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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 otvore-
nú výmenu názorov o zahraničnej politike. je dobrovoľným združením fyzických 
a právnických osôb, ktoré sa zaujímajú o oblasť zahraničnej politiky. prostredníc-
tvom 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 za-
hraničnej politiky a medzinárodných vzťahov.

RC SFPA
Výskumné centrum slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. vzniklo 
transformáciou bývalej príspevkovej organizácie mzV sr slovenský inštitút me-
dzinárodných štúdií podľa zákona č. 13/2002 z. z. na základe rozhodnutia vlády 
slovenskej republiky č. 1113 z 26. novembra 2003. V rámci svojej pôsobnosti po-
skytuje 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 prehĺbe-

nie poznania v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky sr a slú-
žia ako zdroj kvalifikovaných informácií pre odbornú a laickú verejnosť; 

 organizuje odborné podujatia a podieľa sa na medzinárodnej vedeckej spolu-
práci v oblasti výskumu medzinárodných vzťahov a bezpečnosti; 

 prispieva k skvalitneniu odbornej diskusie o medzinárodných vzťahoch a za-
hraničnej 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 politi-
kou.
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Predhovor

roku 2013 môžeme pokojne dať nálepku „rok výročí“. Dňa 1. januára 2013 oslávilo 
slovensko svoje dvadsiate narodeniny. takisto sme oslávili naše dvadsaťročné pôsobe-
nie na pôde osn, dekádu programu oficiálnej rozvojovej spolupráce a pripomenuli 
sme si, že ubehlo 1 150 rokov od príchodu konštantína a metoda na naše územie. 
rok 2013 však mal okrem tej oslavnej aj pracovnú dimenziu: pokračoval v zabeha-
nej tradícii globálnych, ale aj regionálnych problémov, bol rokom udalostí, na ktoré 
naša zahraničná politika, resp. diplomacia musela neodkladne reagovať, a priniesol 
i situácie, ku ktorým stačilo zaujať stanovisko, či tie, ktorých priebeh verejnosť ani 
nezaregistrovala. 

ambíciou tejto publikácie, ako takmer každý rok opakujem v predhovore, je analy-
zovať zahraničnú a európsku politiku slovenska v celej jej komplexnosti na viacerých 
úrovniach. je to cieľ ambiciózny, no nevyhnutný aj preto, že zahraničnopolitická, ale 
i tá európska kritická debata v sr je na iné zdroje, ktoré uchovávajú pamäť o vývine 
a ďalšom smerovaní zahraničnej a európskej politiky, chudobná. prirodzene, ako vyda-
vateľ máme limity (primárne finančné), ktoré nás pri tvorbe tejto publikácie obmedzujú 
v jej rozsahu i forme, a preto sa v ročenke analyzujú hlavne udalosti, ktoré v rc sFpa 
a v edičnej rade považujeme za tie najdôležitejšie.

V roku 2013 medzi takéto témy nepochybne patrili rokovania o rozpočte únie 
na roky 2014 – 2020 a jeho schválenie či prehlbovanie hospodárskej a menovej 
únie. obísť nemožno ani rozšírenie únie o chorvátsko, ktorého členstvo slovensko 
dlhodobo podporovalo, či zamyslieť sa nad úspešne neúspešným Vilniuskym sami-
tom Východného partnerstva. čoraz dôležitejšou témou boli pokračujúce prípravy 
na naše prvé predsedníctvo v rade eú. V oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky 
v minulom roku rezonovala na ministerstve obrany príprava a publikácia bielej knihy, 
v medzinárodnom meradle „vytŕčali“ iránsky jadrový program či situácia v sýrii. 
nemohli sme opomenúť ani čoraz intenzívnejšiu spoluprácu vo formáte vyšehrad-
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skej štvorky či aktivity našich subjektov v oblasti verejnej diplomacie a rozvojovej 
spolupráce.

tieto i mnohé (aj keď nie všetky) ďalšie udalosti roka 2013 si našli priestor už 
v 15. ročenke. opäť sme sa snažili, aby autori udalosti nielen opísali, resp. odprezen-
tovali, ale poskytli aj svoju analýzu, videnie a odporúčania. aj preto sme preferovali 
autorov s odstupom, t. j. z mimovládneho či akademického prostredia. 

prvým v zozname autorov, ktorí poskytli svoj pohľad na rok 2013, je opäť minister 
zahraničných vecí a európskych záležitostí. ten vo svojom texte prezentuje problémy 
a aspekty slovenskej zahraničnej politiky z pohľadu inštitúcie zodpovednej za výkon 
zahraničnej a európskej politiky. 

odborná časť sa začína príspevkom Vladimíra Bilčíka, vedúceho európskeho progra-
mu Výskumného centra slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (rc sFpa), 
ktorý analyzuje podstatné udalosti v európskej politike slovenska počas roka 2013. 
základnou tézou príspevku zsolta Gála z Filozofickej fakulty univerzity komenského 
je, že aj keď v roku 2013 nastal mierny ekonomický rast a stabilizovala sa situácia v eu-
rozóne, únia čelila a čelí veľkým vnútorným problémom. kombinácia vysokého dlhu 
a nízkeho rastu sa preto podľa autora javí ako čoraz reálnejšia hrozba. slovenskú ener-
getickú politiku v kontexte nášho fungovania v širšom európskom priestore komplexne 
zhodnotil analytik rc sFpa karel hirman. svoj pohľad na bezpečnostnú a obrannú 
politiku slovenska v roku 2013, ktorý uzatvára časť o pôsobení sr v medzinárodnom 
prostredí, spracoval róbert ondrejcsák, riaditeľ centra pre európske a severoatlantické 
vzťahy. základnou myšlienkou jeho textu je, že rok 2013 bol pri kľúčových témach 
medzinárodnej bezpečnosti rokom kontinuity, no na úrovni ministerstva obrany bola 
premárnená šanca nájsť riešenie problémov ozbrojených síl sr. 

Druhú časť ročenky, ktorá sa venuje prioritným oblastiam našej zahraničnej po-
litiky, otvára príspevok tomáša strážaya, vedúceho výskumného programu stredná 
a juhovýchodná európa v rc sFpa, ktorý analyzuje stredoeurópsku spoluprácu v roku 
2013. riaditeľ rc sFpa a vedúci výskumného programu Východná európa alexander 
Duleba ponúka stručný analytický prehľad vzťahov sr s krajinami východnej európy 
v roku 2013. ako poznamenáva, udalosti na ukrajine nastolili kľúčovú dilemu pre ďalší 
vývin zahraničnej politiky sr. slovensko bude podľa neho musieť buď znova a jasne 
pomenovať svoje priority vo vzťahoch s krajinami východnej európy, alebo zostať kra-
jinou s nečitateľným postojom voči rusko-ukrajinskej kríze, ktorej vyústenie predurčí 
ďalší vývin v európe. slovenské aktivity na západnom Balkáne, kde majú naše aktivity 
i diplomacia cveng, už tradične hodnotil nezávislý novinár július lőrincz. 

tretia časť, ktorá sa zaoberá nástrojmi zahraničnej politiky, pozostáva z textu nory 
Beňákovej z občianskeho združenia človek v ohrození a petra Brezániho z rc sFpa, 
ktorí svoju pozornosť upriamili na fungovanie rozvojovej spolupráce. zhodnotili 
uskutočňovanie cieľov nastavených v dokumentoch, snažili sa poskytnúť sumár aktivít 
slovenskej rozvojovej pomoci v roku 2013 a v záujme skvalitnenia a zefektívnenia oDa 
predložili niekoľko návrhov a odporúčaní. túto časť uzatvára príspevok ondreja Ga-
žoviča z ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí sr, ktorý sa zameral 
na hodnotenie a prezentáciu aktivít slovenskej verejnej diplomacie. 

naďalej pokračujeme v rubrike z histórie slovenskej zahraničnej politiky, ktorej 
zaradenie je podmienené pripomenutím si významného výročia súvisiaceho s dôle-
žitými osobnosťami alebo udalosťami slovenskej zahraničnej politiky. Dvadsať rokov 
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samostatnej slovenskej zahraničnej politiky takouto udalosťou hodnou zaznamenania 
určite bolo, preto sme do tejto edície zaradili krátku, ale obsažnú analýzu dvoch dekád 
našej zahraničnej politiky, ktorú spracoval alexander Duleba.

expertnú časť tradične dopĺňajú prílohy – chronológia dôležitých zahraničnopolitic-
kých udalostí, zoznam medzinárodných zmlúv, informácie o štruktúre a predstaviteľoch 
orgánov štátnej správy pôsobiacich v zahraničnej politike, zoznam diplomatických misií 
a predstaviteľov sr v zahraničí, diplomatického zboru v sr, informácie o vojenských 
misiách v zahraničí a podobne. 

pevne verím, že aj táto ročenka si nájde cestu k čitateľom a poslúži všetkým, ktorí sa 
zaujímajú o minulosť, prítomnosť i budúcnosť slovenska a jeho zahraničnej politiky. na 
záver by som sa rád poďakoval ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí 
sr za spoluprácu na tomto projekte a za to, že vďaka ich podpore sme v budovaní 
tejto veľmi potrebnej tradície mohli aspoň v tomto formáte pokračovať. 

 

 
  peter Brezáni
  editor
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ZahraničnápOlitikaslOvenska
vrOku2013

MirOslavlajčák

rok 2013 bol rokom jubileí. pripomenuli sme si dva významné momenty našich dejín – 
1150. výročie príchodu sv. cyrila a sv. metoda na územie Veľkej moravy a 20. výročie 
vzniku slovenskej republiky. 

najmä ten druhý míľnik nám poskytol ideálnu príležitosť obzrieť sa späť a zhodnotiť 
vývoj, ktorým sme za uplynulé dve dekády prešli. 

som rád, že môžeme hovoriť o úspešnom príbehu. z krajiny, ktorá sa krátko po 
svojom vzniku ocitla takmer na európskej periférii, sme dnes rešpektovaným, dôvery-
hodným a zodpovedným partnerom. stali sme sa súčasťou najužšieho jadra európskej 
integrácie (eurozóny i schengenu) a aktívne sa zapájame do diskusií na pôde eú, 
vrátane tých, ktoré sú kľúčové pre ďalšie smerovanie európskeho projektu. 

za ostatnú dekádu sa mnohé zmenilo. spolu s partnermi z V4 už nie sme „novými 
členskými štátmi eú a nato“, ale jedným z najdynamickejších regiónov v európe. 
podieľame sa na dôležitých rozhodnutiach a aktivitách eú a nato, ako aj ďalších 
medzinárodných organizácií, ktorých sme členom, vrátane osn, oBse, rady európy 
či organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (oecD).

od vzniku samostatnej slovenskej republiky sa naša zahraničná politika vyznačo-
vala jasným smerovaním a konsenzom. tak ako v 90. rokoch sme mali jeden hlavný 
zahraničnopolitický cieľ (stať sa členom eú a nato), dnes robíme všetko pre to, aby 
sme na ich pôde dokázali efektívne presadzovať svoje záujmy a súčasne prispievať 
k ďalšiemu napredovaniu týchto organizácií. 

pozitívom je, že na slovensku neexistuje politická sila s relevantnou podporou, ktorá 
by spochybňovala naše členstvo v oboch pre nás kľúčových zoskupeniach. strategické 
smerovanie má dlhodobo podporu naprieč celým politickým spektrom a aj rok 2013 



10 Zahraničná politika Slovenska v roku 2013 

sa niesol v duchu tejto kontinuity a nášho pevného ukotvenia v euroatlantickom hod-
notovom rámci. naša zahraničná politika stojí na stabilných základoch, opierajúcich 
sa o princípy demokracie, rešpektovania ľudských práv a noriem medzinárodného 
práva.

Naša euróPska Politika

európske záležitosti sú dlhodobo v centre pozornosti môjho rezortu a inak to nebolo ani 
v roku 2013. ten bol popri spomínaných výročiach aj rokom výziev, z ktorých mnohým 
sme museli čeliť práve na európskej scéne. Vo viacerých oblastiach sa nám podarilo 
významne pokročiť. predovšetkým opatrenia na stabilizáciu menovej a ekonomickej 
situácie, ako napr. európsky mechanizmus pre stabilitu (esm), tzv. fiškálna dohoda či 
aktivity európskej centrálnej banky na finančných trhoch, začali prinášať ovocie. Došlo 
k upokojeniu finančných trhov a poklesu úrokových sadzieb, čo prispelo k tomu, že sa 
ešte stále opatrne, no už čoraz častejšie začali objavovať pozitívne správy svedčiace 
o postupnom zotavovaní sa a oživovaní európskej ekonomiky.

pokrok sme dosiahli v diskusiách o hospodárskej a menovej únii (hmú) i v realizácii 
krokov smerom k jej dokončeniu. Banková únia bola jedným z najskloňovanejších poj-
mov roka. pri jej budovaní sme sa na úrovni rady eú podieľali na finalizácii jednotného 
mechanizmu bankového dohľadu a na dosiahnutí dohody o jednotnom mechanizme 
na riešenie krízových situácií v bankovom sektore. V prípade jednotného mechanizmu 
dohľadu sme vo výslednej dohode udržali rovnocennosť všetkých členských štátov pri 
rozhodovaní (jeden členský štát – jeden hlas).

jedným z najdôležitejších výsledkov presadzovania záujmov sr a jej dôsledného 
angažovania sa na pôde eú boli výsledky dohody o viacročnom finančnom rámci (VFr) 
na roky 2014 – 2020. pri rokovaniach bolo našou prioritou zachovanie významného 
postavenia politiky súdržnosti. to sa podarilo a národná alokácia určená pre sr v jej 
rámci bola dokonca zvýšená o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rámcom – aj na-
priek tomu, že v celkovom objeme politiky súdržnosti došlo v novom VFr k reálnemu 
poklesu prostriedkov o 8,5 %. úspechom sú tiež dosiahnuté priaznivejšie podmienky 
čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov vrátane zachovania súčas-
nej úrovne spolufinancovania pre najmenej rozvinuté regióny. rozhodujúca bude, 
samozrejme, miera, do akej budeme tieto zdroje čerpať, a najmä naša schopnosť 
čerpať ich efektívne.

Dokázali sme tiež rokovaním dosiahnuť navýšenie prostriedkov na odstavova-
nie dvoch blokov jadrovej elektrárne jaslovské Bohunice z pôvodných 118 mil. eur 
na 225 mil. eur, ako aj možnosť zvýšenia priamych platieb pre poľnohospodárov 
prostredníctvom vyššieho presunu prostriedkov z rozvoja vidieka. V úzkej koordinácii 
s vyšehradskými krajinami sr aktívne prispela k dosiahnutiu dohody o reforme spoloč-
nej poľnohospodárskej politiky, ktorá povedie k postupnému vyrovnávaniu rozdielov 
v priamych platbách medzi členskými štátmi.

za absolútne kľúčovú súčasť snahy o vytvorenie efektívnej a fungujúcej hmú 
z môjho pohľadu považujem kroky na zvýšenie demokratickej legitimity. uvedomujeme 
si, že je potrebné zvrátiť súčasný trend, pri ktorom sa zdá, že eú je občanom čoraz 
vzdialenejšia. V opačnom prípade sa môže stať projektom elít s otáznou budúcnos-
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ťou. zapojenie verejnosti a zvýšenie jej záujmu o európske témy je o to potrebnejšie, 
že eú v súčasnosti prechádza zásadnými zmenami, ktoré sa občanov bezprostredne 
týkajú. Diskusie o jej ďalšom smerovaní by sa preto nemali odohrávať za zatvorenými 
dverami európskych inštitúcií. naopak, mali by byť predmetom celospoločenskej 
diskusie v členských štátoch. 

z tohto dôvodu sme v minulom roku opätovne spustili projekt národný konvent 
o eú. tento formát so zapojením rôznych segmentov spoločnosti sa nám osvedčil 
pred vstupom do únie a aj teraz bolo naším cieľom rozšíriť priestor na intenzívnu 
celospoločenskú diskusiu na európske témy a najmä priniesť a prezentovať slovenský 
pohľad na ne. 

Diskusie v rámci pravidelných zasadnutí troch pracovných skupín boli venované 
trom hlavným témam: perspektívam prehlbovania integrácie eú, zhodnoteniu desiatich 
rokov členstva sr v eú a výzvam v súvislosti s prípravou a výkonom predsedníctva sr 
v rade eú v druhej polovici roka 2016. zapojenie rôznych aktérov, od mladých ľudí cez 
akademikov a súkromný sektor až po zástupcov štátu, prinieslo množstvo podnetných 
myšlienok, z ktorých viaceré sa stanú súčasťou našej európskej politiky.

silná únia v oblastiach, v ktorých vie ponúknuť pridanú hodnotu, je v záujme jej 
členských krajín. naproti tomu v oblastiach, kde si štáty vedia efektívnejšie poradiť 
samy, by mali kompetencie ostať v ich rukách. V tomto zmysle sme aktívne podpo-
rovali komunitárny prístup tam, kde boli inštitúciám eú zverené právomoci na dosa-
hovanie spoločných cieľov, no súčasne sme dôsledne trvali na dodržiavaní princípu 
subsidiarity. 

európska únia býva často kritizovaná, že je aktívna v oblastiach, kde je aktivita občas 
viac na škodu ako na úžitok. V oblasti nezamestnanosti je však jej úloha nezastupiteľná. 
ukazuje sa, že riešenie tohto problému si vyžaduje využitie nadnárodných nástrojov. 
osobitne to platí o nezamestnanosti mladých ľudí, ktorí sú jednou z najohrozenejších 
skupín na trhu práce. 

tak ako na domácej, i na európskej pôde vláda sr venovala tejto téme mimo-
riadnu pozornosť. aktívne sme participovali na medzinárodných fórach venovaných 
hľadaniu riešení a prezentovali sme svoje skúsenosti pri realizácii projektov na 
podporu zamestnanosti mladých z realokovaných fondov eú. V boji proti neza-
mestnanosti mladých ľudí sme sa tiež spolu s ostatnými členskými štátmi prihlásili 
k odporúčaniu rady o zavedení tzv. záruk pre mladých. V rámci dohody o VFr 
bol na riešenie tejto otázky vyčlenený balík 6 mld. eur, pričom sr by mohla využiť 
144 mil. eur.

jednou z najväčších výziev, ktoré sr na európskej pôde v budúcnosti čakajú, bude 
určite predsedníctvo v rade eú v druhom polroku 2016. ponúka ďalší priestor na 
prezentáciu slovenska ako zodpovedného partnera schopného úspešne stáť na čele 
rady eú. Vzhľadom na náročnosť tejto úlohy je nevyhnutná intenzívna príprava a rok 
2013 uzavrel v tejto súvislosti prvú, iniciačnú fázu. 

Vláda sr schválila národný program vzdelávania pre zamestnancov štátnej správy, 
ktorí budú aktívne participovať na výkone predsedníctva, a v oblasti zabezpečenia 
ľudských zdrojov rezort pristúpil k budovaniu databázy expertov. intenzívna pozornosť 
bola venovaná organizačno-logistickému zabezpečeniu predsedníctva vrátane riešenia 
priestorových kapacít stáleho zastúpenia sr pri eú v Bruseli. súčasťou bola analýza 
výdavkov na zabezpečenie predsedníctva, ktorú schválila vláda sr.
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mzVaez kladie veľký dôraz na dôslednú a profesionálnu prípravu predsedníctva 
na politickej rovine. preto iniciovalo podpísanie politickej deklarácie predstaviteľov 
parlamentných politických strán, v ktorej signatári potvrdili potrebu súčinnosti a hľa-
dania konsenzu s cieľom zabezpečiť kontinuitu príprav aj po predpokladaných parla-
mentných voľbách na jar 2016. považujem ju za kľúčový krok k tomu, aby sa historicky 
prvé predsedníctvo sr v rade eú nestalo obeťou populistických vyhlásení a vytĺkania 
politického kapitálu pred plánovanými parlamentnými voľbami v roku 2016.

ZáPadNý BalkáN a východNé PartNerstvo

popri opísanom dianí v eú slovensko zo svojho radaru nestratilo ani regióny v našom 
bezprostrednom susedstve. Významnú pozornosť sme venovali západnému Balkánu, 
ako aj krajinám Východného partnerstva. oba patria medzi stabilné priority zahranič-
nej politiky sr. 

Vstup chorvátska do eú ako 28. členského štátu k 1. júlu 2013 bol, a bezpochyby 
aj naďalej bude, silným impulzom pre dynamiku európskej integrácie krajín západného 
Balkánu. stačí si spomenúť na úspešné pokračovanie prístupových rokovaní s čiernou 
horou či dosiahnutý pokrok v normalizácii vzťahov medzi Belehradom a prištinou. 

sme silným podporovateľom európskej perspektívy krajín regiónu. Faktom je, že 
bez toho, aby sa tieto krajiny stali súčasťou únie, nebudeme môcť európsku integrá-
ciu považovať za ukončenú. Dlhodobo ich podporujeme v európskom smerovaní. to 
nám však zároveň nebráni byť ich hlasnými kritikmi tam, kde si svoje domáce úlohy 
neplnia. 

turbulentný vývoj má za sebou projekt Východného partnerstva. V roku 2013 
prebiehali prípravy na novembrový Vilniusky samit, kde malo dôjsť k parafovaniu 
asociačných dohôd Gruzínskom a moldavskom a k jej podpísaniu s ukrajinou. zatiaľ 
čo Gruzínsko a moldavsko svoj cieľ splnili, ukrajina od podpísania na poslednú chvíľu 
odstúpila. arménsko dalo ešte skôr prednosť ruskému projektu colnej únie, čim prak-
ticky vylúčilo podpísanie prelomovej dohody o voľnom obchode s eú. nasledujúci 
vývoj na ukrajine ukázal, aké veľké rozčarovanie u nášho východného suseda vyvolalo 
rozhodnutie prezidenta Viktora janukovyča. čo je horšie, tento krok priniesol viac 
otázok než odpovedí. predznačil, že vyriešenie takpovediac civilizačnej otázky, ktorá 
pred ukrajinou stojí, nebude rýchle a už vôbec nie jednoduché.

napriek tomu by tento – verme, že dočasný – neúspech nemal zatieniť pokrok, 
ktorý dosiahli naši východní partneri, predovšetkým Gruzínsko a moldavsko. pri častej 
kritike a skepse vo vzťahu k Východnému partnerstvu je namieste otázka, či by takéto, 
v mnohých smeroch značné priblíženie sa k eú bolo možné bez tejto iniciatívy.

stredNá euróPa

jedným z kľúčových zahraničnopolitických podujatí organizovaných v sr v roku 2013 
bol júnový 18. samit prezidentov krajín strednej, východnej a juhovýchodnej európy. 
svojím rozsahom bol najdôležitejšou politickou udalosťou v dejinách sr. zúčastnilo 
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sa na ňom 18 hláv štátov, predseda európskej rady a – pri zachovaní pozície sr k jeho 
nezávislosti – aj predstaviteľka kosova. nosnou témou boli aktuálne politické a eko-
nomické otázky v regionálnom a celoeurópskom kontexte.

prirodzenou a dlhodobou prioritou zahraničnej politiky sr je rozvoj dobrých 
susedských vzťahov, a to aj v širšom stredoeurópskom priestore. prirodzene, najinten-
zívnejšie kontakty máme s našimi partnermi z Vyšehradskej skupiny, ktorá v súčasnosti 
prežíva asi najproduktívnejšie obdobie. pozornosť, ktorú sme venovali jej aktivitám, 
bola ešte zvýraznená slovenským predsedníctvom v medzinárodnom vyšehradskom 
fonde (január – december 2013). počas neho bolo schválených viac ako 350 projektov 
mimovládnych neziskových organizácií z krajín regiónu a poskytnutých viac ako 100 
štipendií pre študentov z krajín V4, západného Balkánu a Východného partnerstva.

Ďalší priestor na budovanie dobrého mena značky V4 priniesla v apríli tradičná 
konferencia GloBsec, kde bola predstavená spoločná deklarácia ministrov zahranič-
ných vecí. tá potvrdila záujem zoskupenia o zvýšenie účinnosti, viditeľnosti a vplyvu 
spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky eú, posilnenie obranných spôsobilostí 
eú, európskeho obranného priemyslu a jeho výskumno-vývojovej základne. 

na záver poľského predsedníctva vo V4 schválili predsedovia vlád cestovnú mapu 
na vytvorenie integrovaného trhu s plynom a na októbrovej schôdzke v Budapešti lídri 
zdôraznili princíp solidarity v oblasti energetiky a dohodli sa na vytvorení spoločnej 
stratégie spolupráce v oblasti obrany.

Vďaka čoraz väčšej efektívnosti našej spolupráce renomé V4 v zahraničí kontinu-
álne stúpa a zoskupenie je čoraz atraktívnejším partnerom v očiach externých hráčov. 
osobitne možno vyzdvihnúť, že vo Varšave sa konal prvý samit lídrov V4, nemecka 
a Francúzska (formát V4 + w3), premiéri V4 sa stretli s japonským partnerom Šinzóom 
abem a uskutočnilo sa prvé ministerské stretnutie s partnermi zo severských a z balt-
ských štátov vo formáte V4 + nB8.

ekoNomická diPlomacia

Bilaterálne stretnutia, zasadnutia multilaterálnych organizácií či naše príspevky do 
medzinárodných misií sú rozhodujúcimi aktivitami v rámci zahraničnej politiky sr. ich 
cieľom však nie je iba zlepšovanie politických vzťahov so zahraničnými partnermi, ale aj 
prínos v ekonomickej oblasti. pokiaľ totiž nevytvárajú nové pracovné miesta, neprináša-
jú zahraničné investície či nemajú iný pozitívny efekt na štátny rozpočet, znamená to, 
že dostatočne nevyužívame potenciál, ktorý politická diplomacia vytvára. ekonomickí 
diplomati na našich ambasádach nie sú jedinými diplomatmi s ekonomickou agendou. 
som rád, že ekonomika sa čoraz viac stáva integrálnou súčasťou agendy každého 
diplomata, každého veľvyslanca zastupujúceho záujmy sr v zahraničí.

základom správne nastavenej a fungujúcej podpory ekonomických záujmov sr 
v zahraničí je komunikácia so zástupcami podnikateľskej sféry. V priebehu roka sme 
preto intenzívne diskutovali na tému siete ekonomických diplomatov v zahraničí. Vý-
sledkom je jej posilnenie v kľúčových teritóriách z hľadiska hospodárskej spolupráce 
a potenciálu jej zintenzívnenia – v členských štátoch eú (Budapešť, londýn, paríž, praha, 
Varšava, Viedeň) a v usa (new York, washington). V súčasnosti je na zastupiteľských 
úradoch vytvorených 49 systemizovaných miest ekonomických diplomatov.
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Dôležitým momentom bola orientácia ekonomickej diplomacie na prierezové 
a globálne témy s ekonomickým dosahom, ako je energetická, surovinová a potra-
vinová bezpečnosť, voda, klimatické zmeny, medzinárodná spolupráca v obrannom 
priemysle, podpora znalostnej ekonomiky a medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy, 
výskumu a inovácií.

JedNotNá PreZeNtácia sr v ZahraNičí

ministerstvo pokračovalo aj v rozvíjaní jednotnej prezentácie sr v zahraničí, ktorú 
vnímame ako riadený proces smerujúci k maximálnemu využitiu potenciálu oficiálnych 
prezentačných aktivít. platformou spolupráce pri riešení uvedenej agendy sa stala 
pracovná skupina pre koordinovanú prezentáciu sr v zahraničí, pôsobiaca v rámci 
rady vlády sr na podporu exportu a investícií.

pokračujú tiež práce na tvorbe brandingu sr, ktoré v agende rezortu zaujímajú 
významnú pozíciu. nadviazali sme na doteraz realizované aktivity a iniciovali sme 
vypracovanie štúdie, ktorá prináša návrhy komunikačných posolstiev vhodných na 
prezentáciu sr v zahraničí. na jej príprave sa podieľali externí odborníci, zástupcovia 
štátnych inštitúcií, ako aj predstavitelia podnikateľskej, akademickej a kreatívnej sféry. 
rezort tiež inicioval vznik dvoch nadväzujúcich štúdií, ktoré rozvíjajú komunikačné 
posolstvá do podoby ich vizuálnych stvárnení. 

roZvoJová sPoluPráca

V septembri sa podarilo symbolicky zavŕšiť desaťročnú integráciu sr do medzinárod-
nej donorskej komunity, keď sa stala členom Výboru pre rozvojovú pomoc v rámci 
organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (oecD/Dac).

pri adresátoch našej rozvojovej pomoci sme sa aj v roku 2013 zamerali na tri 
programové krajiny – afganistan, južný sudán a keňu, pričom išlo najmä o aktivity 
v sektoroch zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka. 

V roku 2013 bol vypracovaný kľúčový dokument oficiálnej rozvojovej spolupráce 
v podmienkach sr: strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018. 
jej cieľom je dosiahnuť väčšiu efektivitu využitia prostriedkov rozvojovej pomoci a väč-
šiu viditeľnosť sr v partnerských krajinách. 

uvedomujeme si, že v oblasti rozvojovej pomoci nepatríme medzi veľkých hráčov. 
o to dôležitejšie však je, aby bola naša rozvojová pomoc smerovaná do oblastí, kde 
dokážeme využiť svoje transformačné skúsenosti a kde môže mať naša pomoc pri 
efektívnom využití prostriedkov maximálny pozitívny účinok.

aj preto došlo v tejto stratégii k výraznému zníženiu počtu príjemcov rozvojovej 
pomoci (z 19 na 10). medzi programové krajiny sme po dôslednej úvahe zaradili 
afganistan, keňu a moldavsko. južný sudán v stratégii figuruje osobitne ako krajina 
s mimoriadnymi humanitárnymi a rozvojovými potrebami.
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koNZulárNa Pomoc a služBy oBčaNom

napriek tomu, že konzulárnu pomoc a služby občanom spomínam až na záver, nezna-
mená to, že by boli menej dôležité ako predchádzajúce témy. naopak, sú v samotnom 
centre nášho záujmu. pri všetkých veľkých politických témach a dôležitosti ekonomickej 
diplomacie nezabúdame na to najdôležitejšie, na našich občanov žijúcich, pracujúcich, 
študujúcich či dovolenkujúcich v zahraničí.

pomoc našim občanom v núdzi je každodennou súčasťou práce rezortu a s rastúcim 
počtom slovákov v zahraničí rastie aj počet konzulárnych prípadov – oproti roku 2012 
bolo toto číslo o tretinu vyššie. každému prikladáme vysokú dôležitosť, keďže práve táto 
časť našej činnosti vytvára náš bezprostredný obraz v očiach slovenskej verejnosti.

počas celého roka, a najmä pred letnou turistickou sezónou, rezort venoval zvý-
šenú pozornosť informovaniu verejnosti prostredníctvom zverejňovania cestovných 
informácií a odporúčaní na svojom informačnom portáli. novinkou bolo zavedenie 
zasielania bezplatnej informačnej sms pri prekročení štátnej hranice so základnými 
kontaktmi na zastupiteľský úrad sr a spustenie mobilnej aplikácie svetobežka, ktorá 
obsahuje praktické rady, ako postupovať v núdzových situáciách v zahraničí, a ďalšie 
relevantné informácie. podarilo sa nám tiež dosiahnuť zrušenie vízovej povinnosti do 
turecka, kam každoročne smeruje množstvo občanov sr, či uľahčiť cestovanie do 
ďalších krajín.

Niekoľko PoZNámok Na Záver

celkovo môžem rok 2013 hodnotiť v oblasti zahraničnej a európskej politiky ako rok 
pozitívnej bilancie. medzinárodné prostredie sa nesmierne dynamicky vyvíja a je čoraz 
náročnejšie v ňom včas reagovať a adekvátne konať vo všetkých oblastiach, z ktorých 
som spomenul len tie najhlavnejšie. 

nám sa to darí, a to aj vďaka dobrej spolupráci s ostatnými aktérmi, ktorí sú do 
výkonu našej zahraničnej a európskej politiky zapojení. za to, kde sa sr dnes nachádza 
a čo sa nám v minulom roku podarilo dosiahnuť, patrí vďaka všetkým, ktorí sa na tom 
podieľali: ústavným činiteľom, partnerom v iných orgánoch štátnej správy, zahraničným 
partnerom a v neposlednom rade, samozrejme, pracovníkom ministerstva. osobitne 
chcem oceniť aktivity slovenských neziskových organizácií, ktoré realizáciou svojich 
projektov – aj s našou finančnou podporou – prispievajú k napĺňaniu zahraničnopo-
litických priorít sr a zároveň jej robia v zahraničí dobré meno.
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sloveNsko v NekríZovom roku eÚ

vladiMírbilčík 

tento text stručne analyzuje podstatné udalosti v európskej politike slovenskej republiky 
počas roku 2013. na pôsobenie sr v eú vplývali najmä dva faktory. prvým bola stabilná 
vláda, a tým pádom aj jasný slovenský hlas v Bruseli, čo však neznamená, že slovensko 
úspešne plnilo všetky európske (domáce) úlohy. zjavným problémom krajiny je už 
dlhodobo schopnosť čerpať ponúknutý balík štrukturálnych fondov. Druhým faktorom 
bola stabilná situácia v eú. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi členské štáty prestali 
riešiť akútnu krízu eurozóny. intenzita a obsah európskej politiky sa vrátili do normálu 
spred vypuknutia dlhodobej krízy. únia sa aj vďaka dlhodobej podpore sr rozšírila 
o chorvátsko, ktoré vstúpilo do integračného klubu ako 28. členský štát 1. júla 2013. 

až koncom roku 2013 oživila intenzívnu politickú diskusiu v únii kríza na ukrajine. 
odpor proti režimu Viktora janukovyča, ktorý odmietol podpísať asociačnú dohodu 
s eú, síce naznačil pokračujúcu príťažlivosť integrácie pre okolitý svet, no zároveň 
podčiarkol rastúcu nestabilitu v susedstve európskej únie. napätá situácia na východ 
od hraníc eú ukázala, že pokojné obdobie európskej politiky bolo skôr krátkou epi-
zódou než novým trendom. 

koordiNačNé kaPacity

ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (mzVaez) sr si v roku 2013 
upevnilo svoju zastrešujúcu exekutívnu rolu pri realizácii pozícií slovenskej republiky 
v európskej únii. ak sa v roku 2012 dokončil formálny presun právomocí v oblasti 

táto štúdia bola podporená agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy apVV-
0484-10.
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európskej politiky z úradu vlády sr na mzVaez, v roku 2013 sa zefektívnil mechaniz-
mus koordinácie európskych politík. rezort diplomacie pripravil zmenu dovtedajšieho 
mechanizmu tvorby stanovísk sr v eú, ktorý vláda schválila 23. októbra 2013.1 nový 
prístup prináša jasnejšie pravidlá vo forme paragrafového znenia dokumentu Pravidlá 
pre tvorbu stanovísk k návrhom aktov EÚ a pre koordináciu realizácie politík EÚ, ktorý 
poskytuje rámcový návod na prípravu oficiálnych postojov krajiny v eú. 

posunom oproti minulosti je povinnosť ministerstiev zaraďovať návrhy pred-
bežných stanovísk sr do medzirezortného pripomienkového konania. táto zmena 
má umožniť väčšiu diskusiu a otvorenosť k preferenciám konkrétnych právnych, 
ale aj politických návrhov európskej komisie v čase, keď má sr ešte na pracovnej 
úrovni možnosť zasiahnuť do tvorby európskej legislatívy. nové pravidlá takisto 
otvárajú možnosť priamej účasti zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov na 
rokovaniach takzvaných rezortných koordinačných skupín, ktoré pripravujú pra-
covné pozície krajiny v Bruseli. Dokument tiež linajkuje postup pri prípadných 
medzirezortných sporoch, ktoré by sa mali riešiť na politickej úrovni štátnych 
tajomníkov. praktickým prínosom nových pravidiel je záväzok rezortu diplomacie 
vypracovať návrh elektronického systému sledovania európskych záležitostí. ten 
má sprehľadniť a čiastočne nahradiť doterajšiu fyzickú a často skôr neformálnu 
komunikáciu pri práci s legislatívou eú a pri tvorbe stanovísk slovenskej republiky 
v európskej únii. 

Dlhodobým problémom slovenska sú kapacity na sledovanie legislatívy eú a prí-
pravu postojov sr k právnym aktom únie. lisabonská zmluva a dlhová kríza eú pri-
niesli oveľa viac agendy, no ľudské zdroje na jednotlivých ministerstvách sa nezmenili. 
V niektorých prípadoch sa dokonca znížili. obsah výstupov k európskym návrhom 
tak často nie je hlavným kritériom pre tvorbu stanovísk. Dôležité je, aby slovenská 
republika vôbec nejaké stanovisko mala. práve elektronizácia systému sledovania 
európskych záležitostí by mohla prispieť k systematickejšiemu prístupu k legislatíve eú 
a vyššej kvalite samotných pozícií sr. spôsob prijímania každodenných rozhodnutí 
o sr v eú by mal zohľadniť nielen lisabonskú zmluvu a domáce zdroje, ale jeho kvalita 
je aj predpokladom pre lepšie možnosti krajiny prispieť k riešeniam súčasného stavu 
eú a zároveň pre úspešnú prípravu na predsedníctvo v rade eú v druhej polovici 
roka 2016.

koNtrolNé kaPacity

okrem administratívneho riešenia má úspešné účinkovanie sr v eú základný politický 
rozmer. nový systém tvorby stanovísk k návrhom aktov eú ho však rieši len čiastoč-
ne. pre úspešné kvalitné fungovanie sr v eú je dôležitá legitimita a kontrola priorít 
krajiny. podstatným kontrolným hráčom by mala byť národná rada sr, ktorá má silné 
formálne postavenie v európskych záležitostiach. ústavný zákon č. 397/2004 z. z. 
umožňuje nr sr vymedziť mandát členovi vlády sr na rokovaniach rady eú. Výbor 

1 Uznesenie vlády SR č. 627 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ 
a stavu koordinácie realizácie politík EÚ. úrad vlády sr, 23. 10. 2013, http://www.rokovania.sk/
File.aspx/ViewDocumenthtml/uznesenie-13747?prefixFile=u_ (prístup: 25.10. 2013).
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pre európske záležitosti (Vez), ktorý vznikol podľa zákona č. 893/2004 z. z., môže na 
základe zákona č. 253/2005 z. z. zaviazať člena vlády k presadzovaniu určitej pozície 
na rokovaniach rady eú. po lisabonskej zmluve sa navyše pôsobnosť parlamentu roz-
šírila o možnosť posudzovať legislatívne návrhy európskej komisie na základe princípu 
subsidiarity (zákon č. 187/2011 z. z.). 

Faktom však je, že národná rada sr rieši eú skôr okrajovo než systematicky. parla-
ment má síce veľké právomoci, ale nemá žiadne konkrétne úlohy či politické zadanie 
zo strany politických strán. Výnimkou sú otázky, ktoré nadobudnú význam v domácej 
politike, ako bol prípad hlasovania o navýšení eurovalu v roku 2011, ktoré viedlo k pádu 
vlády ivety radičovej. 

každodenne však poslanci venujú maximálne príležitostnú pozornosť príprave 
legislatívnych návrhov vo vláde, pre ktorú je podstatná komisia pre európske záleži-
tosti ako hlavný medzirezortný orgán pre tvorbu pozícií sr v eú. V legislatívnej praxi 
parlamentu chýbajú napríklad zreteľné pravidlá pre procedúru takzvanej parlamentnej 
výhrady,2 ktorá by mohla legitimizovať prípadnú absenciu stanoviska alebo nesúhlas sr 
s konkrétnym návrhom európskej komisie. parlament nemá ani vlastný systém ex ante 
kontroly právnych iniciatív eú. odkedy vstúpila do platnosti lisabonská zmluva, ná-
rodná rada sr takmer vôbec nevyužíva takzvanú procedúru žltej karty, kedy parlament 
môže namietať voči legislatívnemu návrhu z dôvodu porušenia princípu subsidiarity. 

osobitnou kapitolou politickej kontroly je výkonná spolupráca sr s európskym 
parlamentom (ep). ten sa stal po prijatí lisabonskej zmluvy rovnocenným hráčom 
rady pri prijímaní pravidiel eú. sr sa vo vzťahu k ep musí spoľahnúť na vlastné moni-
torovanie práce ep a neformálne kanály vplyvu. V roku 2013 však slovenská republika 
ako jediná členská krajina nemala vlastného parlamentného zástupcu v ep.3 V sumáre 
tak v roku 2013 vláda síce posilnila potenciálnu výkonnosť administratívnych štruktúr 
pri príprave postojov sr v eú, ale nezmenil sa celkový systém fungovania krajiny v eú. 
stále zostáva veľký priestor pre zvýšenie kvality a legitimity toho, čo krajina v európskej 
únii chce.4 

FoNdy eÚ

okrem európskej legislatívy riešila sr v roku 2013 aj ďalší systémový problém do-
mácich kapacít, ktorý sa týka schopnosti čerpať finančnú pomoc z Bruselu. Vláda sr 
zaznamenala v roku 2013 dva podstatné úspechy, no je otázne, do akej miery zostanú 
len na papieri.

prvým úspechom bola európska dohoda o Viacročnom finančnom rámci eú na 
roky 2014 až 2020. znamená to, že politika solidarity v eú bude pokračovať minimál-

2 Využíva sa veľmi často napríklad v holandsku alebo aj v susednom rakúsku.
3 zástupcu nr sr pre kontakt s ep zrušil ako predseda parlamentu richard sulík, no pavol paška 

túto pozíciu neobnovil. 
4 určitým riešením by mohol byť aj národný konvent o eú, ktorý v sr fungoval v rokoch 2004 – 

2007 (eurokonvent.sk) na základe pracovných skupín, ktoré prierezovo riešili európsku agendu 
a ponúkali strategické či konkrétne legislatívne odporúčania vláde sr. Vláda v roku 2013 obnovila 
činnosť nk eú, no na základe tematicky širokých pracovných skupín ako sú perspektívy prehlbo-
vania integrácie, hodnotenie 10 rokov členstva v eú a príprava predsedníctva sr v eú. 
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ne do konca tejto dekády a slovensko si zabezpečilo prísľub jedinečných zdrojov na 
rozvoj svojej infraštruktúry, ale aj ľudského potenciálu a investičných príležitostí. Výška 
pridelených prostriedkov zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu sa v porovnaní 
s finančným obdobím 2007 – 20135 zvýšila o 10 %. Druhou podstatnou politickou 
dohodou v roku 2013 bola výnimka čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov pre 
záväzky z rokov 2011 a 2012 o rok dlhšie, ktorú slovensko presadilo spolu s rumun-
skom.6 slovenská republika tak znížila riziko vrátenia nevyčerpaných prostriedkov do 
rozpočtu eú, no zároveň prijala obrovský záväzok vyčerpať ponúknuté eurofondy 
v ostatných rokoch do konca roku 2015. ak krajina neuspeje, v budúcnosti ťažko 
dostane podobnú výnimku, resp. bude v pozícii, aby ďalej obhajovala dnes v únii 
atakovaný princíp solidarity. 

iNtegračNé Jadrá

slovenská republika sa počas krízy ocitla v politickom jadre eú. podstatným nástrojom 
na lepšiu pozíciu sr v eú sa má stať konsolidácia a udržateľnosť verejných financií. 
už v programovom vyhlásení v roku 2012 vláda zdôraznila, že vzhľadom na dlhové 
problémy v eurozóne sr ako „zodpovedný a konštruktívny aktér“ považuje „zvýšenie 
koordinácie rozpočtových politík za nevyhnutné“. Vláda roberta Fica sa prihlásila 
k silnejším právomociam eú v boji proti kríze a k domácej fiškálnej zodpovednosti. už 
tradičná domáca politická diskusia o tom, kto vie lepšie využívať eurofondy, nadobudla 
širší rozmer debaty o udržateľnosti verejných financií a o rozvojových cieľoch sloven-
ska. ak sr nezlepší doterajšie čerpanie európskych peňazí, trestá najmä samú seba. 
napriek politickej pozícii v eú slovensko pomalým čerpaním znižuje šancu priblížiť 
sa k hospodárskemu jadru integrácie.

relatívne nekrízový rok európskej únie zmenil aj dynamiku samotného politické-
ho jadra eurozóny. priestor spoločnej meny sa stabilizoval. krajiny eurozóny výrazne 
spomalili svoj inštitucionálny odpich od zvyšku eú, ktorý bol markantný počas akútnej 
fázy eurovej krízy, keď vznikali rozličné interné mechanizmy komunikácie a spoločné 
záchranné mechanizmy štátov eurozóny. stretnutia lídrov eurozóny – takzvané euro 
samity – boli pre integráciu niekoľko rokov politicky podstatnejšie než stretnutia celej 
európskej rady. rok 2013 priniesol do európskej politiky slovenska zdanlivú stabilitu. 
obavy, či prežije euro, prípadne v akej podobe, sa stali aspoň na nejaký čas neaktuálne. 
tento nový kontext prispel k pomalšiemu prijímaniu rozhodnutí o nových nástrojoch 
krízového manažmentu a ďalších poistkách pre prípadné budúce krízy. prehlbovanie 
integrácie začalo stagnovať v momente, keď bolo zrejmé, že eú sa nerozpadá. 

typickým príkladom sa stala rodiaca sa banková únia. tak ako fiškálny pakt je určitou 
poistkou proti zlyhaniam verejných financií vlád štátov, banková únia má predstavovať 
určitú obdobu poistného mechanizmu pre súkromný finančný sektor. V roku 2013 

5 pozri Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2013, http://
www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&zakzboriD=13&cisobdobia=6&iD=885 (prí-
stup: 7. 8. 2014).

6 tamže. 
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európska únia dohodla rámec pre bankovú úniu, no je otázne, či – ako tvrdí vládny 
dokument – „sa podarilo dosiahnuť značný pokrok“ 7 pri budovaní bankovej únie. 

problémom zostáva dlhodobý rámec implementácie dohôd a postupné finančné 
plnenie zo strany bánk. členské krajiny sa dohodli na dohľade nad bankovým sektorom, 
takzvaným prvým pilierom bankovej únie. záštitu nad zdravím bánk eurozóny preberá 
európska centrálna banka (ecB), ktorá bude dozerať na 130 najvýznamnejších bánk 
v priestore spoločnej meny. ostatné banky budú podliehať národnému regulačnému 
dohľadu pod záštitou ecB. okrem spoločného dohľadu nad finančnými domami sa 
únia dohodla na garanciách pre jednotnú ochranu vkladov8 v eurozóne a položila 
politické základy pre jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií9. mechanizmus 
riešenia krízových situácií nemá silné a reálne finančné krytie. jeho napĺňanie bude 
predmetom ďalších rokovaní v roku 2014. európska centrálna banka ako hlavný regu-
látor tak kupuje čiastočne mačku vo vreci. stav bankového sektora eurozóny odhalia 
až záťažové testy ecB v druhej polovici roku 2014. V prípade podstatných problémov 
či krízovej situácie však ecB a členské krajiny zatiaľ nedisponujú finančným nástrojmi 
na záchranu bánk s účasťou súkromného sektora.10 

Nová kríZa?

V novembri 2013 sa ukrajinský prezident janukovyč rozhodol nepodpísať asociačnú 
dohodu s európskou úniou, ktorá mala otvoriť novú kapitolu v politike Východného 
partnerstva a vo vzťahoch kyjeva a Bruselu. konkrétne, európska únia ponúkla ukra-
jine a ďalším východným partnerom zmluvu o pridružení spolu s dohodou o voľnom 
obchode. prezidentove odmietavé rozhodnutie na summite Východného partnerstva 
vo Vilniuse spustilo na ukrajine vlnu protestov proti vláde a janukovyčovmu režimu. 
ponuka eú sa stala pre mnohých ukrajincov spúšťačom prejavov dlhodobej nespokoj-
nosti s vlastným štátom. situácia v kyjeve a ďalších ukrajinských mestách bola koncom 
roku 2013 mimoriadne vážna. zároveň rástlo napätie v rámci eú a vo vzťahoch medzi 
úniou a jej najväčším východným susedom ruskom. 

kríza na ukrajine vrátila vnútornú situáciu eú do kontextu krízového manažmentu. 
hlavným rizikom pre súdržnosť a akcieschopnosť eú sa stala kríza vo východnej európe, 
ktorá ešte viac zvýšila bezpečnostné riziká v susedstve európskej únie.11 z pohľadu 
Bruselu a Bratislavy sa otázky krátkodobých taktických bojov o lepšiu pozíciu v eú 
dostali na paralelnú koľaj s existenčnými otázkami o sile a povahe eú. medzinárodné 
okolnosti na konci roku 2013 zreteľne ukázali, že tak v eurozóne, ako aj v zahraničnej 
politike sa hrá o charakter európskych pravidiel. členské krajiny sú nielen slabé na to, 
aby sa vyrovnali s hospodárskymi problémami, ale majú aj obmedzenú schopnosť 

7 pozri Výročnú správu o členstve SR v EÚ, http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/
cpt&zakzboriD=13&cisobdobia=6&iD=956 (prístup: 10. 9. 2014).

8 Deposit Guarantee Schemes (DGs)
9 Single Resolution Mechanism (srm)
10 Banková únia predstavuje samostatnú kapitolu v tejto publikácii, takže technické detaily na tomto 

mieste ďalej nerozvíjam. 
11 okrem ukrajinskej krízy eú dlhodobo čelí problémom v južnom susedstve, najmä v líbyi, a v ju-

hovýchodnom susedstva s pokračujúcou vojnou v sýrii a postupnou destabilizáciou iraku. 
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vplývať na politiku svojich kľúčových susedov a čeliť bezpečnostným hrozbám. pre 
slovensko vznikla nová politická otázka, ako sa postaviť ku kríze v krajine, ktorá je 
jeho najväčším susedom. V eurozóne sa Bratislava ocitla v jadre politických inštitúcií 
a rozhodovacích mechanizmov. V zahraničnej politike eú však na konci roka 2013 
nebolo jasné, kam presne sa slovensko v európskej únii zaradí. 
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Z existeNčNeJ do BežNeJ kríZy

ZsOltGál

ekonomická situácia v európskej únii sa po niekoľkých búrlivých rokoch v roku 2013 
upokojila: pominula existenčná kríza, ktorá hrozila bezprostredným rozpadom me-
novej únie a bankrotmi členských štátov. zachraňovať bolo treba iba pomerne malý 
a málo významný cyprus, väčšina európskej politickej špičky mohla konečne stráviť 
leto na dovolenkách namiesto krízových samitov. konečne bol čas aj na systémové 
riešenie krízy (vytvorenie bankovej únie) namiesto predtým prevažujúcich ad hoc rie-
šení. samotná kríza však nepominula. podarilo sa síce odvrátiť bezprostrednú hrozbu 
štátneho bankrotu členských krajín z periférie eú, čo signalizovali klesajúce výnosy 
štátnych dlhopisov aj prémie na ich poistenie (swapy na úverové zlyhanie). avšak 
fundamentálne ukazovatele reálnej ekonomiky (rast, nezamestnanosť, zadlženosť) 
sa výrazne nezlepšili, niektoré sa dokonca zhoršovali. a predovšetkým sa zväčšili už 
aj tak priepastné rozdiely medzi „severom“ a južnou perifériou európskej únie. kým 
sever (najmä nemecko, resp. krajiny okolo nemeckého jadra a Škandinávia) naozaj 
ukazoval známky ekonomického oživenia (rast, klesajúca nezamestnanosť) a rozpoč-
tovej konsolidácie (nižšie rozpočtové deficity alebo prebytky, pomalší rast, dokonca 
pokles verejného dlhu), na južnej periférii bol pravdou opak. upokojenie situácie na 
trhu s dlhopismi problémových krajín teda nebolo dôsledkom zmeny ekonomických 
základov, ale iných faktorov. najmä toho, že začal fungovať posledný protikrízový ná-
stroj, slovná intervencia guvernéra európskej centrálnej banky maria Draghiho z leta 
2012, a následne ohlásený (ale doteraz reálne nepoužitý) nový program priamych 
monetárnych transakcií (outright monetary transactions, omt). okrem toho priaznivo 
pôsobili aj iné externé faktory: najmä pretrvávajúca hojnosť lacných peňazí na trhoch 
(v dôsledku politiky všetkých kľúčových centrálnych bánk na svete) a fakt, že nedošlo 

táto štúdia bola podporená z projektu VeGa č. 1/0648/13 – úloha predsedníctva eú po lisabonskej 
zmluve: výskum vybraných zdieľaných právomocí.
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k žiadnemu veľkému geopolitickému stretu, resp. udalosti vo svetovej ekonomike, 
ktorá by viedla k vonkajšiemu šoku. tieto faktory sa však postupne zhoršujú, čo môže 
podkopať krehký ekonomický rast v európe. éra lacných peňazí a nulových úrokových 
sadzieb sa pomaly (možno veľmi pomaly) končí a postupná eskalácia ukrajinskej krízy 
dostala eú do prehlbujúcej sa ekonomickej vojny s ruskou federáciou. pokračovanie 
oživenia ohrozuje aj krátkozraká politika mnohých národných vlád, ktoré získaný čas 
(opäť) nepoužili na zrýchlenie či aspoň naštartovanie štrukturálnych reforiem. skrátka, 
príliš veľa faktorov negatívne pôsobí na krehké a asymetrické zotavenie, a preto kríza 
bude pretrvávať. nedá sa vylúčiť ani to, že opäť prerastie do existenčnej krízy a trhy 
budú reálne testovať program omt, čiže odhodlanosť ecB urobiť „všetko“ pre záchranu 
eura. napriek všetkým týmto problémom je európsky integračný projekt pre okolité 
krajiny stále príťažlivý – signalizoval to vstup chorvátska ako 28. člena do eú, ale aj 
rozšírenie menovej únie o 18. člena (pozvánka do eurozóny pre lotyšsko v júli 2013) 
či pozoruhodná snaha väčšiny ukrajinskej populácie zachovať európske smerovanie 
krajiny (uzavrieť asociačnú dohodu vrátane dohody o voľnom obchode s eú namiesto 
vstupu do euroázijskej únie).

koNiec PaNiky a recesie

V „horúcom lete“ 2012 sa európska únia dostala na pokraj ekonomickej priepasti: 
hrozil bezprostredný kolaps eurozóny v dôsledku štátneho bankrotu niekoľkých 
členských krajín známych pod skratkou piiGs (portugalsko, Írsko, taliansko, Grécko, 
Španielsko). úročenie ich štátnych dlhopisov a poistenia (známe ako cDs, credit 
Default swaps – swapy na úverové zlyhanie) sa dostalo na veľmi vysoké, dlhodobo 
neudržateľné úrovne, boli sme svedkami aj odlevu vkladov z komerčných bánk tých-
to krajín. investori i vlastní občania jednoducho prestali dôverovať vládam, krajiny 
piiGs prežili len vďaka rôznym ad hoc riešeniam: záchranným balíčkom zo strany 
členských štátov a eú, dočasnému a trvalému eurovalu, ako aj neštandardnej politike 
európskej centrálnej banky.

rok 2013 priniesol koniec paniky, upokojenie situácie a návrat k ekonomickému 
rastu. ekonomika eú sa v druhom štvrťroku 2013 dostala z recesie (po šiestich štvrťro-
koch klesajúceho hDp) a v problémových krajinách eurozóny výrazne poklesli rizikové 
prirážky úrokov štátnych dlhopisov (graf 1) a ich poistenia, zastavil sa aj pokles množstva 
vkladov v bankách.1 hlavnou príčinou upokojenia situácie bolo vyhlásenie guvernéra 
ecB maria Draghiho v lete 2012, že urobí všetko pre prežitie eura, a následne ohláse-
ný nový program priamych menových transakcií, ktorý nahradil starý program trhov 
s cennými papiermi (securities markets programme, smp) a teoreticky umožňoval 
neobmedzený objem nákupov dlhopisov problémových krajín.2

1 OECD Economic Surveys: European Union 2014. oecD publishing, 2014, s. 15, http://www.oecd-i-
library.org/economics/oecd-economic-surveys-european-union-2014_eco_surveys-eur-2014-en 
(prístup: 21. 8. 2014).

2 Bilčík, V.: slovenská republika a európska únia. in: Brezáni, p. (ed.): Ročenka zahraničnej politiky 
Slovenskej republiky 2012. Bratislava: Výskumné centrum slovenskej spoločnosti pre zahraničnú 
politiku, 2013, s. 27; pozri tiež Vlachynský, m.: záchranca a zachraňovaný. tamže, s. 46 – 47.
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Dá sa to povedať takmer s istotou, lebo doterajšie ad hoc riešenia nezabrali, t. j. 
napriek ich ohláseniu a aplikácii úrokové sadzby štátnych dlhopisov začali pomerne 
rýchlo opäť rásť. Druhým argumentom je, že pokles úrokových sadzieb nebol dô-
sledkom pozitívnej zmeny ekonomických základov v krajinách piiGs (tabuľka 1). 
tieto krajiny sa bez výnimky nachádzali v recesii (aj) v roku 2013, stále mali vysoké 
deficity a rastúci verejný dlh. inak povedané, prečo by investori zrazu začali požičiavať 
za výrazne výhodnejších podmienok krajinám, ktoré sú v recesii a ďalej sa zadlžujú? 
jednoducho preto, lebo konečne uverili tomu, že ecB zachráni euro (a teda aj členské 
štáty pred bankrotom) za každú cenu. 

Vývoj v roku 2013 však pre zachraňované krajiny znamenal len toľko, že – s výnimkou 
Grécka – úročenie dlhopisov sa vrátilo na úroveň, ktorá je ešte ako-tak financovateľná. 
(V lete 2012 úroky krajín piiGs prevýšili 7 % kritickú hranicu, resp. sa dostali veľmi blízko 
k nej, čo pri verejnom dlhu okolo 100 % hDp znemožňuje dlhodobé prefinancovanie 
dlhu a už strednodobo hrozí platobnou neschopnosťou.) inými slovami, dostali krátky 
čas na vydýchnutie a na presadenie potrebných štrukturálnych reforiem. 

celkovo návrat k ekonomickému rastu v eú nebol výrazným oživením, hDp dvad-
saťosmičky sa zvýšil iba o 0,1 % a výkon eurozóny sa dokonca scvrkol o 0,4 %.3 Väčším 

3 Real GDP growth rate – volume, General government gross debt, General government deficit/
surplus. eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home (prístup: 
28. 8. 2014).
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Graf 1. Divergencia v úročení štátnych dlhopisov počas krízy

poznámka: ročné priemerné úrokové sadzby definované podľa maastrichtských kritérií – úročenie 
štátnych dlhopisov centrálnej vlády s desaťročnou (alebo podobnou) splatnosťou na sekundárnom 
trhu.
zdroj: Interst rates. EMU convergence criterion series – annual data. eurostat, http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home (prístup: 28. 8. 2014).
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problémom však je, že za týmto celkovým obrazom sa skrýval veľmi rozdielny vývoj 
v jednotlivých členských krajinách. 

na jednej strane sú krajiny s ekonomickým rastom, ktoré konsolidovali svoje verejné 
financie. najväčšiu váhu z týchto krajín má nemecko, kde sa síce ekonomický rast 
spomaľoval, ale podarilo sa dosiahnuť pozoruhodné výsledky vo verejných financiách: 
odstrániť deficit a znížiť dlh. celkový verejný dlh nemecka (federálny, krajské a miestne 
rozpočty plus sociálny systém) v roku 2013 prvýkrát od konca druhej svetovej vojny 
poklesol a v roku 2015 si nemecko prvýkrát od roku 1969 neplánuje vziať nijaký nový 
dlh.4 krajiny piiGs sa v ostrom kontraste s týmto vývojom nachádzali v recesii, ich dlh 
ďalej rástol a stále mali vysoké deficity (tabuľka 1). 

Tabuľka 1. ekonomický rast a verejné financie vo vybraných krajinách eú

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nemecko
rast 1,2 0,7 3,7 3,3 1,1 –5,1 4 3,3 0,7 0,4
dlh 66,2 68,6 68 65,2 66,8 74,6 82,5 80 81 78,4
deficit –3,8 –3,3 –1,6 0,2 –0,1 –3,1 –4,2 –0,8 0,1 0

Francúzsko
rast 2,5 1,8 2,5 2,3 –0,1 –3,1 1,7 2 0 0,2
dlh 64,9 66,4 63,7 64,2 68,2 79,2 82,7 86,2 90,6 93,5
deficit –3,6 –2,9 –2,3 –2,7 –,3 –7,5 –7 –5,2 –4,9 –4,3

Slovensko
rast 5,1 6,7 8,3 10,5 5,8 –4,9 4,4 3 1,8 0,9
dlh 41,5 34,2 30,5 29,6 27,9 35,6 41 43,6 52,7 55,4
deficit –2,4 –2,8 –3,2 –1,8 –2,1 –8 –7,5 –4,8 –4,5 –2,8

Írsko
rast 4,2 6,1 5,5 5 –2,2 –6,4 –1,1 2,2 0,2 –0,3
dlh 29,4 27,2 24,6 24,9 44,2 64,4 91,2 104,1 117,4 123,7
deficit 1,4 1,6 2,9 0,2 –7,4 –13,7 –30,6 –13,1 –8,2 –7,2

Portugalsko
rast 1,6 0,8 1,4 2,4 0 –2,9 1,9 –1,3 –3,2 –1,4
dlh 61,9 67,7 69,4 68,4 71,7 83,7 94 108,2 124,1 129
deficit –4 –6,5 –4,6 –3,1 –3,6 –10,2 –9,8 –4,3 –6,4 –4,9

Španielsko
rast 3,3 3,6 4,1 3,5 0,9 –3,8 –0,2 0,1 –1,6 –1,2
dlh 46,3 43,2 39,7 36,3 40,2 54 61,7 70,5 86 93,9
deficit –0,1 1,3 2,4 2 –4,5 –11,1 –9,6 –9,6 –10,6 –7,1

Taliansko
rast 1,7 0,9 2,2 1,7 –1,2 –5,5 1,7 0,4 –2,4 –1,9
dlh 103,7 105,7 106,3 103,3 106,1 116,4 119,3 120,7 127 132,6
deficit –3,5 –4,4 –3,4 –1,6 –2,7 –5,5 –4,5 –3,7 –3 –3

Grécko
rast 4,4 2,3 5,5 3,5 –0,2 –3,1 –4,9 –7,1 –7 –3,9
dlh 98,6 100 106,1 107,4 112,9 129,7 148,3 170,3 157,2 175,1
deficit –7,5 –5,2 –5,7 –6,5 –9,8 –15,7 –10,9 –9,6 –8,9 –12,7

poznámka: reálny rast hDp v porovnaní s predošlým rokom v percentách a deficit verejných financií 
a verejný dlh ako percento hDp. 
zdroj: Real GDP growth rate – volume, c. d.

4 Vlachynský, m.: posledný skaut. in: Finweb, 23. 8. 2014, http://finweb.hnonline.sk/komentare-a-a-
nalyzy-123/posledny-skaut-627926 (prístup: 28. 8. 2014).
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priepastné rozdiely medzi členskými štátmi pretrvávali aj na pracovnom trhu: na 
jednej strane bolo nemecko, kde miera nezamestnanosti klesla na historické minimum 
okolo 5 %, na druhej strane Grécko a Španielsko, kde prevyšovala 25 %, a to sme ešte 
nehovorili o nezamestnanosti mladých, ktorá v drvivej väčšine členských krajín aspoň 
dvojnásobne prevyšuje priemer5 – v Grécku a Španielsku to, pochopiteľne, znamená 
vyše 50 %.6

pretrvávajúce ekonomické problémy južnej periférie spolu s ekonomickým zota-
vením vo väčšine nových členských štátov eú viedli k tomu, že krajiny strednej a vý-
chodnej európy začali predbiehať niektoré štáty piiGs. konkrétne slovensko prvýkrát 
vo svojej histórii predbehlo dva staré členské štáty, Grécko a portugalsko, čo sa týka 
ekonomickej vyspelosti, keď slovenský hDp na hlavu dosiahol 76 % priemeru európskej 
únie7 (v prípade slovinska a českej republiky sa to stalo už skôr). sme teda svedkami 
istého preskupovania vnútri únie, avšak hlavným dôvodom nie je rýchla ekonomická 
konvergencia nových členov (ich rast nie je mimoriadne vysoký), ale dramatický ku-
mulatívny pád ekonomík juhu.

ani pokoj na trhoch so štátnymi dlhopismi (aj to možno len dočasný) neznamená, 
že trhy prestali vnímať riziká vo verejných financiách členských štátov. svedčia o tom 
napríklad údaje od s&p capital iQ – táto firma (pôvodne cma Datavision) každý 
štvrťrok zverejňuje zoznam najmenej rizikových a najrizikovejších krajín z hľadiska 
pravdepodobnosti štátneho bankrotu v nasledujúcich piatich rokoch. V polovici 
roka 2013 sa do prvej desiatky krajín s najväčším rizikom platobnej neschopnosti 
dostali tri členské štáty eú, konkrétne cyprus (2.), Grécko (4.) a portugalsko (8.), 
pričom sa ocitli v spoločnosti takých krajín, ako je argentína, Venezuela, egypt 
a pakistan. na 13. a 14. mieste ich nasledovali Španielsko a taliansko a do prvej 
dvadsiatky sa dostali ďalšie tri členské štáty, chorvátsko, slovinsko a maďarsko.8 až 
osem členských štátov v prvej dvadsiatke najrizikovejších dlžníkov nie je najlepšia 
vizitka pre úniu, ktorá sa chcela stať najkonkurencieschopnejšou ekonomikou na 
svete. na druhej strane treba poznamenať, že do prvej desiatky najmenej rizikových 
krajín s&p capital iQ zaradila až sedem členských štátov eú. to je však zároveň 
ďalšie svedectvo o priepastných rozdieloch medzi stavom verejných financií štátov 
únie, resp. o ich vnímaní investormi. 

5 OECD Economic Surveys: European Union 2014, c. d., s. 15.
6 Harmonised unemployment rate by sex – age group 15‑24. eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.

eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teilm021&plugin=1 (prístup: 28. 8. 
2014).

7 hDp na obyvateľa je najčastejšie používaný indikátor na meranie ekonomickej vyspelosti alebo 
výkonnosti ekonomiky. eurostat uvádza údaje ako podiel na priemere eú (pričom eú 28 = 100), 
avšak národné údaje sú prepočítané na základe parity kúpnej sily, aby zohľadnili cenové rozdiely 
v jednotlivých krajinách. pozri GDP per capita in PPS. eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.
eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114 (prístup: 28. 8. 
2014).

8 Global sovereign debt credit risk report 2nd quarter 2013. londýn, new York: mcGraw hill Financial, 
2013, s. 21.
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Prvý systémový krok – vytvoreNie BaNkoveJ ÚNie

po ad hoc protikrízových opatreniach (prvá grécka záchranná pôžička, dočasný a tr-
valý euroval, neštandardné nástroje ecB9) sa dá postupné vytvorenie bankovej únie 
(2012 – 2014) interpretovať ako prvé systémové riešenie niektorých príčin finančnej 
a dlhovej krízy i nedostatkov vo fungovaní menovej únie. európska únia už mala jed-
notný trh s voľným pohybom kapitálu, postupne sa rozširujúcu menovú úniu a značne 
prepojený finančný sektor s veľkými bankami, ktoré pôsobia v mnohých (členských 
i nečlenských) krajinách, aj pred krízou. chýbali však podrobnejšie jednotné pravidlá 
obozretného podnikania pre finančné inštitúcie, jednotný orgán dohľadu nad nimi, 
jednotné pravidlá na záchranu alebo likvidáciu bánk a na odškodnenie vkladateľov 
(garancia vkladov). neexistovala jedna inštitúcia, ktorá by mala pod dohľadom veľké 
bankové skupiny ako celok v rámci menovej únie – tie mohli pôsobiť v mnohých kra-
jinách, ich jednotlivé časti (materská alebo dcérske spoločnosti) boli pod dohľadom 
národných inštitúcií jednotlivo, nikto však nemusel disponovať reálnym obrazom o celej 
skupine. problém je v tom, že pád jednej veľkej bankovej skupiny alebo viacerých 
bánk mohol mať vplyv na ďalšie banky a krajiny, alebo dokonca znamenať systémové 
riziko pre stabilitu finančných trhov v celej eurozóne. inými slovami, ide o banky, ktoré 
sú „príliš veľké alebo príliš prepojené na to, aby sme ich nechali padnúť“ (too big to 
fail, too interconnected to fail). počas krízy padlo, resp. muselo byť zachránené veľké 
množstvo finančných inštitúcií z peňazí daňových poplatníkov v jednotlivých členských 
štátoch. Štátna pomoc na rekapitalizáciu a záchranu bánk v únii od októbra 2008 
do decembra 2012 (schválená európskou komisiou) dosiahla 591,9 mld. eur (4,6 % 
hDp eú), a keď pridáme aj štátne garancie, suma narastie na astronomických 1 600 
miliárd (13 % hDp eú) – a to len v období rokov 2008 – 2010.10 problém nebol iba 
v tom, že kým zisky predtým boli privatizované, straty museli byť nacionalizované, 
ale aj v nerovnomernom rozložení strát. niektoré členské štáty boli zasiahnuté viac, 
niektoré až natoľko, že záchrana bánk presahovala možnosti ich národných rozpočtov. 
ide najmä o malé krajiny s veľkým finančným sektorom, kde pád niekoľkých veľkých 
bánk hrozil aj štátnym bankrotom (ako sa to reálne stalo napríklad na islande). Írsko 
a cyprus sa z dôvodu nákladnej záchrany bánk ocitli na pokraji bankrotu a museli ich 
zachrániť ostatní členovia eurozóny pomocou eurovalov, ale čiastočne to platí aj pre 
portugalsko a Španielsko (kde pomoc išla priamo na rekapitalizáciu bánk).11 straty bánk 

9 kostelný, r.: mimoriadne opatrenia ecB počas globálnej krízy. in: BIATEC – Odborný bankový 
časopis, ročník 22, 4/2014, s. 2 – 7. 

10 Banking union: restoring financial stability in the Eurozone. memo 14/294. európska komisia, Brusel 
2014, s. 6.

11 Španielsku v rámci prvej záchrannej akcie pod záštitou európskeho stabilizačného mechaniz-
mu (esm – trvalý euroval) poskytli na rekapitalizáciu bánk celkovo 41,3 mld. eur (v decembri 
2012 a vo februári 2013). peniaze boli prevedené na štátny reštrukturalizačný fond (Fondo 
de restructuración ordenado Bancaria, FroB), ktorý ich rozdelil medzi banky. úvery mali 
priemernú splatnosť 12,5 roka (predčasnému plateniu sa esm, samozrejme, nebude brániť). 
o záchrannej pôžičke pre cyprus rozhodla euroskupina 25. marca 2013 v objeme do 10 mld. 
eur. z toho esm v rámci svojej druhej záchrannej pôžičky uvoľnilo 8,968 mld. eur (ktoré môžu 
vyčerpať do konca marca 2016) a od medzinárodného menového fondu sa očakáva ďalšia 
časť, jedna miliarda. pozri Financial assistance. esm, http://www.esm.europa.eu/assistance/
index.htm (prístup: 10. 9. 2014).
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takto boli rozložené nielen medzi daňových poplatníkov v danej krajine, ale sčasti aj 
naprieč členskými krajinami eurozóny. (čiastočne preto, lebo – aspoň zatiaľ – nejde 
o výdavky, ale o pôžičky a garancie na dlhy zo strany ostatných členov menovej únie. 
V ideálnom prípade pôžičky budú splatené a garancie zostanú nevyužité, vklady do 
základného imania trvalého eurovalu sa však členom nevrátia.) V tomto prípade je 
požiadavka ostatných vlád na spoločný dohľad nad predchádzaním podobným situá-
ciám v budúcnosti, resp. nad záchranou, ak bude napriek všetkým snahám predsa len 
potrebná, celkom logická a legitímna. 

Vytvorením bankovej únie sa členské štáty snažili prerušiť aj negatívnu spätnú 
väzbu medzi bankami a suverénmi. počas krízy totiž vznikol nebezpečný začarovaný 
kruh: mnohé banky sa dostali do problémov, potrebovali záchranu od vlády, čo 
však znamenalo vysoké výdavky a verejný dlh danej krajiny sa zvýšil. to zase malo 
negatívny vplyv na banky v danej krajine, lebo držali značné množstvo štátnych 
dlhopisov a tie sa stali menej kvalitnými, čo sa odrazilo na bilancii bánk, ktoré mohli 
opäť potrebovať dodatočné zdroje, čo zase mohlo viesť k opätovnému zvýšeniu 
verejného dlhu atď.12 narušilo sa tým aj fungovanie menovej únie – napriek tomu, 
že európska centrálna banka uplatňovala jednotnú politiku, podniky v nemecku 
mali výrazne väčšiu šancu dostať sa k úverom (s lepšími podmienkami) než pod-
niky na južnej periférii. Ďalšou hrozbou bolo rozšírenie nákazy, keďže štátne (ale 
aj iné) dlhopisy vlastnili krížom-krážom členovia eú (napríklad francúzske banky 
vlastnili množstvo dlhopisov z južanských štátov), ale banky boli často aj vlastnícky 
prepojené.

Vytvorenie bankovej únie vychádzalo zo správy smerom k skutočnej hospo-
dárskej a menovej únii13, ktorú predseda európskej rady herman Van rompuy 
predložil 26. júna 2012 na rokovanie európskej rade a definoval v nej „skutočnú 
hospodársku a menovú úniu“ (hmú). hlavným zámerom bolo od začiatku bu-
dovať spoločné pravidlá, mechanizmy a inštitúcie na riešenie bankových kríz čo 
najväčšmi prostriedkami súkromného sektora a obmedziť tak využívanie verejných 
zdrojov, čiže záchranu banky financovať pomocou jej vnútorných zdrojov, tzv. 
bail-in (pojem je potrebné odlišovať od bail-out, čo predstavuje záchranu z verej-
ných rozpočtov).14

rámček 1 obsahuje stručný (a značne zjednodušený) opis bankovej únie. pri in-
terpretácii si treba uvedomiť, že nejde o dokončený proces; schvaľovanie legislatívy, 
transponovanie do národných právnych aktov a implementácia ešte stále trvajú a budú 
pokračovať aspoň do rokov 2015 až 2019. niektoré nástroje budú mať finálnu podobu 
ešte neskôr (napríklad jednotný rezolučný fond má dosiahnuť plánovanú výšku svojej 
kapacity – 55 mld. eur – až v roku 2025). charakteristiky uvedené v rámčeku teda 
nemusia byť definitívne.

12 Banking union: restoring financial stability in the Eurozone, c. d., s. 3.
13 euco 120/12, Brusel 2012.
14 Dvořáček, V., čillíková, j., pénzeš, p.: aktuálny vývoj v rámci druhého piliera bankovej únie. in: 

BIATEC – Odborný bankový časopis, ročník 22, 3/2014, s. 20. 
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Rámček 1. tri piliere bankovej únie15

I. pilier  
pravidlá

Jednotné pravidlá
Balík legislatívnych aktov, predovšetkým tzv. balík CRD IV, platný od 1. januára 2014 pre 
všetky banky (viac ako 8 300), ale aj investičné spoločnosti v európskej únii, konkrétne smernica 
crD iV a nariadenie crr o prudenciálnom dohľade a požiadavkách16, prijaté na základe 
medzinárodnej dohody (a záväzku o implementovaní v rámci G 20) Bazilej III o kapitáli 
a kapitálovej primeranosti. po postupnej implementácii legislatívnych aktov (do 1. januára 2019) 
budú mať banky v eú vyšší a kvalitnejší základný kapitál a rôzne kapitálové vankúše (graf 2).

II. pilier 
Dohľad

Jednotný mechanizmus dohľadu v ECB
Do 4. novembra 2014 dohľad nad obozretným podnikaním všetkých viac ako 6 200 bánk so 
sídlom v eurozóne (prudenciálny dohľad) má prejsť do pôsobnosti ecB v rámci jednotného 
mechanizmu dohľadu. Vznikne rada pre dohľad, ktorá je inštitucionálne oddelená od vykonávania 
menovej politiky. reálne ide o prebratie priameho dohľadu nad najvýznamnejšími bankovými 
skupinami (okolo 130), ktoré sú definované na základe absolútnej veľkosti aktív (nad 30 mld. eur), 
relatívnej veľkosti aktív (aktíva vyššie než 20 % hDp danej krajiny, ak ich celková hodnota nie je 
nižšia ako 5 mld. eur), ale patria sem aj banky, ktoré majú významné cezhraničné aktíva, žiadali 
pomoc z eurovalov alebo pre ne bola schválená, a tiež tri najväčšie banky každého členského 
štátu (v prípade sr slovenská sporiteľňa, VúB a tatra banka) bez ohľadu na to, či spĺňajú niektoré 
kritérium. ostatné, „menej významné inštitúcie“ zostanú reálne pod dohľadom národných orgánov 
dohľadu (väčšinou národných bánk), ktoré však spolupracujú – navzájom aj s ecB – v integrovanom 
systéme. ecB pritom môže prevziať priamy dohľad aj nad hociktorou bankou či bankami, ak to uzná 
za vhodné. pred prebratím dohľadu banky musia prejsť dôkladným komplexným hodnotením 
bankových súvah a rizikových profilov bánk (vrátane tzv. stresových testov). pre prípad, že by 
niektorá banka neprešla komplexným hodnotením, členské štáty eurozóny prevzali politický záväzok 
pripraviť zabezpečovacie mechanizmy (backstops). keby niektorá banka mala nedostatok kapitálu, 
v prvom rade by ho mala doplniť na finančnom trhu, nerozdeliť zisky a pod. (bail-in). až potom by 
mali nastúpiť členské štáty (bail-out). následne banka môže prejsť pod dohľad ecB.
Jednotný rezolučný mechanizmus a rezolučný fond

III. pilier 
záchrana

Boli vytvorené spoločné pravidlá a postupy na riešenie krízových situácií všetkých bánk pod 
spoločným dohľadom v bankovej únii (prevencia, záchrana a riadená likvidácia) a na ochranu 
vkladov. V zásade sa pravidlá týkajú toho, ako sa budú straty a náklady rozdeľovať medzi akcionárov, 
veriteľov a nepoistených vkladateľov bánk, prípadne sa použijú na nový rezolučný fond. 
pravidlá umožňujú rýchle vykonanie rezolúcie „cez víkend“ (za 32 hodín). rezolúcii predchádza 
prevencia a včasná intervencia s rôznymi nástrojmi zo strany dohľadu a rezolučných orgánov. 
keď nič z týchto opatrení nefunguje, až vtedy dôjde k samotnej rezolúcii, ktorá môže zahŕňať 
predaj časti banky, vydanie nových akcií, konverziu záväzkov banky na akcie, dočasný presun 
dobrých bankových aktív na účelovo zriadenú banku v úplnom alebo čiastočnom štátnom 
vlastníctve a odpísanie časti dlhu tak, že straty znášajú najprv akcionári a nezabezpečení veritelia 
podľa poradia seniority. až následne by mal byť využitý rezolučný fond.
Vklady do 100 000 eur majú zostať nedotknuteľné. V prípade pádu banky by sa vkladatelia 
mali k svojim peniazom dostať do 7 pracovných dní (namiesto súčasných 20 pracovných 
dní), lehota sa bude postupne znižovať, až od 1. januára 2024 dosiahne 7 dní. 
Jednotný rezolučný fond poslúži na financovanie riadenej likvidácie bánk podliehajúcich 
európskemu dohľadu a má byť postupne naplnený z príspevkov všetkých bánk v krajinách 
bankovej únie v období rokov 2016 – 2025 až na 55 mld. eur – 1 % garantovaných vkladov 
v členských štátoch bankovej únie.

15 zdroje: Dvořáček, V. a kol.: c. d., s. 20 – 25; Banking union (The EU Single Market, Financial Services). 
európska komisia, http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/index_en.htm 
(prístup: 10. 9. 2014); Banking union: restoring financial stability in the Eurozone, c. d.; Capital require‑
ments – CRD IV/CRR – Frequently Asked Questions. memo 13/690. európska komisia, Brusel 2013; 
szpyrc, m., novota, D.: Bazilejské dohody o kapitáli a kapitálová primeranosť bánk v sr. in: BIATEC 
– Odborný bankový časopis, ročník 21, 7/2013, s. 24 – 28.

16 smernica európskeho parlamentu a rady 2013/36/eú z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových 
inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami (smer-
nica crD iV – capital requirements Directive) a nariadenie európskeho parlamentu a rady (eú) 
č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoloč-
nosti a o zmene nariadenia (eú) č. 648/2012 (nariadenie crr – capital requirements regulation).
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napriek mimoriadne komplexnému riešeniu regulácie finančného sektora môžeme 
stále pochybovať o účinnosti bankovej únie v prevencii finančných kríz a zabezpečení 
stabilného fungovania bankovníctva s pozitívnym vplyvom na rovnovážny ekonomický 
rozvoj. prvým problémom je hneď mimoriadne komplexný, čo znamená aj mimoriadne 
dlhý a komplikovaný charakter riešenia. príklad na ilustráciu: iba legislatíva o implemen-
tácii dohody Bazilej iii má vyše 400 strán, konkrétne smernica crD iV má 100 a na-
riadenie crr 337 (!) strán (s dosť malými písmenami), slovenská transpozičná novela 
bankového zákona dosahuje 66 strán, je však plná odkazov na smernicu a nariadenie.17 
keď pridáme ďalšie európske normy presadené v súvislosti s vytvorením bankovej 
únie, ďaleko prevýšime tisíc strán. problém je, že v takejto pavučine rôznych pravidiel, 
výnimiek a kompetencií sa môžu stratiť aj experti na danú oblasť. mať aktualizovaný 
prehľad o vývoji bankovej únie je skoro kategória neuskutočniteľnej misie. Fakt, že iba 
malý počet expertov z národných a európskych inštitúcií má aký-taký prehľad, znamená 
riziká: poslanci rôznych parlamentov si nemusia uvedomiť všetky aspekty schvaľovanej 

17 zákon č. 213/2014 z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 z. z. o bankách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony (uverejnené v Zbierke zákonov č. 70/2014, s. 1622).

Graf 2. minimálny kapitál bánk (v %) v pomere k rizikovo váženým aktívam podľa 
pravidiel „Bazilej iii“ a nových jednotných pravidiel bankovej únie v eú

poznámky: * ide o maximálnu hodnotu. ** ide o kombináciu systémovo dôležitých inštitúcií (globálnych či 
na úrovni eú alebo členských štátov) a systémového rizika, v niektorých prípadoch môže byť aj súhrnom 
dvoch vankúšov, teda viac než päť. 
zdroje: Capital requirements – CRD IV/CRR – Frequently Asked Questions, c. d.; szpyrc, m., novota, D.: 
c. d., s. 24 – 28.
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legislatívy (tým sa oslabuje aj demokratická legitimita rozhodovania), v rozsiahlych 
právnych aktoch sa ľahšie stratia (nezámerné) chyby a zostanú otvorené menšie bočné 
brány a predstavitelia regulovaného odvetvia tiež ľahšie prepašujú niektoré pravidlá (aj 
pomocou dobre platených lobistov) vo svoj prospech. samozrejme, dozor a rozhodo-
vanie na základe komplikovaných a rozsiahlych pravidiel sú takisto zložitejšie.

Ďalšia kritika môže byť zameraná na fakt, že napriek mimoriadnej rozsiahlosti veľká 
reforma nerieši niekoľko základných problémov v modernom bankovníctve, ktoré 
prispeli aj ku vzniku poslednej krízy. požiadavky na základný kapitál bánk sa naďalej 
určujú v pomere k rizikovo váženým aktívam (rVa). ak má napríklad určitý dlhopis 
iba štvrtinovú rizikovú váhu, banka na krytie prípadných strát potrebuje namiesto 
štandardných 8 % kapitálu len 2 % (hodnoty dlhopisu). mnohé banky boli počas krízy 
kapitálovo „podvyživené“ aj preto, lebo mali v portfóliu veľa aktív s nižšími rizikovými 
váhami (snaha bánk držať čo najmenej kapitálu, ktorý nepracuje a nezarába, je pocho-
piteľná). najväčšie americké a európske banky ľahko spĺňali požiadavku 8 % kapitálovej 
primeranosti k rVa tak, že v pomere k celkovým aktívam mali iba 2 – 4 % kapitálu.18 to 
však často nestačilo na absorbovanie strát (2 – 4 % strata na strane aktív – v kríze nič 
mimoriadne – vymaže celý vlastný kapitál banky, banka začne strácať peniaze klientov, 
je insolventná). ukázalo sa aj to, že aktíva, ktoré mali nižšiu rizikovú váhu, často vôbec 
neboli menej rizikové. Dlhopisy kryté aktívami (vrátane dlhopisov krytých hypotékami), 
tranže kolaterálnych dlhových obligácií s najvyššími ratingmi (aaa) alebo poistené 
cez kontrakty na cDs u držiteľa ratingu aaa mali nižšiu rizikovú váhu.19 počas krízy 
však masovo strácali hodnotu – dobrá ukážka, že regulátor nie vždy správne odhadne 
rizikovú váhu niečoho, čo sa vyvíja v procese finančnej inovácie. riešením by mohlo 
byť jednoduché stanovenie minimálneho kapitálu pre banky (aj) v pomere k celkovým 
(nielen rizikovo váženým) aktívam. nestalo sa.

osobitnú kapitolu tvoria štátne dlhopisy krajín s investičným ratingom, ktoré mali, 
majú a naďalej budú mať nulovú rizikovú váhu. to je problematické hneď z troch 
dôvodov. po prvé, regulátor predstiera, že napríklad talianske, španielske a nemecké 
dlhopisy znamenajú rovnaké riziko. po druhé, toto riziko má byť nulové, teda netreba 
mať nijaký kapitál na prípadné straty. po tretie, štáty sú v konflikte záujmov – ako 
správcovia verejných financií chcú predať čo najviac dlhopisov s čo najnižším úrokom 
(a teda naďalej sa tváriť, že pre banky sú bezrizikovou investíciou), ako regulátori bánk 
by však mali strážiť ich obozretné podnikanie, napríklad aj tak, aby zabraňovali príliš-
nému investovaniu do dlhopisov rizikovejších krajín. je jasné, ktorý záujem prevažuje 
– napriek tomu, že štátne dlhopisy (aj) v eurozóne majú rôzne úročenie, rôzne náklady 
poistenia a trhoví analytici im pripisujú rôzne riziko, i napriek tomu, že reštrukturalizácia 
gréckeho dlhu (pred krízou takisto s investičným ratingom), kde súkromní veritelia 
museli odpísať viac ako polovicu ich nominálnej hodnoty, jasne potvrdila, že štátne 
dlhopisy nie sú bezrizikové. 

otázniky vyvoláva aj teraz už spoločná ochrana vkladov. tá je na príliš vysokej úrovni, 
čo sa týka miery (100 %) i výšky (100 000 eur v každej banke na vkladateľa). môže to 
viesť k morálnemu hazardu zo strany vkladateľov aj bánk. klienti prakticky nenesú žiadne 

18 sinn, h. w.: Casino capitalism, how the financial crisis came about and what needs to be done 
now. oxford: oxford university press, 2010, s. 142 – 143.

19 Gál, z.: The 2007‑2009 financial crisis: what went wrong and what went different? Bratislava: uni-
verzita komenského, 2011, s. 114.
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riziko a sú úplne oslobodení od uvažovania nad bezpečnosťou banky. kvôli vyšším úrokom 
môžu peniaze vložiť kamkoľvek, dokonca do banky, ktorá vyššie úroky sľubuje na základe 
rizikovejšieho podnikania. keď náhodou skrachuje, ich vklady sú aj tak chránené. Vedia 
to takisto bankári, a práve preto môžu viac riskovať. pri takej vysokej ochrane sú potreb-
né veľmi silné inštitúcie dohľadu, aby zabránili bankám v riskantnom investovaní – inak 
môže plošná ochrana vkladov prispieť k vzniku bankových kríz.20 V budúcnosti sa ukáže, 
či jednotné inštitúcie eú budú na túto úlohu dostatočne silné. V druhej polovici roka 2014 
sa ukáže aj to, nakoľko prísne bude ecB posudzovať počas stresových testov najväčšie 
európske banky, nad ktorými prevezme dozor. z hľadiska dlhodobej stability finančného 
sektora a kredibility celého projektu bankovej únie je kľúčové, či sa „choré“ banky (kapi-
tálovo podvyživené s nízkou kvalitou aktív) dostanú pod dohľad ecB pred očistením ich 
súvah, alebo až po ňom, a teda aj to, či náklady ich očistenia budú znášať primárne ich 
domovské krajiny, alebo budú rozložené najmä na ostatných členov menovej únie, resp. 
sa dlhodobo zakonzervujú rôznymi účtovnými a menovými nástrojmi ecB, ktorá bude 
tieto „zombi banky“ ďalej umelo držať nad vodou.

na záver treba poznamenať, že o hotovostných rezervách, ktoré pred krízou po-
klesli na historické minimum okolo nuly, nebola žiadna diskusia. západné komerčné 
bankovníctvo už dlho operuje v systéme frakčných rezerv, kde sa vypožičiavajú aj 
vklady na požiadanie. iba malú časť musia banky držať v povinných hotovostných 
rezervách (často v národnej banke), resp. v pobočkách a bankomatoch na denné 
operácie. keď väčšinu vypožičajú, spravidla tvoria nové, kreditné peniaze (tzv. fidu-
ciárne prostriedky), čím prispievajú k nárastu množstva peňazí v ekonomike. príliš 
rýchly nárast môže viesť k vyššej inflácii, k úverovým a cenovým bublinám (na trhu 
s aktívami, čiže nehnuteľnosťami, akciami, dlhopismi) a paralelne s tým k rastúcej 
zadlženosti (nové peniaze v bankovníctve vznikajú ako dlhy). hrozba pádu ponuky 
peňazí po prasknutí bublín zas hrozí vlnou bankrotov, depresiou a deflačno-dlhovou 
špirálou (a preto – aj počas poslednej krízy – vedie k masívnej intervencii centrálnych 
bánk, aby tomu zabránili). Faktom je, že povinné hotovostné rezervy vo vyspelých 
krajinách už pred krízou boli na úrovniach blízko nuly a ecB v rámci protikrízového 
boja v decembri 2011 ich úroveň znížila z 2 na 1 %.21 navyše žiadna seriózna diskusia 
o úlohe frakčných rezerv v bankovníctve pri vytvorení finančnej krízy, ako aj o možných 
zmenách sa ani nezačala.

PokračuJÚca vZBura Proti škrtom, šetreNiu a ÚsPorNým 
oPatreNiam, ktoré aNi NeBoli

Boj medzi prívržencami a odporcami fiškálnej konsolidácie pokračoval aj v roku 
2013. V prvej skupine nájdeme tradične európsku komisiu, nemeckú vládu na čele 
s kancelárkou merkelovou alebo niekoľko významných ekonómov ako k. rogoff, 

20 Buttonwood’s notebook: what does a guarantee mean? in: The Economist blogs, 19. 3. 2013, 
http://www.economist.com/blogs/buttonwood/2013/03/euro-zone-crisis-1 (prístup: 
11. 8. 2014).

21 cour-thimann, p., winkler, B.: the ecB’s non-standard monetary policy measures. the role of 
institutional factors and financial structure. in: ECB Working Paper Series, č. 1528, 2013, s. 16.
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a. alesina a h.-w. sinn. Druhá skupina zahŕňa odbory, ale aj väčšinu populistických 
a radikálnych strán v európe, avšak postupne sa k nej popridávali aj také ťažké váhy 
ako francúzsky prezident F. hollande, ekonómovia p. krugman a j. stiglitz, neskôr aj 
nový taliansky premiér m. renzi či dokonca taká dôležitá inštitúcia ako medzinárodný 
menový fond (mmF). samozrejme, tieto dva tábory sú veľmi rôznorodé aj vnútri, ale 
hlavná spájajúca myšlienka je, že kým podľa podporovateľov konsolidácia predstavuje 
nevyhnutný predpoklad udržateľného rastu, podľa odporcov práve znemožňuje rast 
a vedie krajiny v bludnom kruhu. argumenty odporcov veľmi dobre zhrnuli ekonómovia 
zo slovenského ministerstva financií:

„... pôžičky medzinárodného spoločenstva sú spojené s prísnou kon-
dicionalitou. tá predstavuje pre ‚zachraňované‘ krajiny ten najhorší možný 
druh politiky, ktorý okrem iných dopadov je vyslovene kontraproduktívny 
aj čo sa týka údajného základného cieľa – totiž, redukcie dlhu. konkrétne, 
kondicionalita programu zaväzuje krajiny robiť reštriktívnu fiškálnu politiku 
uprostred recesie – teda konať procyklicky. nie je žiadnym prekvapením, 
že táto politika vedie k prehĺbeniu recesie. pomer dlh/hDp, ktorý vyjadruje 
schopnosť ekonomiky dlhy splácať, sa pritom zhoršuje nielen nárastom ab-
solútnej hodnoty dlhu, ale aj poklesom hDp. z toho vyplýva, že rozpočtové 
škrty sú v skutočnosti kontraproduktívne – ďalší pokles ekonomickej aktivity, 
ku ktorému vedú, znamená, že bremeno dlhu sa napriek zníženým deficitom 
opäť zvyšuje... to vedie k opätovnému tlaku na ďalšie škrty, ďalší prepad 
aktivity, ďalšie zhoršenie dlhovej situácie – a tak ďalej v bludnom kruhu... 
osobitnou kapitolou sú v tomto ohľade ‚štrukturálne reformy‘, po ktorých 
sa volá zo strany inštitúcií nezávisle od toho, či sa krajina zmieta v recesii 
alebo si užíva rast... často je toto slovné spojenie eufemizmom pre flexibi-
lizáciu trhu práce, vrátane zvýšenej pružnosti miezd. pravdaže, umožňovať 
zamestnávateľom ľahšie prepúšťanie a väčší tlak na mzdy uprostred recesie 
je iba receptom na jej prehĺbenie.“22

táto argumentácia síce čiastočne vysvetľuje neúspechy pri opätovnom naštartovaní 
niektorých európskych ekonomík, má však základné nedostatky. konkrétne v mnohých 
prípadoch nie je konzistentná a neberie ohľad na štruktúru konsolidácie ani na veľkosť 
konsolidácie v porovnaní s predošlou fiškálnou expanziou. 

Vyčítať reštriktívnym opatreniam, že sú procyklické (čím prehlbujú recesiu), a ponú-
kať namiesto nich proticyklické opatrenia je možné vtedy, keď konzistentne používame 
klasický keynesiánsky prístup: vždy sa držíme proticyklickej politiky. to znamená, že 
počas ekonomického rastu je fiškálna politika reštriktívna (znižuje deficity a verejný 
dlh) a počas recesie a krízy potom môže byť expanzívna (aj na úkor vyšších deficitov 
a zadlžovania zvyšuje verejné výdavky, aby stimulovala rast). problémom je, že celý rad 
členských štátov eú sa vôbec konzistentne nedržal tejto politiky. niektoré krajiny pred 
krízou (pred rokom 2008 v časoch ekonomického rastu) mali vysoké deficity a zvyšovali 
(alebo zásadne neznížili) zadlženosť, čiže sledovali (skôr) procyklickú fiškálnu politiku. 
najlepšími príkladmi sú Grécko, maďarsko a portugalsko, ale môžeme sem zaradiť aj 

22 lesay, i., polák, m., auxt, r.: Nedokončená eurozóna. Kríza menovej únie a ako jej čeliť. Bratislava: 
o. z. europolicy, 2013, s. 35 – 36.
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taliansko, Francúzsko, spojené kráľovstvo či dokonca českú republiku a nemecko. 
(z mimoeurópskych krajín sem patria napríklad spojené štáty.)23 V druhej skupine, 
medzi krajinami, ktoré príkladne razantne znižovali svoju zadlženosť počas „tučných“ 
rokov, nájdeme Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Írsko, Španielsko, rumunsko, slovensko 
či Švédsko. pomer je teda v podstate vyrovnaný. máme tu veľkú skupinu krajín, ktoré 
proticyklickú politiku neuplatňovali konzistentne, lebo pred krízou (dostatočne) ne-
znižovali svoje dlhy. kritizovať v ich prípade procyklickú politiku počas krízy, a teda 
navrhovať, aby sa smelo ďalej zadlžovali, je mylný úsudok. je to jasná cesta k bankrotu. 
znamenalo by to, že je možné kombinovať procyklickú a proticyklickú politiku tak, že 
krajiny budú mať neustále deficity a rastúci dlh, pričom jediný rozdiel by bol v tom, že 
počas krízy sa zadlžujú oveľa rýchlejšie. 

Ďalším problémom kritiky konsolidácie je falošný obraz, ktorý môže vzniknúť vo 
verejnej diskusii v dôsledku toho, že neporovnávame výšku konsolidácie s predošlou 
fiškálnou expanziou v prvých rokoch krízy. zjednodušene to vyzerá takto: členské 
štáty eú v dôsledku drastických škrtov výrazne zredukovali verejné výdavky a to vedie 
k prehĺbeniu a predĺženiu recesie, resp. krízy. nižšie verejné výdavky sa teda stávajú 
hlavnou bariérou naštartovania rastu. skupina expertov z bruselského think-tanku lisbon 
council pod vedením leszeka Balcerowicza (otec poľskej ekonomickej reformy, tzv. 
šokovej terapie) však upozorňuje na to, že fiškálna konsolidácia v eú (do roku 2013) 
bola ešte stále menšia než fiškálne stimuly na začiatku krízy.24 inými slovami, verejné 
výdavky v roku 2012 (navzdory všetkým rečiam o škrtoch) boli stále vyššie než v roku 
2007, čiže v poslednom predkrízovom roku, a to bez ohľadu na skutočnosť, či meriame 
reálne výdavky (upravené o infláciu), alebo percentuálny podiel výdavkov na hDp – 
platí to pre celú úniu v priemere aj pre väčšinu jej členských štátov.25 Verejné výdavky 
v reálnej hodnote bez započítavania úrokov na štátne dlhopisy v období rokov 2007 
– 2012 poklesli v 11 členských štátoch (Grécko, maďarsko, Írsko, taliansko, lotyšsko, 
portugalsko, rumunsko, slovinsko, česká republika, litva a Bulharsko). s výnimkou 
talianska ide o menšie ekonomiky. čo väčšinu z nich spája, je fakt, že museli byť za-
chraňované rôznymi prostriedkami (od eú, jej členských štátov, mmF, svetovej banky 
a ecB) a že podmienky uložené záchrancami spolu s tlakom trhov si vlastne vynútili 
rozpočtovú konsolidáciu.

V súvislosti s falošným obrazom o drastických škrtoch treba poznamenať, že prob-
lém existuje už so samotnou terminológiou vo verejnej diskusii. V angličtine nešťastne 
používaný pojem „austerity“, ktorý sa do slovenčiny ešte nešťastnejšie prekladá ako 
úsporné opatrenia, škrty alebo šetrenie, má vlastne označovať fiškálnu konsolidáciu, 
čiže znižovanie deficitov verejných financií. to je však možné tak na strane výdavkov, 
ako aj príjmov. paradoxom je, že (aj na slovensku) sa väčšina konsolidačných opatrení 
udiala na strane príjmov (zvyšovanie daní, odvodov a poplatkov), ale vo verejnej diskusii 
sa hovorí o tom, že už bolo dosť „škrtov, šetrenia a úsporných opatrení“. pochopiteľne, 

23 General government gross debt. eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/
eurostat/home (prístup: 28. 8. 2014).

24 Balcerowicz, l. a kol.: Economic growth in the European Union. Brusel: the lisbon council, 2014, 
s. 4, http://www.lisboncouncil.net/growth/documents/lisBon_council_economic_Growth_
in_the_eu%20%281%29.pdf (prístup: 26. 8. 2014).

25 tamže, s. 39 – 50. 
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celkové verejné výdavky by pritom mali klesnúť – čo sa však, ako sme videli, vo väčšine 
členských krajín neudialo.

Dobrým príkladom môže byť Francúzsko, kde socialistický prezident hollande 
a striedajúce sa socialistické vlády neustále kritizujú príliš tvrdé škrty a žiadajú o odklad 
zníženia deficitu verejných financií. V roku 2013 malo Francúzsko deficit konečne dostať 
pod 3 % hDp, ale pierre moscovici, minister financií (2012 – 2014), vyjednal v Bruseli 
dvojročný odklad.26 najnovší vývoj je taký, že nový šéf európskej komisie jean-claude 
juncker menoval moscoviciho za eurokomisára pre hospodárske a finančné záležitosti, 
teda za člena „vlády eú“, ktorý má dohliadať aj na dodržovanie rozpočtových pravi-
diel v členských štátoch. aby francúzska tragikomédia bola kompletná, v tom istom 
čase (10. septembra 2014) nový francúzsky minister financií michel sapin vyhlásil, že 
Francúzsku sa nepodarí dodržať plán na zníženie deficitu, v roku 2014 by sa mal mier-
ne zvýšiť na 4,4 % (namiesto vlaňajších 4,3 % a plánovaných 3,8 %) a pod magickú 
trojpercentnú hranicu by sa mal namiesto roka 2015 dostať až o dva roky neskôr.27 
k celkovému obrazu treba dodať, že konsolidácia sa uskutočňuje skoro výlučne na 
strane príjmov, verejné výdavky neustále rastú a v roku 2013 už dosiahli 57,1 % hDp 
(v 2007 boli „len“ na úrovni 52,6 %) – s tým Francúzsko stabilne patrí medzi skupinu 
3 – 5 krajín s najvyššou mierou prerozdeľovania v rámci eú.28 mimochodom, už 
samotný fakt, že 57 % miera prerozdeľovania neznamená automaticky prvé miesto 
v únii, je veľavravný. 

Francúzsko a mnohé ďalšie členské štáty robia fiškálnu konsolidáciu presne na-
opak, než by to vyplývalo z medzinárodnej odbornej literatúry. existuje totiž veľké 
množstvo empirických štúdií o rozpočtových konsolidáciách a dominuje v nich zis-
tenie, že úspešnejšie boli tie, pri ktorých bol deficit potlačený najmä opatreniami na 
strane výdavkov, a súčasne sa pustilo do štrukturálnych reforiem.29 preto odmietame 
kritikov, ktorí považujú konsolidáciu v krajinách eú za príliš drastickú a pomýlenú, 
za podkopávajúcu ekonomické oživenie, a pridávame sa k expertom, ktorí si myslia, 
že táto kritika je postavená na niekoľkých základných nedorozumeniach: „po prvé, 
a čo je najdôležitejšie, [konsolidácia] bola postavená najmä na zvyšovaní daní, a nie 
na vyváženom programe malých zvýšení daní, rozpočtových škrtov a štrukturálnych 
reforiem. po druhé, prišla príliš neskoro (bola aplikovaná len pod silným tlakom trhov, 
keď vlády už nemali inú možnosť než potlačiť rozpočtové deficity). a po tretie, nebola 
a stále nie je taká silná, že by viedla k udržateľným verejným financiám.“30

napokon argumentom proti uvoľnenej fiškálnej politike a ďalšiemu zadlžovaniu 
môže byť aj celý rad empirických štúdií, ktoré skúmajú vzťah medzi dlhom a ekonomic-

26 rétropédalage. French public finances. in: The Economist, 13. 9. 2014, http://www.economist.com/
news/europe/21616851-france-wins-economics-job-brussels-it-busts-euros-deficit-rules-r-trop-da-
lage (prístup: 14. 9. 2011).

27 tamže.
28 Total general government expenditure. eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/

portal/eurostat/home (prístup: 21. 8. 2014).
29 zhrnutie týchto argumentov, ich podrobnú analýzu aj zoznam empirickej literatúry v danej oblasti 

je možné nájsť napríklad v alesina, a. a kol.: Europe’s fiscal crisis revealed: an in‑depth analysis 
of spending, austerity, and growth. Special report on Europe. washington, D.c.: the heritage 
Foundation, 2014, http://www.heritage.org/research/reports/2014/06/europes-fiscal-crisis-re-
vealed-an-in-depth-analysis-of-spending-austerity-and-growth (prístup: 11. 9. 2014).

30 Balcerowicz a kol.: c. d., s. 5.
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kým rastom. tieto štúdie na vzorke veľkého počtu (najmä vyspelých) krajín pomocou 
historických dát väčšinou vykazujú negatívnu koreláciu: čím vyšší verejný dlh, tým 
nižší ekonomický rast – táto korelácia sa stáva signifikantnou, resp. je silnejšou, keď 
úroveň dlhu presiahne hranicu 85 – 95 % hDp.31 Väčšina vyspelých krajín (vrátane 
„starých“ členských štátov eú) už je na tejto hranici, resp. za ňou (graf 3). V roku 2013 
priemerný verejný dlh eú 28 dosiahol 87,1 % hDp a v osemnásťčlennej eurozóne to 
bolo 92,6 %.32  Varovaním môže byť, že ekonomický rast v únii od vypuknutia krízy 
v roku 2008 bol nielen pomalší než v spojených štátoch, ale zaostáva aj za japonským 
rastom v prvých štyroch rokoch „stratenej“ dekády japonska (bez ohľadu na to, ktorý 
rok si zvolíme za začiatok tohto strateného obdobia).33 existuje teda vážna hrozba, že 
podobne ako japonsko, aj európska únia zažije dlhšie obdobie ekonomickej stagnácie 
s rastúcim dlhom.

nástrojom na zlepšenie situácie môže byť aj liberalizácia zahraničného obchodu, 
kde má eú výraznejšie právomoci (jednotná obchodná politika). V roku 2013 sa po-
darilo uzavrieť dohodu o voľnom obchode medzi úniou a kanadou, ktorá odstráni 
vyše 99 % ciel medzi dvoma ekonomikami, pričom očakávaný zisk v dôsledku nárastu 

31 zhrnutie týchto empirických štúdií pozri napríklad v Gál, z.: avoiding the high debt-low growth 
trap: lessons for the new member states. in: Politologica actualis, zv. 3, 2014, s. 25 – 38, http://
www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kpol/publikacie/zbornik_kpol_2014.pdf 
(prístup: 17. 8. 2014).

32 General government gross debt. eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/
eurostat/home (prístup: 28. 8. 2014).

33 Balcerowicz a kol.: c. d., s. 6.

Graf 3. Verejný dlh (v % hDp) vo vybraných členských štátoch eú

zdroj: General government gross debt, c. d.
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obchodu a investícií má byť ročne 11,6 mld. eur pre eú a 8,2 mld. eur pre kanadu.34 
samozrejme, oveľa väčší účinok sa očakáva po dojednaní podobnej zmluvy s usa 
(transatlantic trade and investment partnership, ttip). rokovania boli v roku 2013 
v plnom prúde, európska komisia na základe štúdie od think-tanku cepr (centre for 
economic policy research) v prípade presadenia ambicióznej a rozsiahlej dohody 
očakáva po plnej implementácii a prispôsobení sa oboch ekonomík úžitok v objeme 
120 mld. eur (0,5 % hDp) pre eú a 95 mld. (0,4 % hDp) pre usa.35 čísla sú pomerne 
nízke v pomere k hDp. jednak preto, že drvivá väčšina zahraničného obchodu v európe 
je intraregionálna, teda prebieha medzi členskými štátmi. V prípade slovenska v roku 
2013 napríklad iba 1,8 % vývozu išlo do usa a 0,2 % do kanady, kým podiel ostatných 
členov eú bol 82,8 %.36 Druhým dôvodom je, že clá medzi vyspelými krajinami už sú 
veľmi nízke. podľa odhadu cepr by až 80 % ziskov z uzavretia ttip pochádzalo zo 
zníženia necolných prekážok (najmä duplicitná administratíva). postupná liberalizá-
cia zahraničného obchodu teda síce prispeje k ekonomickému rastu eú, ale len do 
pomerne malej miery. 

Viac by pomohli fiškálna konsolidácia a domáce štrukturálne reformy, tu je však 
drvivá väčšina kompetencií v rukách národných vlád a tie sa neponáhľajú. čas, ktorý 
im získala európska centrálna banka svojimi neštandardnými krokmi, využili skôr na 
opätovné odkladanie nevyhnutných reforiem než na ich urýchlenú implementáciu. 
čiastočnú výnimku tvoria krajiny v záchranných programoch (od Írska až po Grécko), 
lebo okrem tlaku trhov sú aj pod tlakom tzv. trojky (európska komisia, ecB a mmF), 
ktorá uplatňuje prísnu kondicionalitu. Finančnú pomoc totiž dávkujú len postupne, 
krajiny sú neustále pod dohľadom a pri schvaľovaní každej ďalšej časti pomoci musia 
spĺňať predtým dohodnuté podmienky (napríklad presadenie reforiem). konštatuje 
to aj organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (oecD), ktorá vo svojom 
projekte „cesta k rastu“ od roku 2005 dáva svojim členským štátom odporúčania, 
ako postupovať pri štrukturálnych reformách, a v pravidelnej ročnej správe posudzuje 
pokrok v oblasti splnenia predchádzajúcich odporúčaní 37: „tempo zavádzania reforiem 
je najvyššie v tých krajinách eurozóny, ktoré využívajú programy finančnej pomoci 
alebo čelia priamemu tlaku trhu (napríklad Grécko, Írsko, portugalsko a Španielsko)... 
na rozdiel od nich je zavádzanie reforiem v ostatných krajinách eurozóny výrazne 
pomalšie.“38 

celkový obraz je však rozpačitý aj v „zachraňovaných“ krajinách. Vytriezvenie 
prináša najmä pohľad na Grécko, na člena eurozóny, ktorý bol zachraňovaný najdlh-
šie a za najväčšie peniaze, pričom presadené reformy a ekonomické výsledky ďaleko 
zaostávali za pôvodnými očakávaniami. Dobrú reflexiu nájdeme napríklad vo veľmi 

34 Trade policy. Countries and regions. Canada. európska komisia, http://ec.europa.eu/trade/policy/
countries-and-regions/countries/canada/ (prístup: 28. 8. 2014).

35 Transatlantic Trade and Investment Partnership. The Economic Analysis Explained. európska komi-
sia, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/september/tradoc_151787.pdf (prístup: 28. 8. 
2014).

36 celkový dovoz a celkový vývoz podľa kontinentov a ekonomických zoskupení krajín. Štatistický 
úrad sr, http://www.statistics.sk (prístup: 28. 8. 2014).

37 Economic policy reforms: coing for growth 2013. oecD publishing, 2013, http://www.oecd.org/
eco/growth/going for growth 2013.htm#Figs (prístup: 9. 8. 2014).

38 tamže.
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realistickej aj sebakritickej hodnotiacej správe mmF39, v ktorej sa analyzuje účasť mmF 
pri prvom záchrannom balíčku Grécku.40 správa síce obsahuje niekoľko úspechov, 
nedosiahnuté ciele a sklamania však dominujú. medzi úspechmi sa spomína dosiah-
nutá fiškálna konsolidácia, penzijná reforma, fakt, že sa podarilo zabrániť Grexitu, čiže 
Grécko zostalo v eurozóne, a darilo sa relatívne držať na uzde nepriaznivé dôsledky 
pre ostatné krajiny eú. naproti tomu sa nepodarilo naštartovať rast a obnoviť dôveru 
trhov, bankový systém prišiel o 30 % vkladov, ekonomika sa dostala do oveľa hlbšej 
než predpokladanej recesie s výnimočne vysokou nezamestnanosťou (reálne hDp 
bolo v roku 2012 o 17 % nižšie než v roku 2009, plán predpokladal „iba“ 5,5 % pokles, 
nezamestnanosť narástla na 25 namiesto očakávaných 15 %). napriek medzinárodnej 
pomoci verejný dlh zostal privysoký a napokon musel byť reštrukturalizovaný (selektívny 
default) s ďalším negatívnym dôsledkom pre banky, štrukturálne reformy postupovali 
príliš pomaly a výsledky privatizácie boli veľkým sklamaním. experti menového fondu 
boli od začiatku skeptickí, pokiaľ ide o dlhodobú udržateľnosť verejného dlhu (čo je 
jednou z interných podmienok mmF na poskytnutie podobných úverov), a o nutnosti 
bankrotu a reštrukturalizácie bola presvedčená aj väčšina analytikov, napríklad mmF 
uvádza impozantný zoznam známych ekonómov – akademikov, novinárov, pracovníkov 
vedúcich think-tankov a investorov, ktorí sa v období od apríla do júna 2010 vyjadrili 
v tomto duchu (ackerman, Buiter, Goodhart, kirkegaard, lachman, münchau, rajan, 
roubini, sapir a pisani-Ferry, soros, Vines a wolf). teraz už vieme, že sa nemýlili. 
hoci v správe mmF to nie je explicitne napísané, čitateľovi implicitne vychádza záver, 
že grécky dlh je stále na neudržateľnej úrovni a krajina pravdepodobne musí prejsť 
ďalšou reštrukturalizáciou dlhu (alebo bude potrebovať tretí záchranný balíček). kým 
pri prvom bankrote boli postihnutí výlučne súkromní veritelia, teraz už vyše tri štvr-
tiny gréckych dlhopisov majú v rukách štáty, resp. medzinárodné inštitúcie, ktoré by 
museli obetovať peniaze daňových poplatníkov. to by mohlo postihnúť aj slovensko. 
experti z inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií sr odhadli potenciálnu 
stratu slovenska z druhého záchranného balíčka Grécku z dočasného eurovalu, čiže 
európskeho nástroja finančnej stability, až do výšky 701 mil. eur.41 keďže slovensko 
ako jediný člen eurozóny odmietlo poskytnúť pôžičku v rámci prvého gréckeho zá-
chranného balíčka v máji 2010, v tomto prípade by bezprostredné straty nehrozili. 
Grécko predstavuje extrémny príklad z rôznych dôvodov. sú nimi výška deficitov a dlhu, 
výška záchranných balíčkov, kumulatívny prepad hDp, nárast nezamestnanosti, ale aj 
podpory extrémistických strán, samotný fakt riadeného štátneho bankrotu, ale mohli 
by sme pokračovať ďalej. 

na opačnom póle krízou tvrdo zasiahnutých krajín nájdeme pobaltské štáty. kumula-
tívny prepad hDp, nárast deficitov a hĺbka konsolidácie sa aj v ich prípade blížia ku gréc-
kym ukazovateľom, avšak v ekonomickom raste sa tieto krajiny veľmi rýchlo vrátili do čela 

39 Greece: ex post evaluation of exceptional access under the 2010 stand-By arrangement. in: IMF 
Country Report. 2013, č. 13/156, s. 1, 12, 17 – 18.

40 V máji 2010 bol schválený prvý záchranný balíček Grécku v hodnote 110 mld. eur – z toho 30 
miliárd prichádzalo od mmF a zvyšok na bilaterálnom základe od ostatných členských krajín 
eurozóny (okrem slovenska). 

41 prostredníctvom druhého záchranného balíčka sa členské krajiny eurozóny dohodli do roku 2014 
poskytnúť Grécku pomoc v celkovej výške 144,6 mld. eur, pričom mmF poskytne v rovnakom 
období 28 mld. eur. pozri Bugyi, e., Franek, j.: Grécky bankrot by verejné financie slovenska mohol 
stáť 723 mil. eur. in: Komentár. 2012/13, inštitút finančnej politiky, ministerstvo financií sr, 2012.
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eú (tabuľka 3). prepad ekonomickej aktivity v krízovom roku 2009 bol v týchto krajinách 
šokujúci, od 14 do 18 %, kumulatívny prepad v estónsku a najmä lotyšsku dokonca ešte 
vyšší. nemožno sa čudovať, že väčšina akademikov na západe predpovedala devalváciu 
pobaltských mien (mali viazaný kurz na euro), vrátane tých najznámejších ekonómov ako 
p. krugman, n. roubini alebo k. rogoff.42 jednoducho si mysleli, že vnútorná devalvácia 
je nemožná, lebo by si vyžadovala nepredstaviteľne veľké rozpočtové škrty. tentoraz sa 
však na rozdiel od Grécka mýlili, pobaltské štáty nepredstaviteľné opatrenia pomerne 
rýchlo uskutočnili. odhadovaná fiškálna konsolidácia v lotyšsku napríklad v rokoch 
2008 – 2011 predstavovala kumulatívne neuveriteľných 17 % hDp (z toho 10,2 % na 
strane výdavkov, 6,8 % na strane príjmov), ale vo všetkých troch krajinách došlo k takým 
výdavkovým škrtom (vrátane znižovania dôchodkov a miezd vo verejnom sektore), ktoré 
v ostatných členských štátoch eú patria skôr do kategórie science-fiction.43 

samozrejme, pobaltské štáty sú špecifickým prípadom, ich skúsenosti sa nedajú 
aplikovať rovnako v iných krajinách únie. na rozdiel od väčšiny eú mali veľmi nízke 
verejné dlhy pred krízou, počas krízy čelili asi najlepšiemu externému prostrediu 
(ekonomický rast hlavných obchodných partnerov od Škandinávie cez nemecko až 
po rusko), čo malým exportne orientovaným ekonomikám pomáhalo v opätovnom 
naštartovaní rastu, a existovala v nich veľká miera emigrácie, ktorá znížila tlaky na 
domácich pracovných trhoch – aby sme spomenuli aspoň niektoré faktory.44 príklady 
pobaltských „tigrov“ teda nie sú univerzálne uplatniteľné, vyvracajú však argumenty 
kritikov konsolidácie, t. j. že škrty nefungujú a bránia v opätovnom naštartovaní rastu. 
je obzvlášť zábavné, keď táto kritika vychádza z krajín, ktoré v ostrom rozpore s po-
baltskými štátmi poriadne škrty ani neuskutočnili. 

Tabuľka 3. najprv konsolidácia, potom rast – príklad pobaltských krajín

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Estónsko
rast 6,3 8,9 10,1 7,5 –4,2 –14,1 2,6 9,6 3,9 0,8
dlh 5 4,6 4,4 3,7 4,5 7,1 6,7 6,1 9,8 10
deficit 1,6 1,6 2,5 2,4 –3 –2 0,2 1,1 –0,2 –0,2

Litva
rast 7,4 7,8 7,8 9,8 2,9 –14,8 1,6 6 3,7 3,3
dlh 19,3 18,3 17,9 16,8 15,5 29,3 37,8 38,3 40,5 39,4
deficit –1,5 –0,5 –0,4 –1 –3,3 –9,4 –7,2 –5,5 –3,2 –2,2

Lotyšsko
rast 8,8 10,1 11 10 –2,8 –17,7 –1,3 5,3 5,2 4,1
dlh 15 12,5 10,7 9 19,8 36,9 44,5 42 40,8 38,1
deficit –1,1 –0,4 –0,6 –0,7 –4,4 –9,2 –8,2 –3,5 –1,3 –1

poznámka: reálny rast hDp v porovnaní s predošlým rokom v percentách a deficit verejných financií 
a verejný dlh ako percento hDp. 
zdroj: Real GDP growth rate – volume, c. d.

42 maslauskaite, k., zorgenfreija, l.: economic miracle in the Baltic states: an exemplary way to 
growth? in: Grigas a kol.: The Baltic states in the EU: yesterday, today and tomorrow. Studies & Re‑
ports. 2013, č. 98, s. 37.

43 mzdy štátnych zamestnancov v litve v roku 2009 boli progresívne znížené (najlepšie zarábajúcich 
postihli najväčšie škrty) o 8 až 36 %, v lotyšsku v období rokov 2009 – 2011 o 25 % (na najvyšších 
vládnych postoch až o 30 %). tamže, s. 47 – 50.

44 tamže, s. 51 – 57. 
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sme už v strateNeJ dekáde?

rok 2013 priniesol mierny ekonomický rast a stabilizáciu situácie v eurozóne, predo-
všetkým na trhu štátnych dlhopisov. európska únia však naďalej čelí veľkým vnútorným 
problémom. konsolidácia a štrukturálne reformy vo väčšine krajín postupujú pomaly, 
rast je krehký, rozdiely medzi členskými štátmi v mnohých oblastiach sa prehlbovali. 
až na niekoľko pozitívnych výnimiek sa nepodarilo zastaviť ani zvyšovanie zadlže-
nosti. kombinácia vysokého dlhu a nízkeho rastu – niečo na spôsob stratenej dekády 
japonska – sa zdá čoraz reálnejšou hrozbou. zrejme k tomu prispeje i zhoršujúce 
sa vonkajšie ekonomické prostredie. americká centrálna banka na konci roka 2013 
ohlásila postupné ukončenie tzv. kvantitatívneho uvoľnenia, trhy očakávajú nárast 
úrokových sadzieb. mnohé dôležité rozvojové krajiny mali čoraz väčšie ekonomické 
problémy. Dôvody boli rôzne, napríklad politická nestabilita (egypt, ukrajina), dlho-
ročná katastrofálna krajne ľavicová ekonomická politika (Venezuela, argentína), veľká 
vonkajšia nerovnováha (turecko), resp. kombinácia týchto faktorov. spomaľoval sa aj 
rast čínskeho hospodárstva, v globálnej ekonomike sa množili náznaky bublín na rôz-
nych trhoch (americké burzy, čínske nehnuteľnosti, trhy so štátnymi dlhopismi). keď 
k tomu prirátame postupnú eskaláciu ukrajinskej krízy, ktorá dostala západ vrátane 
eú do prehlbujúcej sa ekonomickej vojny s ruskou federáciou, tak to pre európske 
ekonomiky neveští nič dobré. možno sa už nachádzame v stratenej dekáde a je prav-
depodobné, že dlhová kríza bude pretrvávať. nedá sa vylúčiť ani možnosť, že opäť 
prerastie do existenčnej krízy, na to sú však európska únia a jej inštitúcie pripravené 
lepšie než počas najbúrlivejšieho obdobia krízy v rokoch 2010 – 2012.
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karelhirMan

rok 2013 sa v slovenskej energetike niesol v znamení ďalších vlastníckych zmien v niektorých 
kľúčových podnikoch a schvaľovania nových legislatívnych a regulačných pravidiel, ktoré 
účastníci trhu prijali v nemalej miere s kritikou a nevôľou. jedným z dôsledkov bolo praktické 
zastavenie pripájania nových výrobcov elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie 
(oze). V roku 2013 sa začala viditeľne komplikovať dostavba dvoch nových jadrových 
blokov v mochovciach. napriek nejasným podmienkam na trhu a nevyjasneným zásad-
ným otázkam investičných zdrojov a strategického partnera súbežne pokračovala vládou 
podporovaná príprava na výstavbu nového jadrového zdroja v jaslovských Bohuniciach.

veľký aPetít ePh a vstuP vlády do oBchodu s PlyNom

V roku 2013 pokračovali vlastnícke zmeny v skupine slovenského plynárenského 
priemyslu (spp), ktoré nadväzovali na vládou roberta Fica schválený vstup českého 
energetického a průmyslového holdingu (eph) do slovenského plynárenstva. odsú-
hlasenie odkúpenia 49 % balíka akcií spp od nemecko-francúzskej dvojice predchá-
dzajúcich investorov – e.on ruhrgas a GdF suez – bolo jedným z prvých strategicky 
významných rozhodnutí druhej vlády r. Fica po marcových parlamentných voľbách 
v roku 2012. eph definitívne získal kontrolu nad 49 % podielom a manažérsku kontrolu 
v spp v januári 2013 za cenu približne 2,6 mld. eur.1

1 křetínský sedí na rozbuške. Volá sa spp. in: HN online, 1. 5. 2014, http://hn.hnonline.sk/ekono-
mika-a-firmy-117/kretinsky-sedi-na-rozbuske-vola-sa-spp-614676 (prístup: 1. 5. 2014).
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jednofarebná vláda smeru nevyužila možnosti spätného získania manažérskej 
kontroly nad skupinou spp, ale súhlasila s predajom menšinového 49 % balíka akcií 
českej finančnej skupine s opätovne odsúhlasenou manažérskou kontrolou, tak ako ju 
predtým malo nemecko-francúzske konzorcium. zásadnou podmienkou, deklarovanou 
opakovane aj premiérom Ficom, bolo udržanie cenovej hladiny plynu pre domácnosti.2 
práve v tejto otázke, ktorá bola aj trvalým konfliktným momentom vo vzťahoch prvej 
vlády r. Fica v rokoch 2006 – 2010 s predchádzajúcim akcionárom spp, sa začali ob-
javovať podobné spory aj s českým investorom. ten rovnako ako jeho predchodcovia 
začal veľmi rýchlo po vstupe do spp poukazovať na to, že ceny plynu pre domácnosti 
stanovené úradom pre reguláciu sieťových odvetví (úrso) vedú spp k celkovej strate 
vo výške desiatok miliónov eur.3 túto stratu v priebehu roka uznal aj samotný premiér.4 
riešením však nebola zmena nastavenia regulovaných cien, ako predpokladá účinná 
slovenská legislatíva i legislatíva únie, ale ďalšia dohoda o zmene vlastníckych vzťahov 
v rámci skupiny spp. V priebehu leta 2013 sa vláda roberta Fica po viacerých odkla-
doch definitívne dohodla s eph, že slovenská vláda odkúpi úplný podiel v materskej 
spoločnosti spp vrátane polovice dlhu 59 mil. eur,5 ktorý predstavoval stratu z predaja 
regulovaným subjektom. materská spoločnosť spp sa po uplatnení tretieho liberalizač-
ného legislatívneho balíka eú zaoberá už len obchodovaním s plynom. eph vo svojom 
vyhlásení tvrdil, že slovenská vláda sa stáva jediným akcionárom spp za podmienok, 
ktoré sú pre ňu výhodné. „V rámci celkovej spolupráce medzi slovenskou republikou 
a eph považujeme za správne, že zodpovednosť za tvorbu cien plynu na slovensku 
preberá štát. naopak, v ostatných spoločnostiach skupiny spp chceme spoluprácu so 
štátom naďalej dlhodobo rozvíjať,“ vyhlásil šéf skupiny eph Daniel křetínský.6 

„Význam a úspech kroku, ktorý sme dnes urobili spočíva v tom, že štát získava 
totálnu kontrolu nad cenami plynu pre slovenské domácnosti a pre malý a stredný 
sektor. získanie 100 % vlastníctva matky spp je bez ťarchy na štátny rozpočet s tým, 
že preberáme polovicu dlhu spoločnosti. … máme zároveň ambíciu rokovať s ruskou 
stranou, aby sa v ďalších rokoch strata znížila na polovicu, teda fungovanie bude pod-
statne efektívnejšie ako doteraz. … slovenské domácnosti sa teda nemusia obávať, že 
by prišli od spp návrhy na zvýšenie cien plynu,“ vyhlásil v súvislosti s odkúpením spp 
v septembri 2013 samotný premiér r. Fico.7 z vyhlásení eph a premiéra vyplýva, že 
úrso na slovensku nemá nezávislé postavenie. to by malo byť v príkrom rozpore 
s platnou slovenskou legislatívou, ako aj so základnými pravidlami eú. 

2 Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica o SPP. úrad vlády sr, 13. 9. 2013, http://www.
vlada.gov.sk/tlacova-konferencia-predsedu-vlady-sr-roberta-fica-o-spp/ (prístup: 12. 10. 2013).

3 robert Fico pohrozil akcionárovi spp, ceny plynu sa nezvýšia. in: info.sk, 30. 5. 2013, http://www.
info.sk/sprava/9338/robert-fico-pohrozil-akcionarovi-spp-ceny-plynu-sa-nezvysia/ (prístup: 30. 5. 
2014). 

4 Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica o SPP, c. d.; pozri tiež MONITOR: Premiér: Vláda 
chce do niekoľkých rokov vyriešiť stratu v SPP. úrad vlády sr, 22. 9. 2013, http://www.vlada.gov.
sk/monitor-premier-vlada-chce-do-niekolkych-rokov-vyriesit-stratu-v-spp/ (prístup: 22. 9. 2013).

5 informácia o preferovanom spôsobe reorganizácie skupiny spoločnosti slovenský plynárenský 
priemysel, a.s. in: Rokovanie vlády Slovenskej republiky, http://www.rokovania.sk/File.aspx/View-
Documenthtml/mater-Dokum-159000?prefixFile=m (prístup: 20. 3. 2014).

6 Štát ovládne matku spp, získa späť kontrolu nad cenami. in: energia.sk, 4. 9. 2013, http://www.ener-
gia.sk/tema/zemny-plyn-a-teplo/stat-ovladne-matku-spp-ziska-spat-kontrolu-nad-cenami/11207/ 
(prístup: 5. 9. 2013).

7 tamže.

http://www.info.sk/sprava/9338/robert-fico-pohrozil-akcionarovi-spp-ceny-plynu-sa-nezvysia/
http://www.info.sk/sprava/9338/robert-fico-pohrozil-akcionarovi-spp-ceny-plynu-sa-nezvysia/
http://www.vlada.gov.sk/monitor-premier-vlada-chce-do-niekolkych-rokov-vyriesit-stratu-v-spp/
http://www.vlada.gov.sk/monitor-premier-vlada-chce-do-niekolkych-rokov-vyriesit-stratu-v-spp/
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-159000?prefixFile=m
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-159000?prefixFile=m
http://www.energia.sk/tema/zemny-plyn-a-teplo/stat-ovladne-matku-spp-ziska-spat-kontrolu-nad-cenami/11207/
http://www.energia.sk/tema/zemny-plyn-a-teplo/stat-ovladne-matku-spp-ziska-spat-kontrolu-nad-cenami/11207/
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eph si teda v roku 2013 na základe dohôd s vládou ponechal manažérsku kon-
trolu nad dvoma najlukratívnejšími podnikmi skupiny spp – tranzitným prepravcom 
eustream a vnútroštátnym podnikom spp distribúcia. okrem toho má eph kontrolu 
nad spoločnosťou nafta Gbely, ktorá vlastní a prevádzkuje podzemné zásobníky plynu 
s celkovou kapacitou 2,4 mld. m3. počas roka 2013 – opäť so súhlasom vlády roberta 
Fica – eph získal za zhruba 400 mil. eur aj 49 % podiel spolu s manažérskou kontrolou 
v energetickej distribučnej spoločnosti stredoslovenská energetika od pôvodného 
francúzskeho investora eDF. „súčasťou stratégie eph na slovensku bude aj zvýšenie 
ponuky elektriny vyrobenej vo vlastných zdrojoch,“ komentoval akvizíciu Daniel kře-
tínský, predseda predstavenstva eph.8

Jadrové otáZNiky

už na začiatku roka 2013 sa objavili prvé vážne otázniky nad pokračovaním dostavby 
dvoch nových blokov v jadrovej elektrárni (je) mochovce, ktorá ako súčasť spoloč-
nosti slovenské elektrárne (se) bola už ôsmy rok pod akcionárskou a manažérskou 
kontrolou talianskej skupiny enel. na marcovej tlačovej konferencii vtedajší šéf enelu 
Fulvio conti oficiálne oznámil, že dostavba mochoviec si vyžiada ďalšie stovky milió-
nov eur. podľa jeho slov to bude celkovo 3,8 mld., pričom pôvodný rozpočet rátal so 
sumou o jednu miliardu nižšou. conti na konferencii taktiež tvrdil, že tretí mochovský 
jadrový blok uvedú se do prevádzky koncom roka 2014 a štvrtý v roku 2015. „nejde 
o žiadne navyšovanie investície, ani o posun v termínoch oproti avizovaným údajom, 
o ktorých som hovoril v minulom roku. Bude to výhodné tak pre enel, ako aj pre 
slovenskú vládu,“ tvrdil conti s tým, že na dostavbu mochovských blokov sa použijú 
peniaze zo se.9 termíny, ktoré avizuje, však nie sú reálne.10 práve vážne pochybnosti 
o schopnosti talianov dokončiť mochovce, s ktorých dostavbou sa začalo po dohode 
s prvou vládou r. Fica v novembri 2008, predaj se výrazne skomplikujú.

trošku optimistickejšie správy prišli v roku 2013 z Bruselu, kde sa podarilo dohodnúť 
zvýšenie príspevku na odstavenie jadrovej elektrárne V1 v jaslovských Bohuniciach. tá 
musela byť predčasne vyradená z prevádzky na základe podmienok prijatia slovenska 
do únie. európsky parlament v rámci hlasovania o budúcom sedemročnom rozpočte 
eú na roky 2014 – 2020 schválil v novembri 2013 aj dodatočnú sumu určenú na de-
montáž jadrových elektrární v Bulharsku, litve a na slovensku.

8 eph kúpila od eDF 49 % v spoločnosti stredoslovenská energetika. in: energi‑portal.sk, 26. 5. 2013, 
http://www.energie-portal.sk/Dokument/eph-kupila-od-edf-49-v-spolocnosti-stredoslovenska-
energetika-101487.aspx (prístup: 26. 5. 2013).

9 Dostavba mochoviec nakoniec bude stáť 3,8 mld. eur, dokončená by mala byť v rokoch 2014 
a 2015. in: energia.sk, 13. 3. 2013, http://www.energia.sk/spravodajstvo/elektrina-a-elektromo-
bilita/dostavba-mochoviec-nakoniec-bude-stat-38-md-eur-dokocena-by-mala-byt-v-rokoch-2014-
a-2015/9829/ (prístup: 14. 3. 2013).

10 enel – už pod novým vedením – oficiálne potvrdil, že chce se aj s rozostavanými mochovcami 
predať. pozri enel spúšťa predaj slovenských elektrární. in: Pravda, 27. 6. 2014, http://spravy.
pravda.sk/ekonomika/clanok/322189-enel-spusta-predaj-slovenskych-elektrarni/ (prístup: 27. 6. 
2014).

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/322189-enel-spusta-predaj-slovenskych-elektrarni/
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/322189-enel-spusta-predaj-slovenskych-elektrarni/
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z celkovej sumy 860 miliónov eur vyčlenenej v rozpočte únie pre tri členské kra-
jiny s problémovými atómovými elektrárňami má slovensko na odstavenie reaktorov 
v jaslovských Bohuniciach nárok na 200 miliónov eur. pôvodný návrh európskej komi-
sie (ek) slovensku prisudzoval na tento účel sumu okolo 110 miliónov eur.11 avšak aj 
vtedajší slovenskí europoslanci hneď po hlasovaní upozornili, že ani táto suma nebude 
dostatočná na vykrytie všetkých nutných nákladov spojených s konečnou likvidáciou 
odstavenej je.

napriek týmto vážnym nedoriešeným problémom slovenskej jadrovej energetiky 
druhá vláda roberta Fica v roku 2013 pokračovala v prípravách na výstavbu novej je 
v lokalite jaslovské Bohunice. jednou z rozhodujúcich nevyjasnených otázok pritom 
naďalej ostalo meno strategického partnera v tomto projekte. po avizovanom odstúpení 
českého čez začala vláda rokovať s ruským rosatomom. V novembri však minister-
stvo hospodárstva sr oznámilo neúspech rokovaní. „počas intenzívnych rokovaní so 
zástupcami skupiny rosatom sa identifikovalo viacero oblastí, ktoré sú oboma sku-
pinami považované v tomto momente za zásadné. … tými sú predovšetkým spôsob 
a parametre financovania projektu,“ uviedlo ministerstvo.12 podľa neho na rokovania 
s ruskou spoločnosťou negatívne vplývajú rôzne skutočnosti, ktoré sa dotýkajú aj 
jadrových elektrární. „ide predovšetkým o kolabujúci trh s emisnými kvótami oxidu 
uhličitého a nesúrodé mechanizmy podpory obnoviteľných zdrojov energie v členských 
štátoch eú.“13 jednou z podmienok ruského investora na vstup do projektu výstavby 
novej jadrovej elektrárne bola aj záruka výkupných cien elektriny. to si však vedenie 
ministerstva nevedelo predstaviť. ministerstvo nevylučuje, že okrem rosatomu by 
do projektu mohol vstúpiť aj iný investor. „memorandum o porozumení, ktoré bolo 
podpísané so zástupcami potenciálneho ruského investora na začiatku procesu, môže 
byť podpísané s každým serióznym záujemcom o vstup do projektu. preto nevyluču-
jeme možnosť v budúcnosti pokračovať v rokovaniach o otázke kapitálového vstupu 
skupiny rosatom, alebo akéhokoľvek iného kredibilného partnera,“ konštatoval rezort 
hospodárstva v novembri 2013.14

napriek neúspešným rokovaniam s potenciálnymi partnermi a pretrvávajúcej 
nepriaznivej situácii na trhu s elektrickou energiou, kde ceny naďalej pokračovali 
v klesajúcej tendencii smerom k novým minimám hlboko pod 40 eur/mwh, jadrová 
energetická spoločnosť slovenska (jess), ktorá má na starosti prípravu projektu, pokra-
čovala vo financovaní prípravných prác. ukončila výberové konanie na spracovateľa 
posúdenia vplyvu na životné prostredie, ktorým sa stala spoločnosť amec. V septembri 
sa začali prvé práce súvisiace s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie, 
ktoré by mali byť ukončené do polovice roka 2016. V roku 2013 bol dokončený výkup 
pozemkov a vypracovaná štúdia seizmicity a geologických pomerov, ktorá potvrdila 
realizovateľnosť projektu na danom území z pohľadu prírodných špecifík oblasti. Do 

11 slovenskí europoslanci: pomoc eú pre odstávku je Bohunice nemusí stačiť. in: energia.sk, 20. 11. 
2013, http://www.energia.sk/spravodajstvo/jadrova-energia/slovenski-europoslanci-pomoc-eu-
pre-odstavku-je-bohunice-nemusi-stacit/11816/ (prístup: 20. 11. 2013).

12 s rusmi sa na novej jadrovej elektrárni zatiaľ nedohodli. in: energia.sk, 5. 11. 2013, http://www.
energia.sk/spravodajstvo/jadrova-energia/s-rusmi-sa-na-novej-jadrovej-elektrarni-zatial-nedohod-
li/11687/ (prístup: 5. 11. 2013).

13 tamže.
14 tamže.
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roku 2016 jess počíta s prípravou infraštruktúry, ako aj s činnosťami súvisiacimi s pri-
pojením do prenosovej sústavy sr.

podľa štúdie realizovateľnosti sa má nová je uviesť do skúšobnej prevádzky po 
roku 2025 s maximálnym možným výkonom až 2 400 mw. V rámci štúdie realizova-
teľnosti bolo analyzovaných šesť projektov tlakovodných elektrární od dodávateľov 
areva, atmea, konzorcium mir 1200, korea electric power corporation, mitsubishi 
a westinghouse. Štúdia tiež ukázala, že najvýhodnejší model zabezpečenia hlavného 
kontraktu je dodávka na kľúč, zahŕňajúca všetky dodávky a služby spojené s výstavbou 
a uvedením do prevádzky. podľa pôvodných plánov by mala nová je stáť 4 až 6 mld. 
eur. ako bolo uvedené, dva rozostavané bloky v mochovciach s celkovým výkonom 
tisíc mw reálne nie sú hotové ani po šiestich rokoch od začatia dostavby a navýšení 
rozpočtu do výšky 3,8 mld. eur.

regulačNý a legislatívNy Zmätok BráNi roZvoJu využitia oZe

V roku 2013 boli prijaté ďalšie zákonné a regulačné normy, ktoré ovplyvňujú chod celej 
energetiky. najväčšiu diskusiu vyvolali novela zákona o podpore oze č. 309/2009 
z. z. a nové regulačné vyhlášky úrso. už samotný fakt, že zákon o podpore oze 
bol od svojho vzniku v roku 2009 novelizovaný jedenásťkrát, svedčí o veľkej právnej 
nestabilite. aj novela z októbra 2013 pokračovala v trende citeľného obmedzovania 
podpory nových energetických zdrojov na báze oze.15

oficiálnym dôvodom má byť neustály nárast tarify za prevádzkovanie systému, ktorá 
odráža nárast nákladov na povinný výkup elektriny vyrobenej z oze. to sa premieta do 
pokračujúceho nárastu koncových cien pre firmy aj domácnosti, pričom cena silovej 
elektriny na burzách klesá. podľa prepočtov čez slovensko slovenské domácnosti 
v roku 2013 prispeli výrobcom oze spolu sumou 60 mil. eur, čo predstavuje približne 
35 eur na domácnosť. Ďalšie poplatky smerujú na podporu ťažby domáceho hnedého 
uhlia. je pritom zarážajúcou skutočnosťou, že úrso, ktorý je zodpovedný za stano-
vovanie týchto taríf, ich poslednú analýzu zverejnil v roku 2011.16

Výsledkom tohto trendu bolo decembrové oznámenie všetkých troch regionálnych 
distribučných spoločností o zastavení pripájania nových zdrojov do sústavy, ktoré sa 
síce vzťahuje na všetky druhy zdrojov, ale v praxi sa týka takmer výlučne oze. Väčšie 
produkčné zariadenia dočasne nemajú byť budované a zapájané pre nedostatočné 
kapacity sústavy, ako aj pre finančné zaťaženie distribučných spoločností nákladmi 
na výkup oze.17

15 podpora obnoviteľných zdrojov energie – už jedenásta novela. in: energie‑portal.sk, 27. 1. 2014, 
http://www.energie-portal.sk/Dokument/podpora-obnovitelnych-zdrojov-energie-uz-jedenasta-
novela-101845.aspx (prístup: 27. 1. 2014).

16 stanislav kovalík: slovenská domácnosť prispieva na oze 35 eur ročne. in: energie‑portal.sk, 13. 2. 
2014, http://www.energie-portal.sk/Dokument/stanislav-kovalik-slovenska-domacnost-prispieva-
na-oze-35-eur-rocne-101868.aspx (prístup: 13. 2. 2014).

17 môžu distribučné spoločnosti potichu zlikvidovať oze? in: energie‑portal.sk, 11. 3. 2014, http://
www.energie-portal.sk/Dokument/mozu-distribucne-spolocnosti-potichu-zlikvidovat-oze-101892.
aspx (prístup: 11. 3. 2014).

http://www.energie-portal.sk/Dokument/stanislav-kovalik-slovenska-domacnost-prispieva-na-oze-35-eur-rocne-101868.aspx
http://www.energie-portal.sk/Dokument/stanislav-kovalik-slovenska-domacnost-prispieva-na-oze-35-eur-rocne-101868.aspx
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Všetkým účastníkom trhu je zrejmé, že súčasný systém poskytovania podpory 
oze je netransparentný a neudržateľný, na čo poukázala aj európska komisia. avšak 
nové riešenie, napriek tomu, že od samotných distribučných spoločností, ktoré sa 
opierajú o schémy už osvedčené v eú, prichádzajú konštruktívne návrhy, úrso ani 
vláda neposkytli. snáď jediným pozitívom tohto vývoja je zastavenie nárastu nových 
fotovoltických elektrární, ktoré sú hlavným zdrojom súčasných problémov s oze. podľa 
údajov úrso ku koncu roka 2013 bol ich celkový inštalovaný výkon niečo vyše 540 
mw, čo zodpovedá údajom za predchádzajúci rok.18

očakávať v najbližšom období ďalší nárast využitia oze, predovšetkým pri výrobe 
elektrickej energie, je v tejto situácii dosť problematické. paradoxne v teplárenstve je 
nárast využitia oze napriek neexistujúcej podpore naďalej veľmi silný. svedčia o tom 
aj posledné údaje, ktoré zverejnil za rok 2013 Štatistický úrad sr.

Obnoviteľný zdroj energie
2011 2013 Elektrina Teplo

Elektrina 
v GWh

Teplo 
v TJ

Elektrina 
v GWh

Teplo 
v TJ

Index 
2012/11

Index 
2012/11

tuhý mestský odpad 39 121 41 117 105,1 96,7
Drevo, drevný odpad alebo 
ostatný tuhý odpad 628 4 248 724 7 225 106,2 170,1

Bioplyn z organických látok – 1 – 2 – 200,0
Bioplyn z čističiek 
odpadových vôd 22 17 30 10 136,4 58,8

ostatný bioplyn 81 136 145 100 179 73,5
spolu 824 4 523 940 7 545 114,1 164,8

zdroj: Šú sr a Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2013 ( pozri http://www.energie-portal.
sk/Dokument/ministerstvo-zverejnilo-zelenu-spravu-vyroba-energie-z-biomasy-a-bioplynu-vzrastla-102105.
aspx). 

s neutešenou prognózou rozvoja oze a celej výrobnej základne elektroenerge-
tiky priamo súvisia aj ďalšie regulačné vyhlášky, ktoré úrso vydal v roku 2013. tie 
obmedzenia týkajúce sa oze ešte prehĺbili, napríklad v oblasti bioplynových staníc. 
Veľkú pozornosť vyvolali aj rozhodnutia úrso v oblasti plynárenstva, kde regulátor 
vyrovnal poplatky za prepravu plynu na českom a rakúskom profile s poplatkami vo 
Veľkých kapušanoch. čelil vlne kritiky, že tým poškodil alternatívnych dodávateľov, 
ktorí nakupovali a dovážali plyn práve zo západného smeru. naproti tomu však treba 
upozorniť, že pôvodné poplatky zvýhodňovali prepravu ruského plynu do južnej eu-
rópy (talianska) cez česko na úkor ukrajinsko-slovenského koridoru. nevôľu nielen 
obchodníkov s plynom, ale aj ek však úrso vyvolal opätovným zavedením maximál-
nych regulovaných cien nielen pre domácnosti, ale aj pre malé podniky, čo narúša 
princíp liberalizácie trhu. „komisia očakáva, že členské štáty sa odporúčaniami budú 
riadiť a bude ich napĺňanie dôsledne monitorovať,“ povedal v tejto súvislosti hovorca 

18 solárny boom skončil. Výkon fotovoltických elektrární minulý rok nerástol. in: energie‑portal.sk, 
3. 3. 2014, http://energie-portal.sk/Dokument/solarny-boom-skoncil-vykon-fotovoltickych-elek-
trarni-minuly-rok-nerastol-101885.aspx (prístup: 3. 3. 2014).

http://energie-portal.sk/Dokument/solarny-boom-skoncil-vykon-fotovoltickych-elektrarni-minuly-rok-nerastol-101885.aspx
http://energie-portal.sk/Dokument/solarny-boom-skoncil-vykon-fotovoltickych-elektrarni-minuly-rok-nerastol-101885.aspx
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zastúpenia ek v Bratislave andrej králik.19 navyše vo výpočte regulovanej ceny sa 
na 70 % znížil podiel ceny z dlhodobého kontraktu spp s Gazexportom v prospech 
30 % podielu ceny spotového trhu. či sa tento postup regulátora pod vedením jozefa 
holjenčíka osvedčí aj v prípade opakovaných výpadkov dodávok ruského plynu, čo 
automaticky vedie k citeľnému nárastu cien na spote, ukáže až rok 2014. podobne 
nespokojní ako plynári boli s novým znením regulačných vyhlášok teplári, ktorým 
úrso výrazne sťažil investície do obnovy distribučných sústav.

napriek rozporuplnosti krokov regulátora údaje o zmenách dodávateľov energií 
medzi firmami aj domácnosťami za rok 2013 svedčia o ďalšej liberalizácii trhu. podľa 
údajov úrso zmenilo dodávateľa elektriny v roku 2013 o vyše 22 % viac firiem ako 
rok predtým, čo predstavuje celkovo 3 661 spoločností. z 5 942 na 6 360 vzrástol 
takisto počet spoločností, ktoré medziročne zmenili dodávateľa plynu. tu je potrebné 
podotknúť, že aj na základe zákona o verejnom obstarávaní je tender na dodávateľa 
energií pre mnohé subjekty už minimálne každoročnou povinnosťou. ešte pozitívnejší 
je nárast zmeny dodávateľa v prípade domácností, a to práve preto, že úrso s vládou 
stále trvajú na regulácii cien.20 ak by sa s ňou prestalo, ako je to v česku, dal by sa 
očakávať ďalší výrazný počet obchodníkov s elektrinou aj plynom, čo by zvýšilo konku-
renciu a tým aj tlak na ceny pre odberateľov smerom dole i bez zásahov regulátora. 

Nová regulácia traNseuróPskeJ iNFraštruktÚry  
ráta aJ so sloveNskom

naopak pozitívne správy pre slovenskú energetickú bezpečnosť priniesla nová regulácia 
eú pre transeurópsku infraštruktúru. prvým dôležitým je nariadenie (eú) č. 347/201321, 
ktoré do roku 2020 a neskôr stanovuje deväť strategických geografických prioritných 
koridorov infraštruktúry pre elektrinu, zemný plyn a ropu a tri prioritné oblasti in-
fraštruktúry pre celú úniu pre elektrické diaľnice, inteligentné siete a dopravné siete 
oxidu uhličitého. taktiež zavádza postup na určenie projektov spoločného záujmu 
(projects of common interest – pci), ktoré budú môcť využívať výhodu zrýchlených 
a zjednodušených konaní, ako aj finančné prostriedky na prepojenie európy. Druhým, 
nadväzujúcim nariadením, je č. 1391/2013, ktoré je doplnkom spomínaného naria-
denia. je to zoznam konkrétnych pci. V oblasti elektriny i plynu ide o severojužný 
koridor medzi Baltickým, čiernym a stredozemným morom, ktorý sa bezprostredne 
týka aj slovenska. slovensko je tiež súčasťou prioritného ropného koridoru a prepojenia 
ropovodov v strednej a východnej časti eú.

19 regulačné vyhlášky zaliala vlna kritiky. in: energie‑portal.sk, 11. 7. 2013, http://www.energie-portal.
sk/Dokument/regulacne-vyhlasky-zaliala-vlna-kritiky-101563.aspx (prístup: 11. 7. 2013).

20 zmenu dodávateľov energií vlani využilo viac firiem ako v roku 2012. in: energie‑portal.sk, 1. 4. 
2014, http://www.energie-portal.sk/Dokument/zmenu-dodavatelov-energii-vlani-vyuzilo-viac-
firiem-ako-v-roku-2012-101922.aspx (prístup: 1. 4. 2014).

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia 
a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009, http://www.economy.
gov.sk/nariadenie-ep-a-rady-c-347-2013-o.../140793s (prístup: 15. 1. 2014).

http://www.energie-portal.sk/Dokument/regulacne-vyhlasky-zaliala-vlna-kritiky-101563.aspx
http://www.energie-portal.sk/Dokument/regulacne-vyhlasky-zaliala-vlna-kritiky-101563.aspx
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presný zoznam týchto projektov (aj s pôvodným číslovaním podľa prílohy č. Vii 
delegovaného nariadenia č. 1391/2013) je uvedený v tabuľke nižšie.

 
3. Prioritný koridor Severojužné elektrické prepojovacie vedenia v strednej, východnej 
a juhovýchodnej Európe („NSI elektrina východ“):
3.16. zoskupenie maďarsko – slovensko medzi Gőnyü a Gabčíkovom zahŕňajúce ďalej uvedené 

projekty spoločného záujmu:

3.16.1. prepojovacie vedenie medzi Gőnyü (hu) a Gabčíkovom (sk)

3.16.2. Vnútroštátne prepojovacie vedenie spájajúce Veľký Ďur a Gabčíkovo (sk)

3.16.3. rozšírenie rozvodne v Győri (hu)
3.17. pci prepojovacie vedenie maďarsko – slovensko medzi sajóvánkou (hu) a rimavskou 

sobotou (sk)
3.18. zoskupenie maďarsko – slovensko medzi oblasťou kisvárda a Veľkými kapušanmi 

zahŕňajúce ďalej uvedené projekty spoločného záujmu:

3.18.1. prepojovacie vedenie medzi oblasťou kisvárda (hu) a Veľkými kapušanmi (sk)

3.18.2. Vnútroštátne prepojovacie vedenie spájajúce lemešany a Velké kapušany (sk)
6. Prioritný koridor Severojužné prepojenia plynovodov v stredovýchodnej a juhovýchodnej 
Európe („NSI plyn východ“):

projekty umožňujúce obojsmerné toky medzi poľskom, českou republikou, slovenskom a maďarskom 
a prepojenie s terminálmi lnG v poľsku a v chorvátsku
6.2. zoskupenie prepojovacie vedenie poľsko – slovensko a súvisiace vnútroštátne posilnenia vo 

východnom poľsku, zahŕňajúce ďalej uvedené projekty spoločného záujmu:

6.2.1. prepojovacie vedenie poľsko – slovensko
6.3. pci plynovodné prepojovacie vedenie slovensko – maďarsko medzi Veľkými zlievcami 

(sk), hranicou v Balassagyarmate (sk/hu) a Vecsésom (hu)
9. Prioritný koridor Spojenia pre dodávky ropy v stredovýchodnej Európe („OSC“):
9.2. pci ropovod Bratislava – schwechat: ropovod spájajúci schwechat (rakúsko) a Bratislavu 

(slovenská republika)
9.3. pci ropovody janaF-adria: obnova, modernizácia, údržba a zvýšenie kapacity existujúcich 

plynovodov janaF a adria s prepojením medzi chorvátskym námorným prístavom omišalj 
a južnou vetvou ropovodu Družba (chorvátsko, maďarsko, slovenská republika)

zdroj: nová regulácia pre transeurópsku energetickú infraštruktúru. in: energie‑portal.sk, 28. 1. 2014, http://
www.energie-portal.sk/Dokument/nova-regulacia-pre-transeuropsku-energeticku-infrastrukturu-101848.aspx 
(prístup: 28. 1. 2014).

rekoNštrukcia adrie a Nová roPNá ageNtÚra

V prípade ropného sektora môžeme za najdôležitejšie udalosti roka 2013 považovať 
zavedenie nového systému správy povinných rezerv ropy a ropných produktov a za-
čatie rekonštrukcie ropovodu adria.

agentúru pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov podľa zákona o núdzo-
vých zásobách ropy a ropných výrobkov založila správa štátnych hmotných rezerv 
(sŠhr) slovenskej republiky spolu so štátnym operátorom ropovodov Družba a adria, 
spoločnosťou transpetrol.

http://www.energie-portal.sk/Dokument/nova-regulacia-pre-transeuropsku-energeticku-infrastrukturu-101848.aspx
http://www.energie-portal.sk/Dokument/nova-regulacia-pre-transeuropsku-energeticku-infrastrukturu-101848.aspx
http://www.energie-portal.sk/Dokument/nova-regulacia-pre-transeuropsku-energeticku-infrastrukturu-101848.aspx
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Dôvodom na takúto zmenu je, že súčasný model správy núdzových zásob nadmerne 
zaťažuje štátny rozpočet. „Vynaložené náklady na zabezpečenie núdzových zásob je 
možné vnímať ako ‚zmrazené‘, pretože tieto finančné prostriedky nie je možné použiť 
na realizáciu rozvojových zámerov vlády sr,“ tvrdilo ministerstvo financií sr v dôvo-
dovej správe. odhaduje, že presunom núdzových zásob na špecializovanú agentúru 
by mohol štát do roku 2016 získať dodatočných 480 mil. eur, z toho 320 už v roku 
2014.22 Doteraz povinné zásoby ropy a ropných produktov nakupovala a spravovala 
výlučne sŠhr. zvolený model agentúry je uplatňovaný v mnohých krajinách oecD 
a eú, pričom jej členmi, podobne ako v sr, nie sú len štátne subjekty, ale aj účastníci 
trhu s ropnými komoditami. či sa nový model v slovenských reáliách osvedčí, ukáže 
budúcnosť.

V roku 2013 transpetrol finalizoval prípravy na spustenie modernizácie ropovodu 
adria, ktorý spája slovnaft s chorvátskym ropným terminálom omišalj na ostrove 
krk. 

rekonštrukcia a modernizácia ropovodu zo slovenskej obce tupá do maďarského 
százhalombattu má okrem iného priniesť zvýšenie prepravnej kapacity zo súčasných 
3,5 na 6 mil. ton ropy za rok.

„medzištátny ropovod poskytne plnohodnotné krátko-, ale i dlhodobé zabezpeče-
nie ropy pre slovensko z chorvátskeho morského pobrežia, pokiaľ by nastali výpadky 
v dodávkach ropy na hlavnej trase prostredníctvom ropovodu Družba,“ uviedla spo-
ločnosť transpetrol v predloženom investičnom zámere. zrekonštruovaný ropovod 
bude mať aj možnosť reverzného chodu smerom zo slovenska do maďarska. „to 
umožní prepravovať ropu aj pre rafinérie v maďarsku, chorvátsku, Bosne a srbsku,“ 
dodal transpetrol. na rekonštrukcii a modernizácii úseku ropovodu adria sa okrem 
transpetrolu zúčastnia spoločnosti slovnaft a mol. tie majú vykonať rekonštrukčné 
a modernizačné práce ropovodu na maďarskej strane na úseku s dĺžkou zhruba 120 
kilometrov. celkové náklady na modernizáciu prepojenia slovenskej a maďarskej ro-
povodnej sústavy dosiahnu zhruba 65 mil. eur, pričom plánovaná modernizácia tiež 
umožní prepraviť dodatočných 1,2 až 1,5 mil. ton pre potreby rafinérií v česku.23

22 nr sr: núdzové zásoby ropy má spravovať nová agentúra. in: energia.sk, 19. 6. 2013, http://
www.energia.sk/spravodajstvo/ropa-a-ropne-paliva/nr-sr-nudzove-zasoby-ropy-ma-spravovat-
nova-agentura/10653/ (prístup: 19. 6. 2013).

23 projekt modernizácie ropovodu adria už analyzujú ekológovia. in: energia.sk, 7. 8. 2013, http://
www.energia.sk/spravodajstvo/ropa-a-ropne-paliva/projekt-modernizacie-ropovodu-adria-uz-
analyzuju-ekologovia/11003/ (prístup: 7. 8. 2013).

http://www.energia.sk/spravodajstvo/ropa-a-ropne-paliva/nr-sr-nudzove-zasoby-ropy-ma-spravovat-nova-agentura/10653/
http://www.energia.sk/spravodajstvo/ropa-a-ropne-paliva/nr-sr-nudzove-zasoby-ropy-ma-spravovat-nova-agentura/10653/
http://www.energia.sk/spravodajstvo/ropa-a-ropne-paliva/nr-sr-nudzove-zasoby-ropy-ma-spravovat-nova-agentura/10653/
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BeZPečNostNá a oBraNNá Politika 
v roku 2013

róbertOndrejcsák

Bezpečnostná a obranná politika v roku 2013 nebola hlavnou témou širšej politickej 
či verejnej debaty. až dramatické zmeny vo východnej európe, ktoré začiatkom roka 
2014 zásadne ovplyvnili strategickú situáciu nielen v našom bezprostrednom regióne, 
ale aj v širšom transatlantickom priestore, upriamili pozornosť na otázky bezpečnosti 
a obrany. ako však bolo spomenuté, do konca roka 2013 nenabrali dynamiku a in-
tenzitu, ktorá by dosiahla až prah citlivosti politickej elity, resp. verejnosti. 

pre rok 2013 všeobecne platí hodnotenie analytičky oľgy Gyárfášovej, podľa 
ktorej „v bezpečnostných otázkach slovenská verejnosť ostáva silne pacifistickou“1. 
jej konštatovanie vychádza z výsledkov rozsiahleho prieskumu verejnej mienky, ktorý 
sa každoročne realizuje pod hlavičkou „transatlantické trendy“.2 prieskum ukázal, 
že (v roku 2013) obyvateľstvo slovenska považovalo nato za kľúčový prvok našej 
bezpečnosti. tento názor malo 54 % respondentov, čo bolo o 7 % menej ako v pre-
došlom roku. V otázke strategickej orientácie je podpora líderstva európskej únie 
v medzinárodných vzťahoch dvojnásobne silnejšia ako podpora spojených štátov (69 
oproti 38 %). z pohľadu vnímania bezpečnostnej politiky je dôležité, že podľa 44 % 
obyvateľstva slovensku nehrozí väčšia vojenská hrozba.3

1 slováci sú pacifisti, nie sú naklonení vojenským misiám. in: Teraz.sk, 20. 9. 2013, http://www.teraz.
sk/slovensko/slovaci-prieskum-vojenske-misie/58849-clanok.html (prístup: 21. 7. 2014).

2 pozri Transatlantic Trends 2013. German marshall Fund of the us, 2013, http://trends.gmfus.org/
transatlantic-trends-2013/ (prístup: 21. 7. 2014).

3 treba však zdôrazniť, že prieskum bol realizovaný pred ruskou inváziou na ukrajinu vo februári 
2014.
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BeZPečNostNá Politika v ZahraNičNeJ Politike sr

kľúčové témy, ktoré určovali slovenskú bezpečnostnú a obrannú politiku v roku 2013, 
sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vyznačovali vysokou mierou kontinuity. Do 
tejto kategórie môžeme zaradiť podporu integračných snáh štátov západného Balkánu 
či Východného partnerstva, predovšetkým ukrajiny (v tomto prípade sa zahraničná 
a bezpečnostná politika vo veľkej miere prelínajú), a aktívnu politiku otvorených dverí 
nato.4 Dôležitým momentom je skutočnosť, že Veľvyslanectvo sr v Belehrade pôsobí 
od 1. januára 2013 ako kontaktná ambasáda nato v srbsku s dvojročným mandátom.5 
k jej najdôležitejším úlohám patrí sprostredkovávanie informácií o aliancii vládnym 
inštitúciám, mimovládnym organizáciám, médiám, organizačná pomoc pri oficiálnych 
návštevách predstaviteľov nato, spracovanie správ o srbsku ako partnerskej krajine 
a ďalšie aktivity týkajúce sa činnosti nato a spolupráce nato so srbskom. 

RefoRma bezpečnostného sektoRa

problematika reformy bezpečnostného sektora (security sector reform, ssr) nabrala 
v roku 2013 novú dynamiku. stala sa kľúčovou predovšetkým v agende ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záležitostí (mzVaez) sr aj vďaka osobnej zaintere-
sovanosti štátneho tajomníka petra Buriana.6 

slovensko už od roku 2007 pôsobí ako stály spolupredseda skupiny priateľov reformy 
bezpečnostného sektora. táto neformálna skupina vznikla z iniciatívy sr a jej činnosť 
vyzdvihol aj generálny tajomník osn vo svojej správe z roku 2013, v ktorej sa píše, že 
„neformálna skupina priateľov reformy bezpečnostného sektora, ktorá bola v rámci osn 
založená z iniciatívy vlády slovenskej republiky v roku 2007, sa ukázala potrebná pri hľadaní 
konsenzu v agende reformy bezpečnostného sektora“7. z pozície spolupredsedu v roku 
2013 zorganizovala sr viaceré podujatia týkajúce sa tejto témy, vrátane novembrového 
zasadnutia skupiny priateľov ssr na vysokej úrovni v new Yorku či seminára o budúcej 
úlohe osn v agende ssr v Ženeve. reforma bezpečnostného sektora sa stala dôležitou 
súčasťou slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci. ministerstvo v spolupráci s mimovládnymi 

4 Zahraničná a európska politika v roku 2013. Výročná správa Ministerstva zahraničných vecí a eu‑
rópskych záležitostí Slovenskej republiky 2013. Bratislava: mzVaez sr, 2014, s. 32, http://www.
mzv.sk/app/wcm/media.nsf/vw_ByiD/iD_e0239cD1aFB85886c1257ca500282F30_sk/$Fi-
le/140324_vyrocna_sprava_mzVaez_2013.pdf (prístup: 21. 7. 2014).

5 Viac informácií pozri na webovej stránke Veľvyslanectva slovenskej republiky v Belehrade, časť 
kontaktná ambasáda nato, http://www.mzv.sk/servlet/belehradzu?mt=/app/wcm/zu/Be-
lehradzu/main.nsf/vw_ByiD/iD_621F5291ae4a5FD4c125715B004FFe51_sk&tG=Blankmas-
ter&url=/app/wcm/zu/Belehradzu/main.nsf/vw_ByiD/iD_5DaF091D99B5a985c1257B-
09002Fa117_sk&openDocument=Y&lanG=sk&hm=10-kontatkna&oB=0 (prístup: 21. 7. 
2014).

6 ten v čase svojho pôsobenia ako stály predstaviteľ sr pri osn problematiku reformy bezpeč-
nostného sektora vnímal ako prioritu slovenského nestáleho členstva v Bezpečnostnej rade osn 
v rokoch 2006 – 2007.

7 Securing states and societies: strengthening the United Nations comprehensive support to security 
sector reform. Report of the Secretary. Valné zhromaždenie osn, 13. 8. 2013, http://www.securi-
tycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFcF9B-6D27-4e9c-8cD3-cF6e4FF96FF9%7D/s_2013_480.
pdf (prístup: 21. 7. 2014).
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organizáciami realizovalo viacero úspešných projektov zameraných na reformu, predo-
všetkým v krajinách ako Gruzínsko, ukrajina, moldavsko a afganistan. rozvojová pomoc 
sa tak stala súčasťou širšie definovanej bezpečnostnej politiky slovenska. 

angažovanie diplomacie v konfliktných Regiónoch

z mimoeurópskych konfliktných regiónov zaujímal v bezpečnostnej politike najdôleži-
tejšie miesto Blízky východ, s dôrazom na konflikt v sýrii a iránsky nukleárny program. 
V súvislosti s iránom bola slovenská bezpečnostná politika v súlade so stanoviskami 
eú. slovensko sa výrazne neangažovalo v procese negociácií únie s iránom či ne-
gociácií vo formáte p5 + 1. po uzatvorení dohody o iránskom jadrovom programe 
vydalo ministerstvo stanovisko, v ktorom dohodu privítalo a vyzdvihlo aktivity vysokej 
predstaviteľky eú pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku catherine ashtonovej, ako 
aj ústretový prístup iránskej strany.8

V súvislosti s konfliktom v sýrii zaujímalo slovensko pomerne pasívne stanovisko. 
takýto postoj mal pravdepodobne aj politické motívy, ktoré vyplývali z vysokej miery 
odporu slovenskej verejnosti k potenciálnej intervencii: podľa prieskumov verejnej mien-
ky až 85 % opýtaných odmietalo akúkoľvek angažovanosť v tejto súvislosti.9 premiér 
robert Fico vyhlásil, že slovensko vojenský zásah podporí iba v prípade splnenia dvoch 
podmienok – „ak budú naozaj preukázateľné dôkazy o použití chemických zbraní, čo 
teraz nie sú, a ak bude mať vojenský zásah mandát Bezpečnostnej rady osn“10. násled-
nú dohodu usa a ruska o likvidácii sýrskych chemických zbraní slovensko privítalo.11 
konkrétna vojenská angažovanosť sr sa však v žiadnej relevantnej diskusii neobjavila, 
a to nielen pre chýbajúcu politickú vôľu, ale aj obmedzené možnosti ozbrojených síl 
sr participovať na leteckej operácii v takej podobe, v akej bola plánovaná. 

Biela kNiha miNisterstva oBraNy

rok 2013 bol v podmienkach ministerstva obrany (mo) sr obdobím vydania strategic-
kého bezpečnostnopolitického dokumentu s názvom „Biela kniha o obrane slovenskej 

8 MZVaEZ SR privítalo dohodu v Ženeve. mzVaez sr, 25. 11. 2013, http://www.mzv.sk/servlet/
content?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/iD_ea7419BDe7ecaa99c1257B4a002Da134_
sk&openDocument=Y&lanG=sk&paGe_newsViewmainjDrk-7X8F93=5&tG=Blankmas-
ter&url=/app/wcm/aktualit.nsf/(vw_ByiD)/iD_FBaD5265eBDBFa61c1257c2e00442D39 
(prístup: 21. 7. 2014).

9 Transatlantic Trends 2013, c. d.
10 r. Fico: Bez mandátu Br osn slovensko vojenský zásah v sýrii nepodporí. in: Teraz.sk, 7. 9. 2013, 

http://www.teraz.sk/slovensko/fico-syria-slovensko-osn/57541-clanok.html (prístup: 7. 9. 2013).
11 Vyhlásenie MZVaEZ SR k dohode USA a Ruskej federácie o likvidácii chemických zbraní v Sýrii. 

mzVaez, 15. 9. 2013, http://www.mzv.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/
iD_ea7419BDe7ecaa99c1257B4a002Da134_sk&openDocument=Y&lanG=sk&paGe_ne-
wsViewmainjDrk-7X8F93=7&tG=Blankmaster&url=/app/wcm/aktualit.nsf/(vw_ByiD)/
iD_DDc9874e0F2D7e97c1257Be7004F6F45 (prístup: 15. 9. 2013).
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republiky“12. išlo o jeden z najdôležitejších koncepčných výstupov ministerstva obrany, 
ktorý vláda schválila 26. júna 2013. Biela kniha je štandardným nástrojom hodnote-
nia bezpečnostnej politiky a ozbrojených síl štátov, ako aj definovania priorít politík 
a ďalšieho rozvoja ozbrojených síl. túto ambíciu mal uskutočniť i tento materiál: „Biela 
kniha o obrane ako produkt strategického hodnotenia obrany predovšetkým hodnotí, 
ako a v akých podmienkach prebiehala transformácia os sr, ako sa premietala do ich 
schopnosti napĺňať úlohy. zároveň definuje, aké úlohy budú plniť v budúcom desaťročí 
a čo potrebujú na to, aby ich plnohodnotne splnili.“13 konečná podoba dokumentu 
však tieto ambície neplní v stanovenom rozsahu. 

podoba, ktorú schválila vláda, vychádza z pracovného dokumentu, ktorý minister 
obrany „zdedil“ po svojom predchodcovi a na ktorom pracovali odborníci z minister-
stva obrany, ale aj ďalších inštitúcií od septembra 2010. podľa hodnotenia m. Glváča 
„predchádzajúca biela kniha bola veľmi politická a nereálna, ale z toho dobrého sme 
vychádzali“14. hoci minister opakovane argumentoval politickým charakterom doku-
mentu, nikdy verejne neprezentoval, ktoré časti považuje za „politické“. konečná verzia 
dokumentu sa približne na 80 % zhoduje s pôvodnou pracovnou verziou. k najväčším 
zmenám patrí doplnenie kapitoly o vojenských tradíciách slovenska a výrazné zovše-
obecnenie plánov rozvoja ozbrojených síl, ktoré neriešia budúcnosť ozbrojených síl 
sr detailne, podľa určeného časového harmonogramu a s plánovanými finančnými 
prostriedkami. záverečná časť, ktorú možno charakterizovať aj ako výhľad do bu-
dúcnosti, je v podstate súhrnom toho, aké spôsobilosti by bolo treba budovať a aké 
zbraňové systémy modernizovať.

k pozitívam dokumentu patrí charakteristika stavu ozbrojených síl, ktorá bola pre-
zentovaná ešte v auguste 2011 v dokumente Východiská strategického hodnotenia 
obrany slovenskej republiky15, čiže bola vypracovaná ešte počas vlády ivety radičovej. 
išlo vôbec o prvú diskusiu v ére samostatného slovenska o reálnom stave ozbroje-
ných síl. následné zistenia, ktoré prezentuje biela kniha, boli a sú alarmujúce. podľa 
dokumentu sa nesplnili základné ciele modernizácie ozbrojených síl sr v žiadnej 
zo stanovených kategórií – personál, výzbroj a modernizácia, vojenské spôsobilosti. 
konštatujú sa základné príčiny tohto stavu: 

• dlhodobá nerovnováha medzi úlohami obrany štátu, ktoré narastajú, a úrovňou 
ich zdrojového zabezpečenia, ktorá v ostatných rokoch výrazne klesá,

• nižšia úroveň efektívnosti využívania dostupných zdrojov, často ovplyvňovaná 
aj neprimeranými požiadavkami na rozvoj ozbrojených síl,

• neefektívne obranné plánovanie pri absencii rámca dlhodobého rozvoja.16

Dokument (správne) poukazuje na nereálnosť doterajších plánov a takzvaných 
modelov (model 2010, model 2015)17, predovšetkým z dôvodu nedostatočnej poli-

12 Biela kniha o obrane Slovenskej republiky. Bratislava: ministerstvo obrany sr, 2013, 138 s., http://
www.mod.gov.sk/bielakniha/ (prístup: 21. 7. 2013).

13 tamže, s. 16.
14 Glváč: Biela kniha bude mať dve časti, jedna bude tajná. in: Pravda, 13. 12. 2012, http://spravy.

pravda.sk/domace/clanok/252288-glvac-biela-kniha-bude-mat-dve-casti-jedna-bude-tajna/ 
(prístup: 21. 7. 2014).

15 Východiská strategického hodnotenia obrany Slovenskej republiky. mo sr, 2011, http://www.
rokovania.sk/rokovanie.aspx/BodrokovaniaDetail?idmaterial=20144 (prístup: 21. 7. 2014).

16 Biela kniha o obrane Slovenskej republiky, c. d., s. 17.
17 tamže, s. 24 – 25.



Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky	2013	 59

tickej vôle priradiť k plánom relevantné – a v plánovacích dokumentoch deklarované 
– zdroje. 

najväčšie nedostatky dokumentu sa nachádzajú v časti, ktorá má riešiť nepriaz-
nivý stav a mala by ponúknuť riešenia. Biela kniha rezignovala na hlbšiu transfor-
máciu ozbrojených síl. zdá sa, že najdôležitejším cieľom je zachovanie de facto 
súčasného stavu s nezmeneným zdrojovým rámcom. Dokument neponúka rozvoj 
spôsobilostí, navyše negarantuje ani zachovanie tých súčasných, hoci je to jeho 
zámerom. ciele sú a priori definované minimalisticky, pasívne, politicky defenzív-
ne, tradicionalisticky a nie transformačne. Biela kniha neprináša nový pohľad ani 
na riešenia situácie ozbrojených síl sr. nedefinuje žiadne zmeny, transformáciu, 
v podstate zachováva súčasnú štruktúru a spôsobilosti, neurčuje priority, na ktoré 
by sa ozbrojené sily mali sústrediť. nereaguje na vývoj bezpečnostného prostredia 
vo svete, na postupnú transformáciu nato, vrátane obmedzovania veľkých a dl-
hodobých operácií mimo teritória aliancie.18 namiesto toho sa biela kniha sústre-
ďuje na budovanie ozbrojených síl na základe podmienok, ktoré platili v minulej 
dekáde. očividne sa nenašla ani politická vôľa, resp. odvaha na prioritizáciu, t. j. 
na definovanie najdôležitejších spôsobilostí, a dokument úplne ignoroval nevy-
hnutnú redukciu podporných štruktúr, základní, prípadne selektovaných zložiek 
ozbrojených síl. tým rezignuje na riešenie situácie, z dôvodu ktorej bol proces 
celého strategického hodnotenia obrany v roku 2010 spustený, pričom východisko 
z tohto stavu mala poskytnúť práve biela kniha. 

popri obsahových a strategických nedostatkoch vedenie ministerstva samotný do-
kument verejne neprezentovalo, ako je to štandardné v európskych krajinách, v ktorých 
prezentácia takýchto strategických dokumentov patrí k najdôležitejším udalostiam 
strategickej komunikácie s verejnosťou, so spojencami a s odbornou komunitou. 
samotný fakt je o to prekvapivejší, že ministerstvo bielu knihu označovalo za svoj 
najdôležitejší strategický dokument, no reálna prezentácia tomu nenasvedčovala. po 
jej schválení mal nasledovať štandardný brífing nielen pre bezpečnostnú komunitu, ale 
aj pre diplomatov a miestne a medzinárodné médiá. Význam, ktorý ministerstvo bielej 
knihe pripisuje, odzrkadľuje aj skutočnosť, že oficiálna anglická verzia dokumentu bola 
publikovaná až s niekoľkomesačným oneskorením.

problémom je, že ministerstvo rezignovalo i na plnenie krátkodobých plánov, 
ktoré si samo v bielej knihe vytýčilo. podľa harmonogramu implementácie zá-
kladných opatrení19 mala byť okrem iných opatrení prehodnotená a aktualizovaná 
obranná stratégia sr a koncepcia systému rozvoja obrany štátu, zrealizovaná 
redukcia podporných a zabezpečovacích útvarov a jednotiek a vypracovaná kon-
cepcia rozvoja vzťahov s verejnosťou. plný zoznam krátkodobých a strednodobých 
plánov je súčasťou príloh dokumentu. je evidentné, že takmer nič z vytýčených 
cieľov sa nerealizovalo. 

18 ukrajinsko-ruská vojna tieto trendy len posilnila, naštartovala ich však približne šesť rokov predtým 
zmena amerického strategického myslenia.

19 Biela kniha o obrane Slovenskej republiky, c. d., s. 130.
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moderNiZácia oZBroJeNých síl

čo sa týka modernizácie ozbrojených síl, deklarované navýšenie podielu na moder-
nizáciu a rozvoj v rámci celkového rozpočtu ministerstva obrany nemalo v roku 2013 
hmatateľný výsledok. jediným významným momentom, ktorý vedenie ministerstva 
odkomunikovalo ako modernizáciu, bol nákup dvoch ľahkých transportných lietadiel 
l-410 v hodnote 9,8 milióna eur.20 pravdepodobnou inšpiráciou na nákup bolo zvýšenie 
približne 10 miliónov eur na konci roka 2012 a snaha ich minúť. hoci samotný nákup 
možno hodnotiť pozitívne, modernizácia transportného lietadlového parku s krátkym 
doletom nepatrí k najdôležitejším prioritám modernizácie ozbrojených síl sr. 

ambicióznejším a koncepčnejším riešením a správnym krokom vpred by bolo 
prezbrojenie jedného práporu pozemných síl do konca roka 2015, čo predstavovalo 
jeden z mála konkrétnych záväzkov prezentovaných v bielej knihe. podľa slov ministra 
obrany „to bude doteraz najväčší vklad do rozvoja ozbrojených síl od ich vzniku“21. 
problematická je však realizácia tejto ambície. 

roZPočet Na oBraNu

Ďalším problematickým bodom, ktorý však má dlhodobý charakter, je obranný rozpo-
čet. na rok 2013 bol na úrovni 750 miliónov eur22 a podľa zákona o štátnom rozpočte na 
rok 2014 pokles pokračuje23. hoci nízke výdavky na obranu nie sú novým fenoménom, 
počas pôsobenia ministra Glváča podiel obranných výdavkov na hDp klesol najviac 
v histórii, a to z úrovne 1,14 na 1,01 % hDp. navyše sa minister vzdal politického boja 
či nátlaku v záujme zvyšovania obranného rozpočtu, čo je v politických dejinách sr 
takisto bezprecedentné. stotožnil sa s názorom predsedu vlády r. Fica, že „hoci armáda 
plní mnohé významné činnosti a úlohy, verejnosť by pravdepodobne neprijala, keby 
sme sa dnes na úkor iných oblastí pokúšali ponúkať finančné prostriedky do moder-
nizácie vojenskej techniky“24. zároveň premiér potvrdil, že minister „netlačí na vládu, 
aby mu dala z rozpočtu viac finančných prostriedkov“. 

popri absolútnej výške obranných výdavkov je ďalším kľúčovým údajom podiel 
výdavkov na modernizáciu a rozvoj ozbrojených síl sr. práve v tejto otázke sa mi-
nister rozhodol kompenzovať problém nízkych výdavkov deklarovaným navýšením 

20 kúpou dvoch lietadiel l-410 sa môžeme chváliť, tvrdí Glváč. in: Pravda, 7. 1. 2013, http://spravy.
pravda.sk/domace/clanok/252677-kupou-dvoch-lietadiel-l-410-sa-mozeme-chvalit-tvrdi-glvac/ 
(prístup: 21. 7. 2014).

21 m. Glváč chce do volieb vyzbrojiť jeden prápor pozemných síl. in: Teraz.sk, 12. 2. 2013, http://
www.teraz.sk/slovensko/glvac-obrana-vojaci/37418-clanok.html (prístup: 21. 7. 2014).

22 Rozpočet rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany SR na rok 2013. mo sr, 2012, http://www.
mod.gov.sk/rozpocet-rozpoctovej-kapitoly-ministerstva-obrany-sr-na-rok-2013/? (prístup: 21. 7. 
2014).

23 Rozpočet rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany SR na rok 2014. mo sr, 2013, http://www.mod.
gov.sk/rozpocet-rozpoctovej-kapitoly-ministerstva-obrany-sr-na-rok-2014/? prístup: 21. 7. 2014)

24 armáde vláda vezme 50 miliónov. na poriadnu modernizáciu peniaze nebudú. in: Hlavné správy, 
30. 10. 2012, http://www.hlavnespravy.sk/r-fico-na-vyznamnejsiu-modernizaciu-armady-nie-su-pe-
niaze-2/43147/ (prístup: 21. 7. 2014).



Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky	2013	 61

tejto kapitoly. Všeobecne uznávaná minimálna úroveň je 20 % celkových obranných 
výdavkov, slovensko však na základe ich dramatického znižovania a paralelnej kon-
zervácie nevhodných štruktúr a spôsobilostí ozbrojených síl disponovalo s úrovňou 
nižšou ako 10 %.25 podľa ministra Glváča išlo z rozpočtu v roku 2011 približne 8 % do 
vybavenia, „v roku 2012 už boli (výdavky na modernizáciu a rozvoj – pozn. autora) na 
úrovni 9, skoro 10 %. tento rok [2013] sme na úrovni 14,51 a ďalší rok [2014 ] máme 
vyše 15,9 % do výzbroje a výstroja“26. ak by sa tento vývoj preukázal ako udržateľný 
a reálny, bol by to posun správnym smerom. naproti tomu však nebolo prezentované, 
čo konkrétne to znamená, do akých projektov sa investovalo, aký rozvoj tieto presuny 
priniesli. tento stav pritom navodzuje podozrenie, že nedošlo k reálnemu navýšeniu 
zdrojov na modernizáciu a rozvoj, ale len k štatistickému presunu prostriedkov medzi 
jednotlivými rozpočtovými kapitolami. 

(re)orgaNiZácia miNisterstva oBraNy

V súvislosti s činnosťou ministerstva obrany v roku 2013 bola problematická takisto 
personálna politika rezortu. poznačilo ju časté striedanie na kľúčových manažérskych 
postoch, napríklad na pozícii národného riaditeľa pre vyzbrojovanie, ktorá patrí k naj-
kľúčovejším z pohľadu modernizácie, ale aj medzinárodnej spolupráce. rok 2013 
bol svedkom straty kvalifikovaného personálu i na zastupiteľstvách v zahraničí. stálu 
delegáciu sr pri nato vedú špičkoví a medzinárodne uznaní odborníci vrátane veľvy-
slanca, delegovalo ich však mzVaez. na slovenskej stálej delegácii niekoľko mesiacov 
chýbal vedúci sekcie obrany a stále chýba zamestnanec zodpovedný za operácie na 
stálej misii pri osn v new Yorku, ktorý bol stiahnutý koncom roka 2013. stalo sa to 
napriek skutočnosti, že slovensko má takmer 160 vojakov v misii osn na cypre, ktorá 
sa po významnej redukcii slovenského kontingentu v afganistane stáva najpočetnej-
šou. z pohľadu manažmentu úloh tak stiahnutie diplomata z misie, ktorá koordinuje 
angažovanosť na cypre, nebolo najšťastnejšie, keďže pre špecifickosť agendy túto 
úlohu nemôže prevziať iný diplomat. 

charakteristické pre rok 2013 boli aj časté organizačné zmeny na ministerstve. po-
zitívne možno hodnotiť znovuobnovenie inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií. 
približne po roku sa však začali realizovať organizačné zmeny, keď bol inštitút prera-
dený z politického vedenia ministerstva pod akadémiu ozbrojených síl v liptovskom 
mikuláši, s následnou výraznou obmenou odborného kolektívu. to logicky vyvoláva 
otázky, či vo vedení ministerstva existuje koncepcia fungovania takéhoto think-tanku. 
kladne možno hodnotiť vytvorenie organizačnej zložky pre budúce predsedníctvo sr 
v rade eú v roku 2016. 

25 Východiská strategického hodnotenia obrany Slovenskej republiky, c. d.
26 ministerstvo obrany dá zo svojho rozpočtu viac na výzbroj a techniku. in: Teraz.sk, 10. 10. 2013, 

http://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-obrany-rozpocet-2014/60873-clanok.html (prístup: 
21. 7. 2014).
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medZiNárodNá sPoluPráca

jednou z kľúčových odborných otázok, ktoré sa v roku 2013 intenzívne komunikovali 
na politickej úrovni, bola medzinárodná spolupráca, predovšetkým bilaterálna s českou 
republikou a regionálna s krajinami V4. ide o časovo náročnú problematiku vzhľadom 
na politický, finančný a právny kontext. napriek podpísaniu viacerých dohôd – napríklad 
medzivládnej dohody o spolupráci na rozvoji obrany s českou republikou – reálne 
výsledky neprichádzali ani v obmedzenej miere. najdôležitejším prvkom bola pokra-
čujúca príprava na uvedenie spoločnej stredoeurópskej bojovej skupiny do „stand‑by“ 
fázy na šesť mesiacov v roku 2016. Dohoda o vytvorení spoločnej bojovej skupiny 
V4 bola podpísaná v roku 2011, súčasné vedenie ju nespochybnilo.27 pozitívne sa dá 
hodnotiť pokračujúca príprava skupiny, rezervy sú však v strategickom myslení, čo sa 
týka dlhodobej udržateľnosti. hoci v drvivej väčšine prípadov sú bojové skupiny eú 
efemérne a vytvárané na šesťmesačné obdobie, bezpečnostná komunita v strednej 
európe už dlhodobo podporuje zachovanie aspoň rámcových spôsobilostí v záujme 
toho, aby sa nevytratil potenciál a investovaná energia. na strane ministerstva obrany 
však v roku 2013 nebolo možné identifikovať akúkoľvek snahu v tomto smere. 

PrítomNosť oZBroJeNých síl sr v ZahraNičí 

účasť príslušníkov ozbrojených síl sr na zahraničných operáciách bola politickým ve-
dením ministerstva aj v roku 2013 označovaná za „plnenie záväzkov voči spojencom“. 
hoci žiadny reálny záväzok v rámci nato, eú či osn participovať na zahraničných 
misiách neexistuje, táto téza už roky úspešne prežíva v politickej debate na slovensku 
a je politicky využívaná ako protiváha nízkeho rozpočtu na obranu. 

ozbrojené sily sr v roku 2013 participovali na misiách nato, eú a osn v celko-
vom počte 430 vojakov, kým mandát ich malo spolu 836. oproti predchádzajúcemu 
roku to znamená pokles o 20 vojakov. početne, vojensky aj politicky najdôležitejším 
kontingentom bola slovenská účasť na misii isaF v afganistane, ďalej na misii osn 
unFicYp na cypre a na treťom mieste je misia eú althea v Bosne a hercegovine. 
V afganistane bolo nasadených viac ako 50 % z celkového počtu vojakov v zahraničí 
(spolu 235 príslušníkov os sr v misiách nato), 157 vojakov slúžilo na cypre a 35 
v Bosne a hercegovine.28 najdôležitejšou zmenou bola modifikácia charakteru pôso-
benia slovenských jednotiek v afganistane, kde oveľa väčšiu váhu získali podporné, 
výcvikové a poradenské aktivity poskytované afganským ozbrojeným silám, ako aj 
pokračujúce nasadenie príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia (prvá jednotka špe-
ciálnych síl bola nasadená v afganistane v septembri 2011). 

celkovo sa nasadenie príslušníkov os sr v roku 2013 vyznačovalo vysokou mierou 
kontinuity s predchádzajúcimi rokmi. najdôležitejšou zmenou bola postupná kvali-

27 krajiny V4 do roku 2016 vytvoria spoločnú bojovú skupinu. in: Sme, 12. 5. 2011, http://www.sme.
sk/c/5890245/krajiny-v4-do-roku-2016-vytvoria-spolocnu-bojovu-skupinu.html (prístup: 21. 7. 
2014).

28 Ročenka Ministerstva obrany SR 2013. Bratislava: ministerstvo obrany sr, 2014, s. 77, http://issuu.
com/ministerstvoobranysr/docs/rocenka_mo_sr_2013 (prístup: 21. 7. 2014). 
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tatívna modifikácia účasti v afganistane. ani na mzVaez, ani na mo neprebiehala 
diskusia o komplexnej koncepcii pôsobenia sr v zahraničných misiách, preto nie je 
možné očakávať zásadnejšiu zmenu, resp. priblíženie zahraničných misií k zahranično-
politickým prioritám či záujmom ozbrojených síl. jedinou spornou misiou je unFicYp 
na cypre, avšak aj v tejto súvislosti ešte v októbri 2012 štátny tajomník ministerstva 
obrany m. koterec vyhlásil, že žiadne serióznejšie zmeny sa nechystajú.29

Namiesto Záveru 

rok 2013 bol v oblasti bezpečnostnej politiky rokom kontinuity: slovenská republika 
prostredníctvom mzVaez pri kľúčových témach medzinárodnej bezpečnosti (sýria, 
irán) prispôsobila svoje politiky a stanoviská predovšetkým európskej únii. slovensko 
pokračovalo v aktívnej úlohe, ktorú zohrávalo v oblasti reformy bezpečnostného sek-
tora. tá sa stala najdôležitejšou globálnou témou našej zahraničnej a bezpečnostnej 
politiky. podobne existovala kontinuita, ale zároveň nastávala postupná modifikácia 
na základe zmien stratégií a prístupov nato v súvislosti s misiami v zahraničí, predo-
všetkým v prípade isaF v afganistane. 

na úrovni ministerstva obrany to bol rok prijatia najdôležitejšieho strategického 
dokumentu poslednej dekády, Bielej knihy o obrane sr. hoci pôvodnou ambíciou 
bielej knihy bolo riešenie problémov slovenských ozbrojených síl, vrátane ponúknu-
tia perspektívy pre dlhodobý rozvoj, reálna záverečná podoba dokumentu s touto 
ambíciou nekorešponduje a nespĺňa ju. pokiaľ ide o tento aspekt, treba rok 2013 na 
ministerstve obrany hodnotiť ako premárnenú šancu. 

29 m. koterec: Výrazné znižovanie počtu vojakov na cypre momentálne nehrozí. in: Hlavné správy, 
8. 10. 2013, http://www.hlavnespravy.sk/m-koterec-vyrazne-znizovanie-poctu-vojakov-na-cyp-
re-momentalne-nehrozi/35985/ (prístup: 21. 7. 2014).
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vyšehradská skuPiNa  
v roku 2013: ÚsPechy v tieNi 

vilNiuskeho samitu

tOMášstrážay

Vyšehradská skupina sa mohla v roku 2013 preukázať niekoľkými úspechmi. na úrovni 
európskej únie pokračovala koordinácia postojov pred dôležitými samitmi. V energetike, 
ktorá predstavuje ďalšiu z prioritných oblastí spolupráce v rámci V4, boli podniknuté kon-
krétne kroky na vytvorenie regionálneho trhu s plynom. V oblasti bezpečnosti a obrany 
pokračovala príprava vyšehradskej bojovej skupiny eú, ktorej vytvorenie by malo prispieť 
k presahu V4 aj do oblasti tzv. tvrdej bezpečnosti, kde sa spolupráci zatiaľ veľmi nedarilo. 
popri prehlbovaní vnútornej kohézie v rámci vyšehradskej štvorky sa dynamickému poľ-
skému a takisto maďarskému predsedníctvu darilo rozvíjať spoluprácu s inými partnermi 
vo formáte V4 +. V oblasti zahraničnej politiky bol pre V4 satisfakciou vstup chorvátska 
do únie, keďže podpora politiky rozširovania dlhodobo patrí k prioritám skupiny. Veľké 
očakávania boli od samitu eú o Východnom partnerstve (Vp), ktorý sa konal v novembri. 
a práve výsledky Vilniuskeho samitu a vývoj po ňom ovplyvnili spoluprácu V4 s krajinami 
Vp i samotnú skupinu aj počas nasledujúceho roka 2014.

vilNiusky samit východNého PartNerstva a v4

ambíciou textu nie je zhodnotiť výsledky samitu vo Vilniuse, avšak treba zdôraz-
niť, že očakávania vyšehradských partnerov v súvislosti s podpísaním asociačnej 
dohody s eú dnes už bývalým prezidentom Viktorom janukovyčom boli pomerne 
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jednoznačné. po tom, ako sa arménsko rozhodlo v prospech colnej únie s ruskom 
(Bieloruskom a kazachstanom), zostávalo udržanie ukrajiny v rámci konceptu 
Východného partnerstva kľúčové. ukrajina predstavuje nielen najväčší štát spo-
medzi partnerov eú vo východnom susedstve, ale v porovnaní s ostatnými dvomi 
„premiantmi“ – moldavskom a Gruzínskom – mohla ešte koncom roka 2013 
deklarovať teritoriálnu integritu. „plán B“ síce existoval, ale nebola mu venovaná 
príliš veľká pozornosť. hoci koncept Východného partnerstva vznikol na podnet 
poľska a Švédska, hlásili sa k nemu unisono všetky krajiny V4 (predstavené bolo 
napokon v rámci českého predsedníctva v eú). spolupráca s krajinami Vp bola 
preto prirodzene rozvinutá v poľskom i maďarskom programe predsedníctva vo 
V4.1 popri podporných politických deklaráciách, ktorých bolo vo formáte V4 
prijatých aj v roku 2013 hneď niekoľko, a pravidelnom ministerskom samite V4 
a predstaviteľov krajín Vp (koná sa spravidla na jar) predstavoval významný faktor 
v spolupráci s východnými susedmi aj úspešne fungujúci program medzinárodného 
vyšehradského fondu Vyšehrad pre Východné partnerstvo (V4eap), zahŕňajúci hneď 
niekoľko úrovní grantových schém. Dôležitosť formátom zameraným na Východné 
partnerstvo dodávali svojou prítomnosťou aj zástupcovia európskej komisie – na 
samitoch ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Vp sa zúčastnila vysoká predstavi-
teľka eú pre zahraničné záležitosti a bezpečnostnú politiku catherine ashton, ako 
aj komisár pre rozširovanie a susedskú politiku Štefan Füle. V májovom spoločnom 
vyhlásení, pod ktoré sa podpísali aj zástupcovia Írska a litvy (ako krajín predse-
dajúcich eú v roku 2013), ministri zahraničných vecí jednoznačne vyjadrili nádej, 
že na novembrovom samite Vp vo Vilniuse ukrajina podpíše asociačnú dohodu 
vrátane Dohody o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu (DcFta). 
koncept Východného partnerstva pritom označili za zmysluplný a životaschopný, 
s jednoznačne pozitívnou perspektívou.2 partnerstvu boli sčasti venované i ďalšie 
stretnutia vo formáte V4 +, pričom aj tu prevládal zreteľne optimistický tón – spo-
meňme napríklad februárové stretnutie V4 + Baltické krajiny + severské krajiny3 
či dokonca stretnutie vo formáte V4 + japonsko, ktoré sa konalo v júni4. samotnej 
ukrajine bolo venované októbrové vyhlásenie ministrov zahraničných vecí krajín 
V4, v ktorom ocenili pokrok, ktorý ukrajina dosiahla v reformnom procese, a sku-
točnosť, že priblíženie sa k únii je spoločným záujmom vlády, opozície i občianskej 
spoločnosti na ukrajine.5 

1 2012/2013 Polish Presidency – Visegrad 4 integration and cohesion, http://www.visegradgroup.eu/
documents/presidency-programs/2012-2013-polish (prístup: 10. 7. 2014); Hungarian Presidency in 
the Visegrad Group (2013–2014), http://www.visegradgroup.eu/documents/presidency-program-
s/20132014-hungarian (prístup: 10. 7. 2014). 

2 Joint statement on the Eastern Partnership of the foreign ministers of the Visegrad Group, Ireland 
and Lithuania. krakov a wieliczka 17. 5. 2013, http://www.visegradgroup.eu/calendar/2013/
joint-statement-on-the (prístup: 7. 7. 2014). 

3 Meeting of foreign ministers of the Visegrad, Nordic and Baltic states – Co‑Chair’s statement. Gdansk 
20. 2. 2013, http://www.msz.gov.pl/resource/eb1b882a-1d7e-4b66-b326-8f1b17da98a9:jcr 
(prístup: 7. 7. 2014). 

4 Visegrad Group plus Japan joint statement – Partnership based on common values for the 21st cen‑
tury. Varšava 16. 6. 2013, http://www.mofa.go.jp/files/000006466.pdf (prístup: 17. 7. 2014).

5 V4 declaration on Ukraine, 3. 10. 2013, http://v4hupres.gov.hu/v4-declaration-on-ukraine (prístup: 
7. 7. 2014). 

http://www.visegradgroup.eu/documents/presidency-programs/2012-2013-polish
http://www.visegradgroup.eu/calendar/2013/joint-statement-on-the
http://www.visegradgroup.eu/calendar/2013/joint-statement-on-the
http://www.visegradgroup.eu/documents/official-statements/meeting-of-foreign
http://www.visegradgroup.eu/calendar/2013/visegrad-group-plus
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samotné výsledky Vilniuskeho samitu možno v tomto kontexte považovať za výraz-
né rozčarovanie, a to aj napriek posilneniu väzieb s Gruzínskom a moldavskom. Bolo 
zrejmé, že koncept Východného partnerstva bude potrebovať značnú rekalibráciu, 
pričom nepodpísanie asociačnej dohody Viktorom janukovyčom spoluprácu ukrajiny 
s úniou síce formálne nepozastavilo, ale posunulo ju na inú kvalitatívnu úroveň. priama 
reflexia výsledkov Vilniuskeho samitu na úrovni V4 sa však neuskutočnila – k prvému 
spoločnému vyhláseniu došlo až 12. decembra, teda v období, keď už boli protireži-
mové demonštrácie v kyjeve a iných ukrajinských mestách v plnom prúde. reakcia 
prišla nielen pomerne oneskorene, ale bola zameraná skôr na všeobecné konštatovania, 
respektíve apely než na návrhy konkrétnych riešení. jeden z týchto apelov smeroval 
aj k eú, ktorá podľa ministrov mala zohrať úlohu mediátora medzi znepriatelenými 
krajinami.6 situácia sa výrazne zmenila až v prvých mesiacoch roka 2014, ktoré boli na 
spoločné vyhlásenia pomerne bohaté. objavil sa však iný problém – postoje niektorých 
krajín V4 nie celkom korešpondovali s obsahom týchto vyhlásení. to je však už téma 
na príspevok analyzujúci Vyšehradskú skupinu v roku 2014. 

Vilniusky samit do istej miery zatienil aj pozitívne výsledky, ktoré sa podarilo 
dosiahnuť v oblasti spolupráce s krajinami západného Balkánu. pozitívnym faktom 
i signálom pre ďalšie krajiny regiónu bol vstup chorvátska do európskej únie, ktorý 
dlhodobo podporovali aj všetky krajiny V4. takmer v predvečer dátumu vstupu, ktorý 
bol stanovený na 1. júla, vydali ministri zahraničných vecí V4 a chorvátska spoločné 
vyhlásenie, v ktorom sa zaviazali prehlbovať integračný proces v rámci eú, ďalej pod-
porovať politiku rozširovania a posilňovať spoluprácu medzi V4 a chorvátskom ako 
novou členskou krajinou.7 Vôľa udržať pozitívny impulz v oblasti politiky rozširovania 
je zreteľne prítomná aj v spoločnom vyhlásení ministrov zahraničných vecí krajín V4 
a západného Balkánu, vydaného v súvislosti s usporiadaním už tradičného spoločného 
stretnutia.8 ministri v ňom ocenili pokrok, ktorý dosiahla čierna hora v negociačnom 
procese, a s nádejou sa vyslovili k prebiehajúcemu dialógu medzi Belehradom a prišti-
nou, pričom vyjadrili presvedčenie o skorom spustení prístupových rozhovorov srbska 
s úniou (stalo sa tak v januári 2014). popri už tradičných aktéroch z prostredia európskej 
komisie a ďalších európskych krajín možno za nóvum „západobalkánskeho“ samitu 
označiť pozvanie zástupcov spojených štátov a turecka, čo vytvára predpoklady na 
intenzívnejšie zapojenie obidvoch – pre V4 mimoriadne dôležitých – krajín do spolu-
práce s Vyšehradskou skupinou. V kontexte rozvoja spolupráce s krajinami západného 
Balkánu možno naďalej pozitívne hodnotiť pokračovanie procesu etablovania tzv. 
západobalkánskeho fondu, ktorého vzorom je práve medzinárodný vyšehradský fond, 
aj keď v roku 2013 sa podarilo dosiahnuť iba čiastkové výsledky. 

6 Statement of Visegrad foreign ministers on the situation in Ukraine, 12. 12. 2013, http://www.
msz.gov.pl/en/news/foreign_ministers_of_the_visegrad_group_issue_joint_statement_on_si-
tuation_in_ukraine (prístup: 7. 7. 2014). 

7 Joint declaration of the foreign ministers of the Visegrad countries and Croatia on the occasion of 
the Croatian accession to the EU. Budapešť 26. 6. 2013, http://v4hupres.gov.hu/v4-croatia-joint-
declaration (prístup: 7. 7. 2014). 

8 Joint statement of ministers of foreign affairs of the Visegrad Group on the Western Balkans. Gödöllő 
31. 10. 2013, http://www.visegradgroup.eu/calendar/2013/joint-statement-of-the-131107 (prístup: 
10. 7. 2014).

http://www.visegradgroup.eu/calendar/2013/joint-declaration-of-the
http://www.visegradgroup.eu/calendar/2013/joint-declaration-of-the
http://www.visegradgroup.eu/calendar/2013/joint-statement-of-the-131107
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koordiNácia Na ÚrovNi eÚ 

spokojnosť vyšehradských krajín s rozpočtovými podmienkami dohodnutými na ob-
dobie rokov 2014 – 2020 možno takisto považovať za prejav životaschopnosti koordi-
načného mechanizmu V4 na úrovni eú. hoci v prípade finančnej perspektívy dokázali 
krajiny V4 nájsť spoločnú reč i s ďalšími (novými) členskými krajinami (v rámci platformy 
priateľov kohéznej politiky), postoj k prehlbovaniu európskej integrácie bol u nich 
prinajmenšom prevažnú časť roka 2013 odlišný. krajiny V4 sa naďalej nachádzali na 
rôznych orbitách európskej integrácie – začínajúc slovenskom ako najintegrovanejšou 
krajinou a končiac českou republikou, ktorej postoje boli počas vlády premiéra nečasa 
zdržanlivé až negatívne. aktuálnou zostala naďalej otázka spolupráce členov eurozó-
ny (tzv. jadra) s krajinami na pomyselnej periférii, kam patria s výnimkou slovenska 
všetky ostatné vyšehradské krajiny. ani jedna z nich sa euro prijať v najbližšom období 
nechystá, takže o tejto otázke sa zrejme bude diskutovať počas dlhšieho obdobia. 
každá z troch vyšehradských krajín má pritom na opatrný postoj k otázke zavedenia 
spoločnej európskej meny vlastné dôvody: poľsko má síce proeurópsku vládu, ktorá 
sa verejne hlási k spoločnej mene, otázka je však citlivá z vnútropolitického hľadiska, 
keďže si vyžaduje zmenu v ústave. maďarsko je zo serióznej diskusie o zavedení eura 
v dohľadnom čase prakticky vylúčené z ekonomických dôvodov, keďže kríza naň 
dopadla spomedzi všetkých krajín V4 najvýraznejšie. česká republika by síce spĺňala 
formálne podmienky, chýbala jej však politická vôľa. 

prezidentské voľby i jesenné voľby v českej republike znamenali personálnu 
výmenu na poste prezidenta i zmenu v zložení vládnej koalície. V súvislosti s po-
stojom českej republiky k prehlbovaniu európskej integrácie išlo jednoznačne 
o pozitívnu zmenu, čo znamenalo tiež zmenu imidžu krajiny z euroskeptickej na 
proeurópsku. Boli tak vytvorené formálne predpoklady na spoločný postup vyše-
hradských krajín i v oblastiach, kde dosiaľ zastávali iné postoje ako česká republika 
(napríklad v otázke fiškálneho kompaktu). Vo všeobecnosti možno konštatovať 
pokračujúcu snahu koordinovať postoje na úrovni eú vo formáte V4, a to tak pred 
zasadnutiami európskej rady, ako aj rady pre všeobecné záležitosti či rady pre 
zahraničné záležitosti. 

čoraZ PersPektívNeJšia sektorová sPoluPráca

pokiaľ ide o sektorovú spluprácu, možno vyzdvihnúť pokrok v energetike, ale aj in-
tenzifikáciu spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany. určitý posun nastal v dôležitej 
oblasti dopravy a priestorového plánovania. zatiaľ čo v prípade energetiky môžeme 
hovoriť o konkrétnych výsledkoch, rozvoj spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany 
či infraštruktúry zostáva naďalej skôr v podobe plánovania. samozrejme, spolupráca 
v rámci V4 sa týka aj ďalších sektorov, vzhľadom na obmedzený priestor sa však text 
sústreďuje iba na tie vybrané. 

Vytvorenie regionálneho trhu s plynom má pre krajiny V4 zásadný význam, a to 
nielen z hľadiska prepojenia infraštruktúry, ale aj z hľadiska obmedzenia závislosti od 
dominantného dodávateľa, ktorým je ruská federácia. prijatie konkrétnej cestovnej 
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mapy na samite V4 možno považovať za jeden z dôležitých výsledkov poľského 
predsedníctva v skupine.9 V dokumente sú definované kroky, ktoré musia vyšehradské 
krajiny uskutočniť s cieľom vytvoriť regionálny trh, s dôrazom na odstránenie existu-
júcich bariér vo forme odlišných regulatívnych režimov, prepravných podmienok či 
tarifných systémov. predpokladom na vytvorenie regionálneho trhu je tiež vybudovanie 
zodpovedajúcej infraštruktúry, predovšetkým interkonektorov spájajúcich slovensko 
s maďarskom a slovensko s poľskom. V prípade slovensko-maďarského prepojenia 
je termín spustenia prevádzky v cestovnej mape stanovený na rok 2015, v prípade 
slovensko-poľského interkonektora je to prelom rokov 2017/2018. politickú podporu 
projektu má okrem iného zabezpečiť Fórum pre trh s plynom, ktorého založenie bolo 
tiež jedným z priamych výsledkov samitu. Dokument vyzdvihuje aj pripravenosť krajín 
V4 rozšíriť regionálny záber projektu na ďalšie štáty, pričom explicitne sú spomenuté 
pobaltské krajiny, ukrajina, rumunsko, moldavsko a chorvátsko. rakúsko, ktorého 
význam z pohľadu diverzifikácie trás plynovodov je zásadný, v dokumente spomína-
né nie je. pritom práve oblasť plynu by mohla byť tou, kde sa spolupráca vo formáte 
V4 + rakúsko bude v budúcnosti rozvíjať. 

naopak v oblasti prepájania elektrizačných sústav k želateľnému výsledku 
nedošlo. hoci tzv. market coupling sa úspešne realizoval medzi slovenskom, čes-
kom a maďarskom (pričom pristúpiť k nemu malo záujem aj rumunsko), poľsko 
napokon tento krok nepodniklo a rozhodlo sa užšie spolupracovať so severným 
susedom. ani tento fakt, spolu s reálnou odlišnosťou energetických mixov krajín 
V4, neznižuje dôležitosť energetiky ako témy na vyšehradskú spoluprácu, či už ide 
o regionálny trh s plynom, prepájanie interkonektorov či užšiu spoluprácu v oblasti 
využívania jadrovej energie. 

Ďalšou zo sektorových priorít s očakávaným dynamickým rozvojom je spolupráca 
v oblasti bezpečnosti a obrany. nejde pritom len o predprípravnú fázu etablovania 
vlajkového projektu, ktorým je spoločná bojová skupina V4 v rámci eú, ale aj oblasť 
spoločného plánovania, vzdelávania či výcviku ozbrojených síl. naďalej sa pritom kladie 
dôraz na oblasti, kde by mohol byť príspevok V4 v rámci nato i eú najmarkantnejší 
a spolupráca najefektívnejšia. práve spomínaným témam bolo venované spoločné 
vyhlásenie predsedov vlád vyšehradských krajín.10 predchádzalo mu spoločné vyhlá-
senie ministrov obrany prijaté v Bruseli, v ktorom vyjadrili jednoznačný zámer posilniť 
prehĺbenou spoluprácou v rámci Vyšehradskej skupiny tak nato, ako aj eú a prispieť 
konkrétnym spôsobom do ich misií. popri už spomínanej spoločnej bojovej skupine je 
vyhlásenie zamerané na budovanie, respektíve posilnenie kapacít a spolupráce v oblasti 
logistiky, výzbroje či boja proti hrozbám v oblasti kyberpriestoru. Dôraz sa kladie takisto 
na spoluprácu v oblasti letectva a protiraketovej obrany, na sprístupňovanie spôsobilostí 
v súlade s princípmi smart defense a pooling and sharing.11 príspevkom zdôrazňujúcim 
posilnenie spolupráce v rámci nato a európskej bezpečnostnej a obrannej politiky 

9 Road map towards the regional gas market among Visegrad 4 countries, http://www.visegradgroup.
eu/documents/official-statements (prístup: 7. 7. 2014). 

10 Budapest joint statement of the Visegrad Group heads of government on strengthening the V4 
security and defence cooperation, https://www.premier.gov.pl/files/files/budapest_joint_sta-
tement_of_the_visegrad_group_heads_of_government_on_strengthening_the_v4_securi-
ty_and_defence_cooperation.pdf (prístup: 10. 7. 2014).

11 Joint statement of the V4 ministers of defence. Brusel 4. 6. 2013, http://www.visegradgroup.eu/
documents/official-statements/joint-statement-of-the (prístup: 7. 7. 2014). 

http://www.visegradgroup.eu/calendar/2013/budapest-joint-statement-140929
http://www.visegradgroup.eu/calendar/2013/budapest-joint-statement-140929
http://www.visegradgroup.eu/documents/official-statements/joint-statement-of-the
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(eBop), ako aj komplementaritu prístupov oboch organizácií je spoločné vyhlásenie 
ministrov obrany krajín V4, nemecka a Francúzska. spoločné projekty, akými sú naprí-
klad weimarská bojová skupina či pripravovaná bojová skupina V4, možno považovať 
v ich ponímaní za dôkaz, že aj v období uplatňovania reštriktívnej finančnej politiky 
možno prichádzať so zaujímavými iniciatívami, ktoré nielen posilnia regionálnu spolu-
prácu, ale tiež ich pozitívne vnímajú eú a nato.12 Vyhlásenie ministrov zahraničných 
vecí krajín V4 z apríla 2013 sa zasa zameriava primárne na oblasť eBop, zdôrazňujúc 
potrebu posilnenia jej efektívnosti, vizibility a vplyvu.13

oblasť infraštruktúry a priestorového plánovania už dlhšie patrí medzi priority sek-
torovej spolupráce, hoci konkrétne výsledky v podobe nových cestných či železničných 
prepojení sú naďalej skôr zriedkavosťou. práve rozvoju spolupráce a plánovania v oblasti 
infraštruktúry by mala napomôcť pracovná skupina na vysokej úrovni pre infraštruktúru, 
ktorej založenie si stanovilo za cieľ práve maďarské predsedníctvo (etablovaná bola 
nakoniec v marci 2014). počas celého roka 2013 pokračovala expertná spolupráca na 
vytvorení aktualizovanej spoločnej stratégie územného rozvoja V4 + 2, nadväzujúcej 
na predchádzajúci dokument z roku 2010.14

variaBilNosť Formátov v4 +

spolupráca s nevyšehradskými krajinami realizovaná vo formáte V4 + získala v roku 
2013 viacero nových dimenzií. ešte počas poľského predsedníctva sa uskutočnil samit 
ministrov zahraničných vecí vo formáte V4 + Francúzsko a nemecko, ktorý nielen 
symbolicky prepojil vyšehradskú štvorku a weimarskú trojku. svojím spôsobom to zna-
menalo otvorenie sa novému rozmeru spolupráce s tzv. veľkými, a preto aj významnými 
členskými krajinami eú. poľsko úspešne využíva pôsobnosť v oboch formátoch, pričom 
pre ostatné tri krajiny V4 je jeho pozícia sprostredkovateľa jednoznačne pozitívna, 
keďže zapájanie dvoch kľúčových krajín eú do mechanizmov spolupráce zvyšuje 
reputáciu V4 v rámci celej únie. 

zreteľne perspektívnou sa ukazuje myšlienka pravidelných samitov V4 so severský-
mi a pobaltskými krajinami vo formáte V4 + n5 + B3. pobaltské, ale i severské krajiny 
predstavujú pre V4 prirodzených partnerov na spoluprácu v celej škále oblastí, od 
energetiky cez bezpečnosť až po spoluprácu s krajinami Východného partnerstva. 

celkom novú kvalitu získala spolupráca V4 s japonskom, ktoré možno – vzhľa-
dom na dlhodobý rozvoj kontaktov s V4 – považovať už za tradičného partnera. 

12 Cooperation in developing capabilities, solidarity in sharing responsibilities. Joint statement of the 
ministers of defence of the Czech Republic, Federal Republic of Germany, the French Republic, 
Hungary, the Republic of Poland and Slovak Republic after their meeting in Warsaw, 6. 3. 2013, 
www.visegradgroup.eu/download.php?dociD=251 (prístup: 7. 7. 2014).

13 Declaration of the Visegrad Group foreign ministers – for a more effective and stronger common 
security and defence policy. Bratislava 19. 4. 2013, http://www.visegradgroup.eu/declaration-of-
the-130419 (prístup: 7. 7. 2014). 

14 Společná strategie územního rozvoje státu V4 + 2, http://www.v4plus2.eu/pdf/spolecna-strategie-
uzemniho-rozvoje-zemi-V4-2-21032014.pdf (prístup: 10. 7. 2014). stratégia bola napokon prijatá 
v marci 2014. Dokument Common spatial development document of the V4 + 2 countries z roku 
2010 je dostupný napríklad na https://www.nth.gov.hu/hu/media/download/391 (prístup:10. 7. 
2014).
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podpísaním obsiahleho vyhlásenia o partnerstve a spolupráci sa otvárajú možnosti 
na angažovanie sa japonska aj v doteraz menej frekventovaných témach (spomeň-
me napríklad jeho zámer zapájať sa do podpory konceptu Východného partnerstva, 
oblasť bezpečnosti, podporu malých a stredných podnikov či spoluprácu v oblasti 
rozvojových politík). 

podporiť nepochybne treba spoluprácu s akýmkoľvek partnerom, ktorý má kon-
krétne zámery, opäť sa však otvára téma privilegovaného postavenia niektorých z nich, 
s ktorými by mali mať krajiny V4 čo najužšie kontakty. zamyslieť sa nad tým treba aj 
v súvislosti s implementáciou lisabonskej zmluvy a so zmenou hlasovacích pravidiel 
v rade, keďže vyšehradské krajiny už v novembri 2014 stratia svoje doterajšie vplyvné 
postavenie (súčet ich hlasov sa rovnal hlasom Francúzska a nemecka dohromady). 
spôsob presadzovania spoločných záujmov a priorít vyšehradských krajín na úrovni 
európskej únie bude teda iba prostredníctvom vytvárania ad hoc alebo dlhodobých 
koalícií s ďalšími členskými krajinami. intenzifikácia kontaktov s európskymi partnermi 
by preto mala mať v tomto kontexte prioritu. treba tiež zdôrazniť potrebu zohľadniť 
posilňovanie vnútornej kohézie skupiny – bez vnútornej súdržnosti nie je možné ani 
rozvíjať spoluprácu s ďalšími krajinami. 

podpora projektov s nevyšehradskými partnermi patrí tiež do kompetencie me-
dzinárodného vyšehradského fondu. jeho druhým významným pilierom je práve 
podpora projektov slúžiacich na posilnenie vnútornej súdržnosti v rámci skupiny. Fond 
sa v roku 2013 vyznačoval intenzívnou činnosťou, vyzdvihnúť možno pokračujúce 
fundraisingové aktivity jeho vedenia zamerané predovšetkým na podporu projektov 
v krajinách Východného partnerstva. Význam fondu pre vyšehradskú spoluprácu ocenili 
v spoločnom októbrovom vyhlásení i premiéri krajín V4, ktorí sa rozhodli navýšiť jeho 
rozpočet o milión eur na celkovú sumu 8 miliónov.15

ZáverečNé PoZNámky

Vyšehradská štvorka aj v roku 2013 preukázala, že je dynamickou regionálnou 
platformou zastrešujúcou viaceré oblasti a úrovne spolupráce. jednou z nich je 
spolupráca s nevyšehradskými partnermi vo východnom susedstve eú zahrnutými 
do konceptu Východného partnerstva. rozhodnutie bývalého ukrajinského prezi-
denta janukovyča nepodpísať v novembri 2013 asociačnú dohodu s eú a následná 
eskalácia rusko-ukrajinského konfliktu má negatívny vplyv na rozvoj spolupráce 
s krajinami Východného partnerstva i samotný jeho koncept. Vyšehradská spolu-
práca je však natoľko mnohovrstevná, že jej pozitívnu dynamiku nemôže zásadným 
spôsobom ovplyvniť ani negatívny vývoj v takejto dôležitej oblasti. nízka miera 
inštitucionalizácie V4 umožňuje vyšehradským krajinám flexibilne sa koncentrovať 
na tie oblasti, kde je spolupráca partnerov možná a žiaduca. Vyšehradská skupina 
nikdy nebola koherentným blokom krajín a zrejme ním nebude ani v budúcnosti – 
jej pridanou hodnotou a devízou je práve pružnosť a vôľa spolupracovať založená 

15 Joint statement on enhancing the activities covered by the International Visegrad Fund. Budapešť 
14. 10. 2013, http://www.visegradgroup.eu/calendar/2013/joint-statement-on (prístup: 7. 10. 
2014). 

http://www.visegradgroup.eu/calendar/2013/joint-statement-on
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na vzájomnej dôvere. Faktická absencia kamenných inštitúcií však neznamená, že 
by sa partneri nemali usilovať o čo najintenzívnejšie posilnenie vnútornej súdržnosti 
skupiny. práve tento cieľ, nezabúdajúc ani na rozvoj spolupráce s nevyšehradskými 
krajinami a zoskupeniami, predstavuje výzvu do roka 2014, ktorý je charakterizo-
vaný aj slovenským predsedníctvom v skupine. 
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vZťahy sloveNska s kraJiNami 
východNeJ euróPy v roku 2013

alexanderduleba

rok 2013 obnažil vnútorný rozpor východnej politiky druhej Ficovej vlády. ukázalo sa, 
že vnímanie cieľov zahraničnej politiky zo strany predsedu vlády sr a úsilie slovenskej 
diplomacie môžu predstavovať dva rozdielne svety, ktoré akoby existovali paralelne 
a nezávisle od seba. 

pokiaľ hovoríme o slovenskej diplomacii, jej prístup voči krajinám východnej európy 
v roku 2013 charakterizovali dva hlavné prvky: podpora krajín Východného partnerstva 
(Gruzínsko, moldavsko a ukrajina) v procese ich zbližovania s európskou úniou, vrátane 
podpory rozvoja bilaterálnych obchodných vzťahov, a snaha o rozvoj hospodárskej 
a obchodnej spolupráce s ruskom a tými krajinami Východného partnerstva, ktoré 
sa rozhodli nepodpísať alebo neboli pripravené podpísať asociačné dohody s eú 
(arménsko, azerbajdžan a Bielorusko). hlavné úsilie bolo zamerané na dosiahnutie 
podpísania asociačnej dohody ukrajiny s eú a inicializáciu asociačných dohôd Gruzín-
ska a moldavska počas Vilniuskeho samitu Východného partnerstva v novembri 2013.1 
čo sa týka prístupu predsedu vlády r. Fica, na konci roka 2013 spochybnil európsky 
integračný proces ukrajiny ako zahraničnopolitický záujem sr. 

1 Dohody eú s tretími krajinami, ktoré obsahujú prvok prístupu týchto krajín na jednotný trh eú, 
prechádzajú procesom inicializácie, t. j. technickej a terminologickej korekcie, ktorá má zabez-
pečiť ich rovnaké znenie vo všetkých jazykoch používaných v členských krajinách, rovnako ako 
v jazyku krajiny, ktorá vstupuje do zmluvného vzťahu s eú. po inicializácii dohody nasleduje jej 
podpísanie a až následne proces ratifikácie členskými krajinami a zmluvnou krajinou. V čase ko-
nania Vilniuskeho samitu v novembri 2013 bola na podpísanie pripravená iba asociačná dohoda 
s ukrajinou, dohody s Gruzínskom a moldavskom mohli byť len inicializované. Viac o agende, 
cieľoch i výsledkoch samitu pozri v The third Eastern Partnership summit in Vilnius, 2. 12. 2013, 
http://www.eu2013.lt/en/vilnius-summit (prístup: 28. 4. 2014). 
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k dramatickej zmene, ktorá zásadne poznačila slovenskú východnú politiku, 
došlo v novembri 2013 po rozhodnutí ukrajinskej vlády nepodpísať asociačnú 
dohodu s eú na Vilniuskom samite.2 rozhodnutie vyvolalo začiatok protestov na 
ukrajine na podporu európskej integrácie, ktoré prerástli do masových nepoko-
jov. charakter protestov sa zmenil po brutálnom zásahu policajných zložiek proti 
demonštrantom v kyjeve 30. novembra 2013.3 cieľom protestujúcich sa stalo už 
nielen dosiahnutie podpísania asociačnej dohody, ale i zmena politického režimu 
zosobneného vtedajším prezidentom ukrajiny Viktorom janukovyčom. na su-
sednej ukrajine sa začala politická kríza, ktorá odsunula nabok pragmatickú líniu 
slovenskej zahraničnej politiky voči východným susedom. udalosti vyvolali v sr 
verejnú debatu, ktorá nastolila zásadné otázky o politických cieľoch a nástrojoch 
zahraničnej politiky sr vo vzťahoch s ukrajinou, ale i ďalšími krajinami Východného 
partnerstva a s ruskom.4 

rusko sa vo vnútornom ukrajinskom spore postavilo na stranu Viktora januko-
vyča, ktorý asociačnú dohodu s eú odmietol podpísať. inými slovami, podporilo 
také rozhodnutie ukrajiny, ktoré bolo v rozpore s oficiálne deklarovanými cieľmi 
zahraničnej politiky sr a s úsilím slovenskej diplomacie za niekoľko posledných 
rokov. najväčším paradoxom slovenskej východnej politiky v roku 2013 sa stalo 
spochybnenie európskej integrácie ukrajiny ako záujmu sr predsedom vlády 
robertom Ficom.5 V decembri 2013 premiér prvýkrát spochybnil konsenzus 
o povstupových prioritách zahraničnej politiky sr dosiahnutý ešte pred vstupom 
do nato a eú v roku 2004, t. j. o tom, že prioritným záujmom zahraničnej politiky 
sr v povstupovom období je podpora integračného procesu krajín západného 
Balkánu a krajín východnej európy. 

Ďalšou zásadnou výzvou pre slovenskú východnú politiku, ktorú priniesol rok 
2013, bolo zistenie, že pragmatická snaha mať dobré vzťahy s ruskom i ukrajinou, 
ktorá charakterizovala zahraničnú politiku sr za druhej vlády r. Fica (od roku 2012), 
je neudržateľný koncept v situácii, keď sa rusko a ukrajina nachádzajú v konflikte. 
slovenská zahraničná politika na túto výzvu zatiaľ nenašla odpoveď. 

2 prehľad vyhlásení čelných predstaviteľov ukrajinskej vlády, vrátane vtedajšieho prezidenta 
Viktora janukovyča, na tému podpísania, resp. nepodpísania asociačnej dohody s eú pred 
Vilniuskym samitom, pozri v Statements of Ukrainian officials on EU. zastúpenie európskej 
únie na ukrajine, 2014, http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/
news/2014/2014_02_03_2_en.htm (prístup: 28. 7. 2014). 

3 herszenhorn, D.: ukrainians back in street to support the eu accord. in: The New York Times, 
30. 11. 2013, http://www.nytimes.com/2013/12/01/world/europe/ukraine-protests.html?_r=0 
(prístup: 30. 11. 2013).

4 tento príspevok zachytáva iba udalosti súvisiace so vzťahmi sr s východnými susedmi, ako aj 
slovenskú diskusiu o ukrajinskej kríze v roku 2013. V roku 2013 ešte predmetom diskusie ani 
politických opatrení na strane eú a nato nebolo vojenské zasahovanie ruska do ukrajinských 
záležitostí. 

5 Bariak, l.: ukrajina na barikádach. lídri únie nech nenariekajú, odkazuje Fico. in: Aktuálne.sk, 
4. 12. 2013, http://aktualne.atlas.sk/ukrajinci-su-spat-na-barikadach-dzurinda-kritizuje-fica-za-a-
libizmus-a-mlcanie/zahranicie/europa/ (prístup: 4. 12. 2013).
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vZťahy s východNými PartNermi 

ukraJiNa

ako som už spomínal, slovenská diplomacia patrila v roku 2013 k hlavným podpo-
rovateľom procesu podpísania asociačnej dohody s ukrajinou na pôde eú. minister 
zahraničných vecí a európskych záležitostí sr miroslav lajčák v priebehu roka dvakrát 
osobne inicioval stretnutie skupiny priateľov ukrajiny v eú, ktorú vytvorili ministri 
zahraničných vecí takmer 20 členských krajín. z pohľadu nasadenia slovenskej dip-
lomacie išlo o mimoriadnu aktivitu i úsilie, neporovnateľné s angažovaním sa v iných 
otázkach zahraničnej politiky sr.

prvýkrát sa skupina priateľov ukrajiny zo slovenského podnetu stretla v Bruseli 
31. januára 2013 pred zasadnutím rady pre zahraničné záležitosti európskej únie. 
išlo o prvé stretnutie ministrov zahraničných vecí členských krajín s ministrom za-
hraničných vecí ukrajiny leonidom kožarom od sformovania novej ukrajinskej vlády 
po parlamentných voľbách v roku 2012. Diskusia bola zameraná na otázky aktuálnej 
situácie na ukrajine a vzťahov Bruselu a kyjeva, najmä v súvislosti s nadchádzajúcim 
februárovým samitom eú – ukrajina a očakávanou inicializáciou asociačnej dohody. 
zástupcovia únie vyjadrili záujem o spoluprácu s ukrajinou a podporu politickému 
pridružovaniu a ekonomickej integrácii ukrajiny. Viacerí ministri členských krajín však 
zároveň l. kožaru upozornili na existujúce nedostatky v štáte súvisiace predovšetkým 
s uplatňovaním selektívnej spravodlivosti, ktoré súčasnú spoluprácu medzi úniou 
a ukrajinou limitujú. ministri lajčák a kožara absolvovali i bilaterálne rokovania.6 
ukrajina inicializovala svoju asociačnú dohodu 30. marca 2013.

Druhýkrát sa skupina priateľov ukrajiny na podnet ministra lajčáka stretla v lu-
xemburgu 21. októbra 2013 pred zasadnutím rady pre zahraničné záležitosti eú. išlo 
o jedno z posledných stretnutí ukrajinského ministra zahraničných vecí leonida kožaru 
s ministrami členských krajín pred novembrovým samitom Východného partnerstva 
vo Vilniuse, na ktorom mala byť podpísaná asociačná dohoda. ministri zo štátov eú 
upozornili ukrajinského partnera, že ak má byť dohoda podpísaná, ukrajina musí splniť 
kritériá obsiahnuté v záveroch rady eú pre zahraničné záležitosti z decembra 2012 
ešte pred samitom. minister kožara svojich európskych partnerov uistil, že ukrajina 
urobí všetko pre to, aby podmienky na podpísanie dohody na samite splnila.7

prístup slovenskej diplomacie k téme asociačnej dohody ukrajiny s eú sformuloval 
minister lajčák vo svojom príhovore na medzinárodnej konferencii o význame Vilniuske-
ho samitu pre ďalší rozvoj Východného partnerstva, ktorú zorganizovalo Výskumné 

6 Z iniciatívy ministra M. Lajčáka sa v Bruseli zišla Skupina priateľstva s Ukrajinou. mzVaez sr, 
31. 1. 2013, http://www.foreign.gov.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/
iD_c0B1D004B5a332B2c1257627003301e7_sk&openDocument=Y&lanG=sk&menu=sta-
ty_sveta&tG=Blankmaster&url=/app/wcm/aktualit.nsf/%28vw_ByiD%29/iD_0625F2a62-
D39e4e1c1257B040039ce47 (prístup: 1. 2. 2013). 

7 Na podnet ministra M. Lajčáka sa v Luxemburgu zišla Skupina priateľov Ukrajiny. mzVaez, 
21. 10. 2013, http://www.foreign.gov.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/
iD_ea7419BDe7ecaa99c1257B4a002Da134_sk&openDocument=Y&lanG=sk&paGe_ne-
wsViewmainjDrk-7X8F93=9&tG=Blankmaster&url=/app/wcm/aktualit.nsf/%28vw_Byi-
D%29/iD_907e563aee2c138Dc1257c0B00329D21 (prístup: 21. 10. 2013).
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centrum slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v Bratislave 22. októbra 2013: 
„aj v časoch neľahkých pre štátne rozpočty slovensko vyslalo jasný signál, že nám na 
našich východných partneroch záleží – v tomto roku sme otvorili zastupiteľský úrad 
v kišiňove a prijali sme tiež rozhodnutie o zriadení zastupiteľského úradu v tbilisi,“ 
povedal a dodal, že Vilniusky samit bude významným medzníkom pre celý projekt 
Východného partnerstva nielen v politickej rovine ako potvrdenie úspešných demokra-
tizačných procesov v jednotlivých štátoch regiónu, ale aj v ekonomickej sfére, kde sa 
obchodná výmena medzi úniou a krajinami Východného partnerstva za poslednú de-
kádu zdvojnásobila. osobitný význam pre slovensko bude mať očakávané podpísanie 
asociačnej dohody s ukrajinou, ktorá je naším najväčším susedom, energetickou tepnou 
a súčasne jedinou susednou krajinou, ktorá nie je členom európskej únie. „ukrajina sa 
môže stať úspešným príbehom spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky eú – na 
to potrebujeme odvážny, ambiciózny a možno trochu i vizionársky prístup,“ povedal 
minister a zároveň dodal, že odhodlanie ukrajinských predstaviteľov urobiť potrebné 
kroky dáva dôvod na optimizmus.8 

okrem politickej podpory podpísania asociačnej dohody na pôde eú i V4 sloven-
sko prostredníctvom programu slovakaid podporilo niekoľko projektov na ukrajine 
s cieľom sprostredkovať slovenské skúsenosti z reforiem i prístupového procesu do 
eú.9 za prítomnosti štátnych tajomníkov ministerstiev zahraničných vecí petra Buriana 
a andrija olefirova sa v kyjeve 11. novembra 2013 konalo záverečné plenárne zasadnu-
tie projektu národný konvent o eú na ukrajine, v rámci ktorého sa počas troch rokov 
jeho trvania do práce pracovných skupín zapojilo takmer 60 slovenských expertov so 
skúsenosťami z tvorby a implementácie viacerých sektorových politík eú.10 slovenská 
diplomacia v roku 2013 preukázala konzistentnosť v otázke podpory podpísania aso-
ciačnej dohody ukrajiny a dokázala, že v tomto prípade nástroje zahraničnej politiky 
sr boli v súlade s deklarovanými politickými cieľmi. 

Definitívne rozhodnutie ukrajinskej vlády nepodpísať asociačnú dohodu, oznámené 
jej vtedajším predsedom mykolom azarovom 21. novembra 2013, týždeň pred zača-
tím Vilniuskeho samitu, komentovalo mzVaez sr ako „prekvapujúce“11. na samite 
minister lajčák uviedol: „rozhodnutie ukrajiny o odložení podpisu dohôd o politickej 

8 M. Lajčák na konferencii Východné partnerstvo: čo po summite vo Vilniuse. mzVaez, 22. 10. 2013, 
http://www.foreign.gov.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/iD_ea7419B-
De7ecaa99c1257B4a002Da134_sk&openDocument=Y&lanG=sk&paGe_newsView-
mainjDrk-7X8F93=9&tG=Blankmaster&url=/app/wcm/aktualit.nsf/%28vw_ByiD%29/
iD_37D728eaF491043Bc1257c0c00421318 (prístup: 22. 10. 2013).

9 Viac informácií o projektoch realizovaných v rámci slovaaid v ukrajine v roku 2013 pozri in 
Výročná správa SAMRS 2013. samrs, 2014, http://issuu.com/slovakaid/docs/slovakaid_annu-
al_report_2013 (prístup: 28. 6. 2014).

10 Štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Burian na záverečnom plenárnom zasadnutí Národného konventu 
o EÚ na Ukrajine. mzVaez, 11. 11. 2013, http://www.foreign.gov.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/
main.nsf/vw_ByiD/iD_ea7419BDe7ecaa99c1257B4a002Da134_sk&openDocument=Y&lan-
G=sk&paGe_newsViewmainjDrk-7X8F93=9&tG=Blankmaster&url=/app/wcm/aktualit.
nsf/%28vw_ByiD%29/iD_6a73B1FD332D27Bac1257c20004c7BF2 (prístup: 11. 11. 2013).

11 MZVaEZ SR reaguje na rozhodnutie Ukrajiny o odložení podpísania Asociačnej dohody s EÚ. 
mzVaez, 22. 11. 2013, http://www.foreign.gov.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.
nsf/vw_ByiD/iD_ea7419BDe7ecaa99c1257B4a002Da134_sk&openDocument=Y&lan-
G=sk&paGe_newsViewmainjDrk-7X8F93=9&tG=Blankmaster&url=/app/wcm/aktualit.
nsf/%28vw_ByiD%29/iD_070B207B2e60117ac1257c2B0028c209 (prístup: 22. 11. 2013).
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asociácii a ekonomickej integrácii s eú sme prijali s rozčarovaním, ale rešpektujeme 
to ako rozhodnutie suverénneho štátu. Dvere pred ukrajinou nezatvárame. osobitne 
pre slovensko je dôležité, aby sme pokračovali v rozvíjaní konštruktívnych a vzájomne 
výhodných vzťahov s ukrajinou, ktorá je našim najväčším susedom, energetickou 
tepnou a súčasne našou jedinou susednou krajinou, ktorá nie je členským štátom 
európskej únie“.12 

Brutálny zásah polície proti demonštrantom v kyjeve hneď po Vilniuskom samite 
v noci z 29. na 30. novembra 2013 odsúdilo zo slovenskej strany iba ministerstvo za-
hraničných vecí a európskych záležitostí sr.13 predseda vlády robert Fico a prezident 
ivan Gašparovič sa k zásahu, ktorý vyhnal do ulíc v kyjeve a ďalších mestách ukrajiny 
státisíce ľudí a bol spúšťačom ukrajinskej krízy, nevyjadrili. premiér Fico sa k udalostiam 
na ukrajine prvýkrát vyjadril 4. decembra 2013 v prednáške pre hn club. odmietol 
komentovať brutálny zásah polície 30. novembra a v prednáške uviedol: „členstvo 
v európskej únii nie je predpísané náboženstvo a každá krajina sa môže dobrovoľne 
rozhodnúť, či ho prijme alebo nie… tak nech si teraz lídri európskej únie nebúchajú 
hlavu o stenu a nenariekajú, že sme prehrali nejaký súboj s niekým.“14 Vyjadrenia 
predsedu vlády na margo odstúpenia ukrajiny od podpísania asociačnej dohody 
spôsobom, ako keby to ani nebol cieľ zahraničnej politiky sr – mimochodom, cieľ, 
ktorý je súčasťou programu jeho vlastnej vlády –, odštartovali v decembri 2013 debatu 
o tom, aké sú vlastne záujmy sr vo východnej európe a aké ciele by mala mať naša 
zahraničná politika.15 tieto priority boli súčasťou vládneho programu každej vlády sr 
od roku 2004, vrátane dvoch vlád vedených r. Ficom (v rokoch 2006 – 2010 a súčas-
nej vlády od roku 2012). 

gruZíNsko a moldavsko

na rozdiel od ukrajiny sa v prípade Gruzínska a moldavska dajú aktivity slovenskej 
diplomacie v roku 2013 hodnotiť ako úspešné z hľadiska plnenia cieľov vládneho 
programu. obidve krajiny boli schopné inicializovať asociačné dohody s eú na Vil-
niuskom samite.16 

z hľadiska počtu a intenzity diplomatických kontaktov možno za krajinu roka 2013 
pre slovenskú diplomaciu označiť Gruzínsko, ktoré šéf slovenskej diplomacie navštívil 
dvakrát. V apríli uskutočnil oficiálnu návštevu tbilisi, počas ktorej rokoval s prvou 
podpredsedníčkou gruzínskeho parlamentu mananou kobachidzeovou, so štátnym 
ministrom pre európsku a euroatlantickú integráciu aleksiom petriašvilim a s ministrom 

12 M. Lajčák na summite vo Vilniuse: „Podporujeme proces Východného partnerstva“. mzVaez, 
29. 11. 2013, http://www.foreign.gov.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/
iD_ea7419BDe7ecaa99c1257B4a002Da134_sk&openDocument=Y&lanG=sk&paGe_ne-
wsViewmainjDrk-7X8F93=8&tG=Blankmaster&url=/app/wcm/aktualit.nsf/%28vw_Byi-
D%29/iD_1c48551199DD5231c1257c320041782B (prístup: 29. 11. 2013).

13 Benedikovičová, m.: lajčák sa zásahu na ukrajine čuduje, Fico a Gašparovič mlčia. in: Sme, 2. 12. 
2013, http://www.sme.sk/c/7026233/lajcak-sa-zasahu-na-ukrajine-cuduje-fico-a-gasparovic-ml-
cia.html (prístup: 2. 12. 2013).

14 Bariak, l.: c. d.
15 Viac pozri v Duleba, a., lukáč, p. (ed.): Povstupové priority zahraničnej politiky SR. Východiská 

a stratégie. Bratislava: Výskumné centrum slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, 2004.
16 Viac pozri v The third Eastern Partnership summit in Vilnius, c. d. 
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obrany iraklim alasaniom. prijal ho predseda vlády Gruzínska Bidzina ivanišvili. obaja 
ocenili priebeh parlamentných volieb v Gruzínsku v roku 2012 i skutočnosť, že napriek 
rôznym pohľadom vlády a opozície na domácu agendu je zjednocujúcim faktorom 
gruzínskej politickej scény jej európska a euroatlantická orientácia ako spoločne si 
uvedomovaný štátny záujem.17

V júli sa minister lajčák v Batumi zúčastnil na 10. ročníku medzinárodnej konferencie 
„európska cesta Gruzínska“ s podtitulom „Východoeurópski partneri eú – smerom k Vil-
niuskemu samitu“. V rámci konferencie sa zišiel na spoločnom stretnutí s ministerkou 
zahraničných vecí Gruzínska majou pandžikidzeovou, komisárom európskej komisie 
pre rozširovanie a susedskú politiku Štefanom Fülem a ministrami zahraničných vecí 
estónska a Bulharska urmasom paetom a kristianom Vageninom. predmetom diskusie 
bola najmä príprava spomínaného samitu Východného partnerstva. okrem toho rokoval 
s podpredsedom vlády a ministrom energetiky a prírodných zdrojov Gruzínska kachom 
kaladzem. predmetom rozhovoru boli možnosti rozvoja spolupráce krajín v oblasti 
energetiky. počas rozhovoru konštatovali, že dobrá perspektíva pre rozvoj spolupráce 
medzi slovenskom a Gruzínskom je predovšetkým v oblasti hydroenergetiky a rozvoja 
energetickej infraštruktúry. stretnutie s predsedom najvyššieho súdu Gruzínska kotem 
kubašvilim bolo venované procesu reformy justície v Gruzínsku.18 Dňa 11. októbra 
2013 navštívila sr ministerka zahraničných vecí Gruzínska maja pandžikidze. hlavnou 
témou rokovaní s ministrom lajčákom bola príprava Vilniuskeho samitu a ďalší rozvoj 
bilaterálnych vzťahov, pričom minister v tejto súvislosti predstavil zámer sr otvoriť 
zastupiteľský úrad v tbilisi.19

zatiaľ čo v roku 2013 slovenská diplomacia tento zámer iba oznámila, 8. júla 2013 
sa skutočnosťou stalo otvorenie zastupiteľského úradu sr v kišiňove. pri tejto príleži-
tosti minister lajčák oficiálne navštívil moldavsko na základe pozvania svojej rezortnej 
partnerky a podpredsedníčky vlády natalie Ghermanovej. počas návštevy absolvoval 
rokovania s predsedom vlády moldavskej republiky iuriem leancom, podpredsedom 
vlády pre reintegráciu podnesterska eugenom carpovom, prijal ho predseda parlamentu 
igor corman aj moldavský prezident nicolae timofti. V kišiňove sa tiež stretol s pred-
sedom koaličnej liberálnodemokratickej strany moldavska Vladom Filatom. m. lajčák 
potvrdil podporu slovenska približovaniu sa moldavska k eú. ocenil to, že proeurópskym 
politickým silám v moldavsku sa podarilo vyriešiť vnútropolitickú krízu a nájsť konsenzus, 
ako aj skutočnosť, že nová vláda premiéra i. leancu získala podporu v parlamente. Ďalej 

17 Minister M. Lajčák vyjadril podporu územnej celistvosti Gruzínska. mzVaez, 8. 4. 2013, http://www.
foreign.gov.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/iD_c0B1D004B5a332B2-
c1257627003301e7_sk&openDocument=Y&lanG=sk&menu=staty_sveta&tG=Blankmas-
ter&url=/app/wcm/aktualit.nsf/%28vw_ByiD%29/iD_a5aB980641DF16Bec1257B47003-
F3c38 (prístup: 8. 4. 2013).

18 Minister M. Lajčák vystúpil na konferencii v Batumi. mzVaez, 12. 7. 2013, http://www.foreign.
gov.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/iD_c0B1D004B5a332B2-
c1257627003301e7_sk&openDocument=Y&lanG=sk&menu=staty_sveta&tG=Blankmas-
ter&url=/app/wcm/aktualit.nsf/%28vw_ByiD%29/iD_15eF5F4e633eee64c1257-
Ba6003a4960 (prístup: 12. 7. 2013).

19 Slovensko podporuje euroatlantické integračné ambície Gruzínska. mzVaez, 11. 10. 2013, 
http://www.foreign.gov.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/iD_c0B1-
D004B5a332B2c1257627003301e7_sk&openDocument=Y&lanG=sk&menu=staty_sve-
ta&tG=Blankmaster&url=/app/wcm/aktualit.nsf/%28vw_ByiD%29/iD_96ce28a747-
a50c96c1257c010051B90c (prístup: 11. 10. 2013).
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vyjadril očakávanie, že vládnej koalícii v moldavsku sa podarí udržať pozitívny reformný 
pokrok a naštartovaný eurointegračný proces. „slovenská republika podporuje európsku 
perspektívu moldavska a je pripravená naďalej odovzdávať vašej krajine svoje transfor-
mačné a integračné skúsenosti,“ uviedol. na rokovaniach s podpredsedníčkou vlády 
n. Ghermanovou sa vyslovili za čo najskoršie zvolanie zasadania slovensko-moldavskej 
medziministerskej komisie pre hospodársku spoluprácu, ktorá by sa mala stať novým 
inštitucionálnym nástrojom na rozvíjanie bilaterálnej spolupráce.20 

natalia Gherman sa na pozvanie ministra lajčáka zúčastnila na medzinárodnej 
konferencii „Desať rokov slovakaid“, ktorá sa konala 16. októbra 2013, a vystúpila na 
nej ako jedna z hlavných rečníkov. Bilaterálne rokovania lajčáka a Ghermanovej sa 
sústredili predovšetkým na európsku agendu pred Vilniuskym samitom.21

Gruzínsko a moldavsko v roku 2013 – na rozdiel od ukrajiny – predstavujú úspešné 
príklady úsilia slovenskej diplomacie o podporu integračného procesu krajín Východ-
ného partnerstva. Dôkazmi toho sú už spomínané inicializovanie asociačných dohôd, 
otvorenie zastupiteľského úradu v kišiňove aj zamýšľané otvorenie zastupiteľského 
úradu v tbilisi. Ďalším svedectvom je podpora projektov v rámci slovakaid zameraných 
na odovzdávanie transformačných skúseností a v prípade moldavska ide i o snahu 
posilniť spoluprácu prostredníctvom zriadenia bilaterálnej medzivládnej komisie pre 
hospodársku spoluprácu.22 keďže sa však ani predseda vlády sr, ani iní ministri vo 
vzťahoch s Gruzínskom a moldavskom v priebehu roka 2013 neangažovali, nie je možné 
posúdiť, či je úsilie slovenskej diplomacie v súlade s ich vnímaním záujmov sr.

NePodPisoví PartNeri: arméNsko, aZerBaJdžaN a Bielorusko

arménsko spolu s Gruzínskom, moldavskom a ukrajinou patrilo v roku 2013 medzi 
lídrov Východného partnerstva. očakávalo sa, že podobne ako Gruzínsko a moldavsko 
inicializuje na Vilniuskom samite v novembri 2013 asociačnú dohodu. po rokovaniach 
s ruským prezidentom Vladimirom putinom v moskve 3. septembra 2013 však arménsky 
prezident serž sargsjan oznámil, že jeho krajina sa rozhodla pre pristúpenie k colnej únii. 
minister zahraničných vecí arménska eduard nalbandian vysvetlil, že za rozhodnutím 
jeho krajiny sú spojenecké vzťahy s ruskom. európska únia za seba ústami komisára 
Štefana Füleho oznámila, že asociačná dohoda nie je zlučiteľná s dohodou o pristúpení 
arménska k colnej únii, a preto ju eú na samite vo Vilniuse nebude inicializovať.23 

20 Minister M. Lajčák navštívil Moldavsko. mzVaez, 8. 7. 2013, http://www.foreign.gov.sk/servlet/con-
tent?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/iD_c0B1D004B5a332B2c1257627003301e7_sk&o-
penDocument=Y&lanG=sk&menu=staty_sveta&tG=Blankmaster&url=/app/wcm/aktualit.
nsf/%28vw_ByiD%29/iD_3068375816D86522c1257Ba2004e289F (prístup: 8. 7. 2013).

21 Minister M. Lajčák sa stretol s moldavskou partnerkou N. Ghermanovou. mzVaez, 16. 10. 2013, 
http://www.foreign.gov.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/iD_c0B1-
D004B5a332B2c1257627003301e7_sk&openDocument=Y&lanG=sk&menu=staty_sve-
ta&tG=Blankmaster&url=/app/wcm/aktualit.nsf/%28vw_ByiD%29/iD_699526ee4102-
Fcc7c1257c06003a3D17 (prístup: 16. 10. 2013).

22 informácie o projektoch podporených slovakaid v Gruzínsku a moldavsku v roku 2013 pozri 
v Výročná správa SAMRS 2013, c. d.

23 eu will not sign agreement with armenia, commisioner says. in: Asbarez.com, 13. 9. 2013, http://
asbarez.com/113868/eu-will-not-sign-agreement-with-armenia-commissioner-says/ (prístup: 13. 9. 
2013). 



82 Vzťahy Slovenska s krajinami východnej Európy v roku 2013

minister lajčák arménsko oficiálne navštívil 9. a 10. apríla 2013, v čase, keď ešte 
jerevan patril medzi lídrov Východného partnerstva a jeho rokovania s partnermi určite 
nemohli ovplyvniť rozhodnutie krajiny zastaviť asociačný proces s eú. okrem rokovaní 
s rezortným partnerom nalbandianom minister lajčák rokoval s prezidentom seržom 
sargsjanom, predsedom parlamentu hovikom abrahamianom a predsedom vlády 
tigranom sargsjanom. V rozhovoroch s najvyššími arménskymi predstaviteľmi minister 
lajčák konštatoval, že po nedávnych prezidentských voľbách v arménsku sa vytvorila 
pôda na realizáciu dôležitých ekonomických a politických reforiem a uskutočňovanie 
európskej agendy. „chcem pozitívne zhodnotiť pokrok arménska pri rokovaniach s eú 
o asociačnej dohode a dohode o voľnom obchode a vyjadriť záujem slovenska na 
úspešnom zavŕšení tejto etapy projektu Východného partnerstva na jeho Vilniuskom 
summite v novembri 2013,“ uviedol na rokovaniach.24 septembrové rozhodnutie ar-
ménska slovenská diplomacia oficiálne nekomentovala. V každom prípade rozhodnutie 
tohto štátu a neskôr i rozhodnutie ukrajiny nepodpísať asociačnú dohodu bolo pre 
slovenskú diplomaciu prekvapením. 

na rozdiel od arménska azerbajdžan a Bielorusko od vzniku Východného partner-
stva v roku 2009 nikdy neboli kandidátmi na uzavretie asociačnej dohody, a to z dvoch 
hlavných dôvodov – nespĺňajú politické kritériá na uzavretie asociačných dohôd s eú 
a nespĺňajú ani obchodné predpoklady na liberalizáciu obchodu, keďže nie sú členmi 
svetovej obchodnej organizácie. slovenská diplomacia preto vo vzťahoch s azerbaj-
džanom už tradične zdôrazňuje jeho význam pre energetickú bezpečnosť európy a vo 
vzťahoch s Bieloruskom záujem o rozvoj bilaterálneho obchodu.

minister lajčák navštívil azerbajdžan na záver svojho turné po krajinách severné-
ho kaukazu 11. júla 2013. s prezidentom ilhamom alijevom spoločne posúdili stav 
energetických projektov na posilnenie európskej energetickej bezpečnosti, ako aj 
možnosti rozšírenia bilaterálnej obchodno-investičnej spolupráce medzi krajinami. 
s predsedom vlády arturom rasizadem sa snažili identifikovať perspektívne oblasti 
spolupráce, ako napríklad stavebníctvo, energetiku, poľnohospodárstvo, ale i ces-
tovný ruch.25

ministri zahraničných vecí slovenska a Bieloruska milan lajčák a Vladimir makej sa 
v roku 2013 stretli iba raz, počas zasadania Valného zhromaždenia osn v new Yorku 
26. septembra 2013. minister lajčák vyzval bieloruského partnera na kroky, ktoré by 
umožnili zlepšiť dialóg medzi Bieloruskom a eú.26 hlavnou diplomatickou udalosťou 

24 Minister M. Lajčák pokračuje v oficiálnej návšteve Arménska. mzVaez, 10. 4. 2013, http://
www.foreign.gov.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/iD_c0B1-
D004B5a332B2c1257627003301e7_sk&openDocument=Y&lanG=sk&menu=staty_sve-
ta&tG=Blankmaster&url=/app/wcm/aktualit.nsf/%28vw_ByiD%29/iD_91aa2a7a6e9-
F59a5c1257B49004D61cc (prístup: 10. 4. 2013).

25 Minister M. Lajčák na oficiálnej návšteve v Azerbajdžane. mzVaez, 11. 4. 2013, http://www.
foreign.gov.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/iD_c0B1D004B5a332B2-
c1257627003301e7_sk&openDocument=Y&lanG=sk&menu=staty_sveta&tG=Blankmas-
ter&url=/app/wcm/aktualit.nsf/%28vw_ByiD%29/iD_7c17e9e5D7Dc2DBFc1257-
B4a0049777e (prístup: 11. 4. 2013).

26 Minister M. Lajčák sa stretol s bieloruským partnerom V. Makejom. mzVaez, 26. 9. 2013, http://www.
foreign.gov.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/iD_c0B1D004B5a332B2-
c1257627003301e7_sk&openDocument=Y&lanG=sk&menu=staty_sveta&tG=Blankmas-
ter&url=/app/wcm/aktualit.nsf/%28vw_ByiD%29/iD_09a141BD54595eD8c1257B-
F300208D8D (prístup: 28. 9. 2013).



Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky	2013	 83

v bilaterálnych vzťahoch v roku 2013 bola návšteva štátneho tajomníka mzVaez petra 
Buriana v minsku 14. – 15. októbra 2013 v súvislosti s 11. zasadaním medzivládnej 
komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu. počas dvojdňovej návšte-
vy rokoval s námestníkmi ministra zahraničných vecí Bieloruska alenou kupčinovou 
a aliaksandrom michnievičom a asistentom prezidenta Valerijom Bryľovom. Štátny 
tajomník Burian tlmočil bieloruským partnerom záujem o obnovenie politického dialógu 
s Bieloruskom, pričom za dôležitý predpoklad dosiahnutia pokroku označil zlepšenie 
dodržiavania ľudských práv v krajine, najmä v otázke prepustenia politických väzňov. 
Vyjadril tiež presvedčenie, že Východné partnerstvo je výzvou aj pre Bieloruskú repub-
liku, a informoval ich o skúsenostiach slovenska z transformácie a demokratizácie.27 
Vzťahy s azerbajdžanom a Bieloruskom v roku 2013 predstavovali skôr povinnú jazdu. 
nedošlo ani k významnému oživeniu zahraničného obchodu s týmito krajinami, ani 
sr neprišla so žiadnou iniciatívou, ktorá by znamenala prínos pre tvorbu politiky eú 
alebo nato voči týmto krajinám. 

oBchod s východNými PartNermi

najvýznamnejším obchodným partnerom sr spomedzi šiestich krajín Východného 
partnerstva je ukrajina. hodnota zahraničnoobchodného obratu medzi slovenskom 
a ukrajinou v roku 2013 dosiahla výšku 1,108 mld. eur (dovoz 629 mil., vývoz 479 
mil.). na druhom mieste je Bielorusko s ročným obchodným obratom vo výške 173 mil. 
eur (dovoz 48 mil., vývoz 125 mil.). na treťom mieste je moldavsko s obratom 36 mil. 
eur (dovoz 9,5 mil., vývoz 26,5 mil.), po ktorom nasledujú Gruzínsko a azerbajdžan 
s obratom 27 mil. a napokon arménsko s obratom 4,3 mil. eur.28

krajiny Východného partnerstva nepatria medzi najvýznamnejších obchodných 
partnerov sr. spomedzi viac než 200 zahraničných obchodných partnerov v poradí 
najvýznamnejších exportných krajín sr sa ukrajina nachádza na 21. mieste, Bielorus-
ko na 35., azerbajdžan na 64., moldavsko na 65., Gruzínsko na 69. a arménsko na 
95. mieste. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím v posledných rokoch spomedzi 
krajín Východného partnerstva najdynamickejšie rástol obchodný obrat s moldavskom 
a Gruzínskom. napriek tomu, že z pohľadu celkového zahraničného obchodu sr je 
obchodný obrat s týmito prioritnými krajinami Východného partnerstva marginálny, 
ide o pozitívnu zmenu. 

27 Štátny tajomník Peter Burian na pracovnej návšteve v Minsku. mzVaez, 15. 10. 2013, http://
www.foreign.gov.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/iD_c0B-
1D004B5a332B2c1257627003301e7_sk&openDocument=Y&lanG=sk&menu=staty_sve-
ta&tG=Blankmaster&url=/app/wcm/aktualit.nsf/%28vw_ByiD%29/iD_7554F7a67794a-
c4ec1257c05002BD792 (prístup: 15. 10. 2013).

28 Zahraničný obchod SR – január až december 2013 (a rovnaké obdobie v roku 2012). ministerstvo 
hospodárstva sr, 2014, http://www.economy.gov.sk/zahranicny-obchod-2013/140725s (prístup: 
28. 7. 2014).
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vZťahy s ruskom

hlavnou diplomatickou udalosťou bilaterálnych slovensko-ruských vzťahov v roku 2013 
bola oficiálna návšteva predsedu Štátnej dumy ruskej federácie sergeja naryškina na 
slovensku pri príležitosti osláv 69. výročia snp 28. – 29. augusta. počas návštevy ho 
prijali prezident ivan Gašparovič a predseda nr sr pavol paška. 

na stretnutí so slovenským prezidentom s. naryškin ocenil, že historici na oboch 
stranách rovnako vnímajú udalosti z obdobia 2. svetovej vojny, snp a oslobodenia 
československa. „musíme sa snažiť zachovať odkaz minulosti, aby sa naše deti a vnu-
ci dozvedeli pravdu,“ uviedol naryškin na margo snáh o spochybňovanie významu 
boja proti fašizmu v období druhej svetovej vojny. prezident Gašparovič zdôraznil, že 
rusko je pre slovensko strategickým partnerom, a to aj napriek tomu, že sr je členom 
eú. „európska únia potrebuje rusko a rusko potrebuje európsku úniu,“ konštatoval. 
Vyjadril tiež želanie, aby bola prijatá zmluva o strategickom partnerstve európskej únie 
a ruskej federácie. prezident poukázal najmä na význam strategických dodávok ener-
getických surovín z ruska pre eú a sr. sergej naryškin informoval ivana Gašparoviča 
o rusko-ukrajinských rozhovoroch o dodávkach ropy a plynu do európy. nevylúčil, 
že ruská federácia bude hľadať nové alternatívne trasy dopravy energonosičov do 
strednej a západnej európy.29 správy z rokovania nehovoria o tom, že by prezident 
sr reagoval na túto skutočnosť, hoci obídenie ukrajiny pri doprave ropy a zemného 
plynu z ruska znamená i obídenie sr.

na stretnutí s predsedom nr paškom predseda naryškin znovu nastolil otázku po-
treby čeliť pokusom o falšovanie dejín, avšak obidvaja sa zhodli v názore, že pre naše 
štáty to nepredstavuje hrozbu. „Vážime si vojenské bratstvo, starostlivosť slovenských 
úradov o vojenské hroby a postoj slovenskej republiky k príčinám a výsledkom druhej 
svetovej vojny. sme pripravení spolu obhajovať historickú pravdu,“ povedal naryškin. 
p. paška, podobne ako prezident i. Gašparovič, zdôraznil, že je potrebné zaoberať sa 
dohodou o strategickom partnerstve medzi európskou úniou a ruskou federáciou. 
s. naryškin vyhlásil, že dvadsať rokov vzťahov medzi našimi štátmi stojí na pevných 
základoch dôvery a vzájomného porozumenia. je to podľa neho dobrý základ na 
riešenie všetkých zložitých problémov a na rozvoj spolupráce v strategických oblas-
tiach. okrem toho šéf dolnej komory ruského parlamentu poznamenal, že stanovisko 
obidvoch krajín v kľúčových otázkach je veľmi podobné a v oboch parlamentoch 
existujú skupiny priateľstva.30

Bilaterálne rokovania podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych 
záležitostí sr m. lajčáka s podpredsedom vlády rF Dmitrijom rogozinom a ministrom 
zahraničných vecí rF sergejom lavrovom sa uskutočnili v moskve 5. marca 2013. 
m. lajčák navštívil moskvu v súvislosti s konaním 16. zasadnutia medzivládnej komisie 
pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi sr a rF. s ministrom lavrovom 
si vymenili názory na ďalší rozvoj vzťahov a spolupráce v rámci európskej agendy, ako 

29 Prezident SR prijal predsedu Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie. prezident 
slovenskej republiky, 28. 8. 2013, http://gasparovic.prezident.sk/?year-2013 (prístup: 3. 9. 
2013).

30 sergej naryškin: Vážime si postoj slovenskej republiky. in: Parlamentskaja gazeta, 28. 8. 2013.
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aj názory na celý rad aktuálnych tém kľúčového významu medzinárodných vzťahov 
v širších globálnych súvislostiach.31

hlavnou udalosťou v bilaterálnych hospodárskych vzťahoch bolo 16. zasadanie 
medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu, ktoré sa usku-
točnilo v moskve 4. – 5. marca 2013. zasadanie viedli podpredsedovia vlád miroslav 
lajčák a Dmitrij rogozin. V rámci rokovania komisie pracovalo šesť pracovných a päť 
expertných skupín. slovensko zastupovalo stoštyridsať zástupcov štátnej správy a pod-
nikateľského sektora (z toho stodesať podnikateľov). za ruskú stranu sa na rokovaní 
zúčastnilo stopäťdesiat expertov zo štátnej správy a z podnikateľských kruhov. okrem 
záverečného protokolu a programu partnerstva pre modernizáciu ekonomík boli pod-
písané ďalšie dva rezortné dokumenty a šesť dohôd o spolupráci medzi slovenskými 
a ruskými podnikateľmi o konkrétnych projektoch. sprievodným podujatím, ktoré 
doplnilo výstupy pracovných a expertných skupín komisie, bolo rozšírené zasadnutie 
podnikateľskej rady sr – rF, po ktorom nasledoval podnikateľský seminár. na týchto 
podujatiach slovenské a ruské podnikateľské subjekty prezentovali kľúčové projekty 
a aktivity s dôrazom na rozvoj projektov v ruských regiónoch.32 novým nástrojom práce 
komisie sa stal program partnerstva pre modernizáciu, ktorý pozostáva z konkrétnych 
úloh pre štátne orgány obidvoch strán s cieľom podporiť spoločné projekty štátnych 
a súkromných subjektov v nasledujúcich oblastiach: energetická efektívnosť, jadrové 
technológie, zdravotnícke technológie, ropný a plynárenský priemysel, doprava a ve-
decko-technická oblasť.33 

počas roka 2013 pokračovali rokovania o možnom vstupe spoločnosti rosatom 
do jadrovej energetickej spoločnosti, ktorú vytvorili jaVYs, a. s., a čez, a. s., s cieľom 
vystavať dva nové bloky je jaslovské Bohunice. rosatom oznámil záujem o vykúpe-
nie podielu čez (49 % akcií) v jadrovej energetickej spoločnosti slovenska (jess), 
pod podmienkou, že získa vládne záruky vo forme garantovaných cien na vyrobenú 
elektrinu. zástupca spoločnosti Bulat nigmatulin vysvetlil záujem rosatomu takto: 
„pre nás sú Bohunice zvlášť dôležitým objektom, pretože im dodávame palivo. tak 
ako v mochovciach, aj tam sú reaktory typu VVer-440. je to naša sféra vplyvu. ide 
o komerčnú otázku. V zásade na takéto podmienky musíme pristúpiť, pretože ide 
o vzťahy na 60 rokov, je to naša sféra. preto sa tu máme ukázať v čo najlepšom svetle 
a súhlasiť s nízkou rentabilitou, aby sme zvíťazili.“34 Do konca roka 2013 nebol známy 
výsledok rokovaní o možnom vstupe rosatomu do jess. 

31 V Moskve sa uskutočnilo 16. zasadanie Slovensko‑ruskej medzivládnej komisie pre hospodársku 
a vedecko‑technickú spoluprácu. mzVaez, 5. 3. 2013, http://www.foreign.gov.sk/servlet/conten-
t?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/iD_c0B1D004B5a332B2c1257627003301e7_sk&o-
penDocument=Y&lanG=sk&menu=staty_sveta&tG=Blankmaster&url=/app/wcm/aktualit.
nsf/%28vw_ByiD%29/iD_77a40c27791263eDc1257B25003933a3 (prístup: 5. 3. 2013).

32 16. zasadnutie Medzivládnej komisie pre ekonomickú a vedecko‑technickú spoluprácu medzi 
Slovenskom a Ruskom. mzVaez, 6. 3. 2013, http://www.foreign.gov.sk/servlet/content?mt=/
app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/iD_c0B1D004B5a332B2c1257627003301e7_sk&open-
Document=Y&lanG=sk&menu=staty_sveta&tG=Blankmaster&url=/app/wcm/aktualit.
nsf/%28vw_ByiD%29/iD_F9F70c32B1Dae364c1257B270030ec15 (prístup: 6. 3. 2013). 

33 Program činnosti na rozvoj slovensko‑ruskej spolupráce za účelom modernizácie ekonomiky. úrad 
vlády sr, www.rokovania.sk/File.aspx/index/mater-Dokum-154318 (prístup: 30. 7. 2014).

34 nechaj, o.: Dostavba jadrovej elektrárne Bohunice: o ruskej účasti rozhodnú rokovania. in: Hlas 
Ruska, 15. 4. 2013, http://slovak.ruvr.ru/2013_04_15/Dostavba-jadrovej-elektrarne-Bohuni-
ce-o-ruskej-ucasti-rozhodnu-rokovania/ (prístup: 15. 4. 2013).
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Významnou udalosťou bilaterálnych hospodárskych vzťahov v roku 2013 bol vstup 
ruskej banky sberbank na slovenský bankový trh. po akvizícii 100 % akcií Volksbank 
international ruskou sberbank v roku 2012 začala Volksbank slovensko, a. s., od 
15. februára 2013 fungovať pod novou značkou – sberbank slovensko, a. s. hlavným 
akcionárom sberbank slovensko je rakúska spoločnosť sberbank europe aG. 100 % 
akcionárom sberbank europe aG je sberbank ruska.35

zahraničný obchod sr s ruskom v roku 2013 dosiahol objem 8,7 mld. eur, čo 
predstavuje mierny nárast oproti roku 2012 (8,5 mld.). rusko je najvýznamnejším 
obchodným parterom slovenska mimo členských krajín eú – patrí mu 3. miesto me-
dzi krajinami, z ktorých sr importuje (6,2 mld. eur v roku 2013), a 9. miesto medzi 
krajinami, do ktorých smeruje slovenský export (2,5 mld. eur).36 

slovenskí predstavitelia na bilaterálnych stretnutiach s ruskými predstaviteľmi v roku 
2013 nekomentovali ani snahy ruska o zabránenie podpísaniu asociačnej dohody 
ukrajiny s eú prostredníctvom uvalenia obchodných sankcií voči ukrajine v júli 2013, 
ani nátlak ruska na arménsko, ktorý viedol k odstúpeniu od podpísania asociačnej 
dohody v septembri 2013. ide o zaujímavý jav zahraničnej politiky sr, pretože to na 
prvý pohľad vyzerá, akoby vláde neprekážalo presadzovanie ruských záujmov na úkor 
slovenských v regióne východnej európy. ak je to tak, potom platí, že vláda sr neberie 
vážne to, čo robí vo východnej európe slovenská diplomacia, alebo že zahraničnopo-
litické záujmy sr vo východnej európe vníma inak, než ako má uvedené vo vlastnom 
vládnom programe. 

Záver

rok 2013 sa tak stal rokom obnaženého paradoxu slovenskej východnej politiky. ako 
som už spomínal, väčšinu roka sa slovenská diplomacia snažila na jednej strane o rozvoj 
pragmatických hospodárskych vzťahov so všetkými krajinami východnej európy vrátane 
ruska a na druhej strane politicky podporovala snahy Gruzínska, moldavska a ukrajiny 
o pokrok v ich zmluvnom vzťahu s eú. ambíciou bolo dosiahnuť dobré a pragmatické 
vzťahy s ruskom i podpísanie asociačnej dohody s ukrajinou. udalosti však ukázali, 
že jeden záujem, t. j. mať dobré pragmatické vzťahy s ruskom, je nezlučiteľný s naším 
druhým záujmom, a to podporovať európsky integračný proces ukrajiny, moldavska 
a Gruzínska. skutočnosť, že rusko v druhej polovici roka 2013 podniklo opatrenia, 
aby prinútilo ukrajinu odstúpiť od podpísania dohody, inými slovami, aby poškodilo 
záujem sr, ktorý spočíval v pravom opaku, slovenská diplomacia nereflektovala. rov-
nako nereagovala na skutočnosť, že podpora podpísania asociačnej dohody ukrajinou 
je v rozpore so záujmami ruska. 

V roku 2013 naše vzťahy s ruskom a ukrajinou pokračovali v schizofrenickej 
podobe dvoch paralelných svetov, ktoré akoby od seba neboli závislé. Bola to ilúzia 
príznačná pre zahraničnú politiku druhej vlády vedenej r. Ficom od roku 2012, ilúzia, 
ktorej dlhé roky verila i slovenská diplomacia. spochybnením podpory európskeho 

35 pozri webovú stránku sberbank slovensko, a.s., http://www.sberbank.sk/sk/o_sberbank/profi-
l-sberbank_slovensko_a_s (prístup: 30. 4. 2013).

36 Zahraničný obchod SR – január až december 2013 (a rovnaké obdobie v roku 2012), c. d.
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integračného procesu ukrajiny ako záujmu sr premiér spochybnil zahraničnopolitický 
program vlastnej vlády z roku 2012. slovensko sa stalo menej čitateľným zahranič-
nopolitickým aktérom a partnerom nielen pre susednú ukrajinu, ale i pre spojencov 
v eú a nato. 

Vývin udalostí na ukrajine od novembra 2013 nastolil kľúčovú dilemu pre ďalší 
vývin zahraničnej politiky sr. mať dobré vzťahy s ruskom i ukrajinou je nemožné, 
pokiaľ sú v konflikte. sr bude musieť znova a jasne pomenovať svoje priority vo vzťa-
hoch s krajinami východnej európy alebo zostať krajinou s nečitateľným postojom 
voči rusko-ukrajinskej kríze, ktorej vyústenie predurčí ďalší vývin v európe. ak nemá 
slabnúť dosah našej zahraničnej politiky na obhajobu slovenských záujmov a postupne 
sa zhoršovať medzinárodné postavenie sr, schizofrénia slovenskej východnej politiky 
by nemala pokračovať.
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ZáPadNý BalkáN – silNá stráNka 
ZahraNičNeJ Politiky

júliuslőrincZ

už tradične je silnou stránkou slovenskej zahraničnej politiky jej pôsobenie v oblasti 
západného Balkánu a takisto v širších európskych i transatlantických rozmeroch tý-
kajúcich sa tohto regiónu. pripomeňme si, že v dokumente o zámeroch zahraničnej 
politiky v roku 2013 ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí slovenskej 
republiky (mzVaez sr) zdôraznilo, že ,,rozširovanie eú o krajiny západného Balkánu 
zostáva prioritou slovenskej zahraničnej politiky. sr bude presadzovať zachovanie hod-
novernosti rozširovacieho procesu, ako aj dôsledné plnenie stanovených podmienok 
uchádzačmi o členstvo“.1

než si pripomenieme niektoré čiastkové aktivity slovenska v tomto kontexte, 
možno povedať, že nezostalo iba pri zámeroch. slovenská zahraničná politika svojou 
konkrétnou činnosťou naozaj účinne ,,pokračovala v podpore integračných a reform-
ných snáh krajín západného Balkánu“ a má zásluhu na tom, že sa európska perspektíva 
,,stala najväčšou transformačnou silou na západnom Balkáne a politika rozširovania je 
z tohto pohľadu jednou z najúspešnejších politík eú“.2 

V polovici roka 2013 sa chorvátsko ako prvé zo štátov západného Balkánu stalo 
plnoprávnym členom európskej únie. prirodzene, je to predovšetkým výsledok vôle 
a úsilia tejto krajiny, ktorá v predchádzajúcich desiatich rokoch prešla náročným prístu-

1 Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2013, http://www.mzv.sk/app/wcm/
media.nsf/vw_ByiD/iD_B86cc0812D7B5174c1257aF40036FD64_sk/$File/zameranie%20
zp%20sr%202013.pdf (prístup: 20. 6. 2014).

2 Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2013, http://www.
mzv.sk/app/wcm/media.nsf/vw_ByiD/iD_ca97538639c9e147c1257D190050066a_sk/$Fi-
le/140718_sprava_o_plneni_uloh_zaep_sr_2013.pdf (prístup: 20. 6. 2014).
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povým procesom. z krajiny ťažko zasiahnutej vojnovým konfliktom v deväťdesiatych 
rokoch minulého storočia sa počas tohto procesu stal stabilný demokratický štát. na 
jeho úspechu je nespochybniteľná spoluúčasť slovenska, ktoré bolo principiálnym pod-
porovateľom chorvátska od začiatku jeho eurointegračného procesu – a to aj vtedy, 
keď niektoré vplyvné krajiny pochybovali o chorvátskej príslušnosti k únii a prístupové 
rokovania sa dostávali do krízy. slovenská zahraničná politika sa riadila presvedčením 
podopretým poznávaním chorvátskej reality, že chorvátsko dozrieva na plnoprávne 
členstvo. chápala tiež, že jeho úspešná cesta do únie bude silnou motiváciou pre 
ostatné krajiny regiónu západného Balkánu a zároveň stabilizujúcim faktorom mieru 
a susedskej spolupráce.

slovensko prostredníctvom aktivít politickej reprezentácie, diplomacie a mimo-
vládneho sektora urobilo v roku 2013 veľa, aby sa pozitívny trend vývoja, v ktorom 
bol dôležitým článkom vstup chorvátska do únie, čo najviac rozšíril v celom priestore 
západného Balkánu. Bolo to tak na mnohostrannej úrovni i v bilaterálnych vzťahoch 
so štátmi regiónu. 

z tohto hľadiska bol dôležitý 18. stredoeurópsky samit v polovici júna v Brati-
slave, na ktorý prišlo 20 prezidentov vrátane hláv všetkých štátov západného Bal-
kánu.3 prvýkrát sa na takejto konferencii rovnoprávne zúčastnili prezident srbskej 
republiky tomislav nikolić a prezidentka kosova atifete jahjaga. obaja sa síce už 
stretli v rámci dialógu medzi Belehradom a prištinou vo februári tohto istého roka 
v Bruseli, ale Bratislava znamenala po aprílovom podpísaní prvej srbsko-kosovskej 
dohody o princípoch normalizácie vzťahov takpovediac krst ohňom, čo sa týka 
uplatňovania dohody z Bruselu. predtým sa takýto pokus nevydaril v macedón-
skom ochride, kde sa mnohostranná konferencia napokon neuskutočnila práve 
z dôvodu plánovanej účasti kosovskej delegácie, presnejšie pre nedostatočnú či 
nepremyslenú prípravu spomínaného fóra.

na dvojdňovom samite sa hlavy zúčastnených štátov zaoberali širšími problémami 
európy. napríklad tým, že nemožno podceňovať vplyvy a dôsledky prehlbovania so-
ciálnych rozdielov v spoločnosti, že treba podporiť zamestnanosť osobitne mladých 
ľudí a robiť aktívnu politiku na trhoch práce. zhodli sa v tom, že je potrebné dyna-
micky pokračovať v procese rozširovania eú – integrácia by mala zostať dostatočne 
atraktívna pre kandidátske a ašpirantské krajiny vrátane štátov západného Balkánu 
a Východného partnerstva. slovenskí organizátori samitu práve v tomto duchu doká-
zali získať pre účasť na ňom predstaviteľov srbska a kosova, ktorí sa nedlho predtým 
v pätnásťbodovej dohode v Bruseli podpísali aj pod jej štrnásty bod: ,,je dohodnuté, 
že ani jedna strana nebude blokovať pokrok druhej strany smerom k európskej únii 
ani podnecovať jeho blokovanie.“4 

3 prezidenti riešili krízu v európe na summite v Bratislave. in: TASR, 13. 6. 2013, http://www.teraz.
sk/slovensko/summit-gasparovic-prezidenti/49121-clanok.html (prístup: 20. 6. 2013).

4 Šta se navodi u sporazumu? in: B92, 19. 4. 2013, http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyy-
y=2013&mm=04&dd=19&nav_category=640&nav_id=706723 (prístup: 21. 6. 2014). pozri First 
agreement of principles governing the normalization of relations. preklad do srbského jazyka 
pozri na prvi sporazum o principima koji uređuju normalizaciju odnosa. in: Peščanik.net, 21. 4. 
2013, http://pescanik.net/2013/04/sporazum-2/ (prístup: 21. 6. 2014).

http://pescanik.net/2013/04/sporazum-2/
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prezidenti, ktorí sa zúčastnili na dvojdňovom stredoeurópskom samite v Bratislave, 
vyzdvihli práve účasť kosova a srbska na stretnutí.5 traian Băsescu, prezident rumun-
ska, ktoré rovnako ako slovensko dosiaľ neuznalo samostatnosť kosova, hovoril o tom, 
že v tomto prípade sa prejavila politická múdrosť. protokolárne to slovenská strana 
zvládla tak, že v rokovacej miestnosti neboli štátne vlajky a znaky zúčastnených štátov 
a prítomní boli označení menami a nie funkciami. 

inú príležitosť na dôsledné demonštrovanie postoja slovenska na mnohostrannom 
fóre o problematike západného Balkánu poskytlo spoločné zasadnutie ministrov za-
hraničných vecí krajín V4 a šiestich štátov spomínaného regiónu aj s účasťou šéfov 
diplomacie litvy, rakúska a turecka v kaštieli Gödöllő neďaleko Budapešti koncom 
októbra 2013. Vyšehradská štvorka predstavuje platformu na kontinuálnu podporu 
krajín západného Balkánu, o čom svedčí okrem iného grantový program V4 + zB, ktorý 
sa práve v roku 2013 podarilo revitalizovať. minister miroslav lajčák v Gödöllő vyhlásil, 
že slovensko jednoznačne podporuje eurointegračné ambície štátov západného Bal-
kánu a že „európa nebude nikdy kompletná a jednotná“ bez týchto krajín. Dôležité je, 
že zároveň zdôraznil nevyhnutnosť, aby tieto krajiny splnili požadované kritériá: „Bez 
splnenia domácej úlohy to jednoducho nejde. občania eú musia byť presvedčení, že 
rozširovanie má význam. zo západného Balkánu musí byť cítiť, že vstup do eú je jeho 
prioritou.“ tento postoj sa stal určujúcou myšlienkou spoločného vyhlásenia zúčastne-
ných ministrov, v ktorom sa hlásia k pokračujúcej podpore ,,procesu rozširovania eú, 
založeného na princípoch dôveryhodnosti, konzistentnosti a kondicionality“.6 

ZáslužNá čiNorodosť, ale BeZ vereJNeJ diskusie

prednosťou slovenskej zahraničnej politiky na západnom Balkáne je, že sa nepohybu-
je v deklaratívnej rovine, ale je schopná formovať kvalifikovanú expertízu, činorodo 
zvláda dialóg a vstupy do vývoja na partnerskej platforme. najviac sa jej to darí tam, 
kde dosahuje synergický efekt vďaka určitému porozumeniu a spolupráci medzi poli-
tickými vládnymi štruktúrami a mimovládnymi organizáciami. prejavuje sa to napríklad 
v prípade čiernej hory a srbska, a hoci to znie trochu neobvykle, v poslednom čase 
sú pozitívne tendencie aj v prípade kosova, napriek tomu, že v posudzovaní otázky 
uznania kosovskej nezávislosti pretrvávajú na domácej scéne rozpory – odmietavé 
pozície slovenských vládnych miest a veľkej časti politických elít vôbec narážajú na 
ústretovejšie názory v mimovládnych organizáciách. 

5 rakúsky spolkový prezident heinz Fischer v Bratislave ocenil, že jahjaga a nikolić spolu hovorili 
a počúvali sa: ,,je to dobrý krok vpred. Ďakujeme, že ste to umožnili, je to základ pre ďalší vývoj,“ 
adresoval svoje slová hostiteľovi ivanovi Gašparovičovi, vtedajšiemu prezidentovi sr. pozri prezi-
denti riešili krízu v európe na summite v Bratislave. in: Teraz Slovensko, 13. 6. 2013, http://www.
teraz.sk/slovensko/summit-gasparovic-prezidenti/49121-clanok.html (prístup: 21. 6. 2014).

6 minister m. lajčák: „európa bez západného Balkánu nebude kompletná“. in: Aktivity ministra, 
mzVaez sr, 31. 10. 2013, http://www.mzv.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.nsf/
vw_ByiD/iD_ea7419BDe7ecaa99c1257B4a002Da134_sk&openDocument=Y&lanG=sk&-
paGe_newsViewmainjDrk-7X8F93=165&tG=Blankmaster&url=/app/wcm/aktualit.nsf/
(vw_ByiD)/iD_e6c0D922ae5D9994c1257c15004eaee3 (prístup: 21. 6. 2014).
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rozdiely sú však už viditeľné aj vo sférach vládnucej politiky. na jednej strane 
z vysokopostavených vládnych miest počúvame, že požadovať uznanie nezá-
vislosti kosova je prejavom ,,diletantizmu“ a sklonu k ,,politickej samovražde“ 
v situácii, keď vyše polovice členských štátov osn (108) kosovo uznáva ako 
samostatný štát. na druhej strane na slovensko prišla v roku 2013 delegácia 
poslancov kosovského parlamentu a dva dni rokovala s poslancami národnej 
rady slovenskej republiky. takisto stretnutia ministra zahraničných vecí a európ-
skych záležitostí miroslava lajčáka s predstaviteľom prištinskej administratívy 
zodpovedným za oblasť zahraničnej politiky (tak oficiálne označujeme ministra 
zahraničných vecí kosova) enverom hoxhajom sa stali súčasťou politického 
dialógu slovenských predstaviteľov s ich partnermi v krajinách západného Bal-
kánu. na jednom z ich stretnutí m. lajčák ubezpečil svojho partnera z prištiny, 
že slovensko dlhodobo podporuje európsku perspektívu západného Balkánu.7 
navrhol mu, že vzhľadom na pokračujúce rokovania kosova s eú napríklad 
o otázkach právneho štátu môžu slovenské skúsenosti prištinskej administra-
tíve pomôcť v prijímaní konkrétnych reformných krokov. na ďalšom stretnutí 
s hoxhajom lajčák ocenil, že kosovo napreduje v procese európskej integrá-
cie, čo dokazuje rozhodnutie európskej komisie otvoriť s prištinou rokovania 
o stabilizačnej a asociačnej dohode.

nie je od veci spomenúť, že v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci (oDa) v roku 
2013 slovensko prostredníctvom svojich zastupiteľských úradov (zú) poskytlo práve 
kosovu najviac mikrograntov spomedzi krajín západného Balkánu – 10 v hodnote 
45 325 eur.

problém však je, že o kosovskej otázke – tak ako o mnohých iných medzinárod-
nopolitických otázkach – sa u nás nevedie pokojný dialóg opierajúci sa o relevantné 
informácie napríklad v médiách. nepochopiteľné to bolo najmä po podpísaní prvej do-
hody o normalizácii vzťahov medzi Belehradom a prištinou pod patronátom európskej 
únie, čo je dôležitý míľnik na ceste stabilizácie pomerov na západnom Balkáne. táto 
dohoda skoncovala s dvojkoľajnosťou samosprávnych orgánov v občinách s väčšinovým 
srbským obyvateľstvom – až do jej podpísania a následných volieb do samosprávnych 
orgánov totiž paralelne jestvovali samosprávy vytvorené na základe kosovských zá-
konov a samosprávy v pôvodnej štruktúre srbského štátu. V rámci procesu postupnej 
implementácie dohody zostávajú už iba samosprávne orgány v kosovskom systéme. 
Žiada sa ešte pripomenúť, že Grécko, ktoré takisto ešte neuznalo samostatnosť kosova, 
už rokovalo o otvorení kosovského styčného úradu v aténach. V prištine síce pôsobí 
styčný úrad slovenskej republiky, ale na programe zatiaľ nie je vytvorenie podobného 
kosovského orgánu v Bratislave. 

7 minister m. lajčák sa v záhrebe stretol s predstaviteľom prištinskej administratívy enverom 
hoxhajom. in: Aktivity ministra, mzVaez, 3. 6. 2013, http://www.mzv.sk/servlet/content?mt=/
app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/iD_ea7419BDe7ecaa99c1257B4a002Da134_sk&peri-
oD=2013_06_sk&nch=Y&openDocument=Y&lanG=sk&paGe_newsView-aktual-
nepoDlaoBDoBiaaDmr-97jaz2=19&tG=Blankmaster&url=/app/wcm/aktualit.nsf/
(vw_ByiD)/iD_112117D43Fca03B0c1257B7F007185c5 (prístup: 21. 6. 2014).
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čierNa hora: PoZitívNy PríBeh 

pozitívny je príbeh čiernej hory a zároveň slovenskej zahraničnej politiky v súvislosti 
s ňou. čierna hora bola vlani jedinou krajinou západného Balkánu, ktorá viedla prístupové 
rokovania s európskou úniou. práve preto boli veľmi intenzívne pracovné kontakty členov 
slovenskej a čiernohorskej vlády i odborníkov z rozličných sfér života spoločnosti. Šéf slo-
venskej diplomacie sa stretol v Bratislave so svojím rezortným kolegom igorom lukšićom8 
a v new Yorku v rámci zasadania Valného zhromaždenia osn rokoval s premiérom 
milom Đukanovićom9. čiernu horu navštívili ministri hospodárstva a spravodlivosti sr 
tomáš malatinský a tomáš Borec.10 na slovensku sa zase so schengenským systémom 
zoznamoval čiernohorský minister vnútra raško konjević.11 V rámci programu cetir boli 
na slovensku v roku 2013 z čiernej hory štyri skupiny odborníkov z oblasti justície.

Dôležitým pôvodným slovenským projektom je národný konvent o európskej únii, 
ktorý od roku 2011 vytvoril trvalú platformu na dialóg a kvalifikované rozpravy medzi 
vládnymi predstaviteľmi, odbornou verejnosťou a mimovládnym sektorom o približo-
vaní sa krajiny k európskej únii. jeho organizátorom je Výskumné centrum slovenskej 
spoločnosti pre zahraničnú politiku (rc sFpa) s partnermi, ktorými sú európske hnutie 
čiernej hory, vláda čiernej hory, ministerstvo zahraničných vecí a európskych zále-
žitostí sr a slovakaid. V apríli 2011 sa začal realizovať vďaka podpore Veľvyslanectva 
sr v podgorici prostredníctvom mikrograntov, potom bol podporený štandardným 
grantom slovakaid a od októbra 2013 ho spolufinancuje únia v rámci nástroja pred-
vstupovej pomoci (instrument for pre-accession assistance – ipa) pre čiernu horu. 
V roku 2013 už národný konvent o európskej únii spolupracoval aj s negociačným 
tímom krajiny. na jeho práci sa zúčastňuje asi 120 expertov. projekt vytvoril platformu 
na štruktúrovanú národnú debatu o eú v čiernej hore, pomohol formovať celospo-
ločenský konsenzus v otázke vstupu krajiny do únie a prispel k transferu skúseností 
sr z prístupového procesu a reforiem. Šesť pracovných skupín podalo na plenárnom 
zasadaní národného konventu v apríli minulého roka správu o svojej činnosti – vzišlo 
z nej 133 odporúčaní pre čiernohorskú vládu.12

8 minister lajčák sa stretol s čiernohorským partnerom. in: Aktivity ministra, mzVaez, 9. 12. 2013, 
http://www.mzv.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/iD_ea7419BDe7e-
caa99c1257B4a002Da134_sk&perioD=2013_12_sk&nch=Y&openDocument=Y&lan-
G=sk&paGe_newsView-aktualnepoDlaoBDoBiaaDmr-97jaz2=8&tG=Blankmas-
ter&url=/app/wcm/aktualit.nsf/(vw_ByiD)/iD_677538434DF66415c1257c3c004BDBF8 
(prístup: 21. 6. 2014).

9 minister m. lajčák sa stretol s čiernohorským premiérom m. Djukanovićom. in: Aktivity ministra, 
mzVaez, 27. 9. 2013, http://www.mzv.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/
iD_ea7419BDe7ecaa99c1257B4a002Da134_sk&perioD=2013_09_sk&nch=Y&openDo-
cument=Y&lanG=sk&paGe_newsView-aktualnepoDlaoBDoBiaaDmr-97jaz2=2&t-
G=Blankmaster&url=/app/wcm/aktualit.nsf/(vw_ByiD)/iD_09B144e6698c6a47c1257B-
F3005a7D3F (prístup: 21. 6. 2014).

10 Návšteva ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského v Čiernej Hore, 19. 10. 2013, www.mzv.
sk/podgorica (prístup: 21. 6. 2014); Minister spravodlivosti Tomáš Borec na oficiálnej návšteve 
Čiernej Hory, 19. 7. 2013, www.mzv.sk/podgorica (prístup: 21. 6. 2014).

11 Minister vnútra Čiernej Hory R. Konjević na návšteve SR: „Slovensko je pre nás vzorom“, 22. 11. 
2013, www.mzv.sk/podgorica (prístup: 21. 6. 2014).

12 Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Výročná správa za rok 2013, 
http://www.sfpa.sk/dok/Vs-rc-sFpa-2013.pdf (prístup: 21. 6. 2014).

http://www.mzv.sk/servlet/content?MT=/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_EA7419BDE7ECAA99C1257B4A002DA134_SK&PERIOD=2013_09_SK&NCH=Y&OpenDocument=Y&LANG=SK&PAGE_NEWSVIEW-AKTUALNEPODLAOBDOBIAADMR-97JAZ2=2&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/(vw_ByID)/ID_09B144E6698C6A47C1257BF3005A7D3F
http://www.mzv.sk/servlet/content?MT=/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_EA7419BDE7ECAA99C1257B4A002DA134_SK&PERIOD=2013_09_SK&NCH=Y&OpenDocument=Y&LANG=SK&PAGE_NEWSVIEW-AKTUALNEPODLAOBDOBIAADMR-97JAZ2=2&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/(vw_ByID)/ID_09B144E6698C6A47C1257BF3005A7D3F
http://www.mzv.sk/servlet/content?MT=/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_EA7419BDE7ECAA99C1257B4A002DA134_SK&PERIOD=2013_09_SK&NCH=Y&OpenDocument=Y&LANG=SK&PAGE_NEWSVIEW-AKTUALNEPODLAOBDOBIAADMR-97JAZ2=2&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/(vw_ByID)/ID_09B144E6698C6A47C1257BF3005A7D3F
http://www.mzv.sk/servlet/content?MT=/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_EA7419BDE7ECAA99C1257B4A002DA134_SK&PERIOD=2013_09_SK&NCH=Y&OpenDocument=Y&LANG=SK&PAGE_NEWSVIEW-AKTUALNEPODLAOBDOBIAADMR-97JAZ2=2&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/(vw_ByID)/ID_09B144E6698C6A47C1257BF3005A7D3F
http://www.mzv.sk/servlet/content?MT=/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_EA7419BDE7ECAA99C1257B4A002DA134_SK&PERIOD=2013_09_SK&NCH=Y&OpenDocument=Y&LANG=SK&PAGE_NEWSVIEW-AKTUALNEPODLAOBDOBIAADMR-97JAZ2=2&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/(vw_ByID)/ID_09B144E6698C6A47C1257BF3005A7D3F
http://www.mzv.sk/podgorica
http://www.mzv.sk/podgorica
http://www.mzv.sk/servlet/podgoricazu?MT=/App/WCM/ZU/PodgoricaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_6A2A55B6259EABD2C1257BB100339C07
http://www.mzv.sk/servlet/podgoricazu?MT=/App/WCM/ZU/PodgoricaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_6A2A55B6259EABD2C1257BB100339C07
http://www.mzv.sk/servlet/podgoricazu?MT=/App/WCM/ZU/PodgoricaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_E5048779062CF5C4C1257C2B004318AC
http://www.sfpa.sk/dok/VS-RC-SFPA-2013.pdf
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srBsko: tradičNé PartNerstvo so sloveNskom

podobne pozitívnu úlohu zohrávajú slovenské mimovládne organizácie v spolupráci 
s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí aj v srbsku. išlo napríklad 
o projekt sFpa ,,slovensko, srbsko a nato – čas na diskusiu“, realizovaný v partnerskej 
spolupráci so slovenským rezortom diplomacie, s univerzitou v Belehrade a ďalšími 
srbskými organizáciami. cieľom bolo pripraviť odborný seminár, ktorý by podporil 
diskusiu o bezpečnosti srbska, o jeho koncepte neutrality a prípadnej integrácii krajiny 
do severoatlantickej aliancie. medzinárodný seminár s názvom ,,Budúca bezpečnosť 
srbska“ sa napokon aj uskutočnil v polovici roka na Fakulte politických vied univerzity 
v Belehrade. Ďalším príkladom je príspevok k plneniu úloh Veľvyslanectva sr v Belehra-
de, ktoré sa od 1. januára stalo na dva roky (2013 – 2014) kontaktným veľvyslanectvom 
severoatlantickej aliancie so srbskom.

treba pritom pripomenúť, že srbsko do severoatlantickej aliancie oficiálne odmieta 
vstúpiť a v rezolúcii parlamentu z roku 2007 sa hlási k neutralite, hoci takéto právne 
a politické postavenie štátu nie je nijako medzinárodne garantované.13 krajina sa však 
zúčastňuje na projektoch programu nato „partnerstvo za mier“. V srbskej odbornej 
verejnosti sa o týchto otázkach pomerne často diskutuje a takisto pre širokú verejnosť 
je to záležitosť vzbudzujúca živý záujem. o to je pozícia a úloha zastupiteľského úradu 
slovenskej republiky ako kontaktného veľvyslanectva nato citlivejšia.

V tomto smere pomohli slovenskému veľvyslanectvu zvládnuť jeho poslanie slo-
venská atlantická komisia (sac) a atlantic council of serbia, ktoré v spolupráci so 
slovenským diplomatickým zastúpením zorganizovali v októbri sériu verejných diskusií 
s názvom „partnership tour“. niečo podobné robila sac už v čiernej hore. teraz sa 
v mestách kragujevac, niš, zaječar, novi sad a Belehrad stretli s verejnosťou slovenskí 
a srbskí experti z rezortov zahraničných vecí a obrany. spolu s pracovníkmi Vojenského 
styčného úradu nato v srbsku, so zástupcami veľvyslanectiev Švédska a rakúska, ako 
aj s predstaviteľmi srbskej akademickej obce a médií diskutovali o srbských bezpeč-
nostných koncepciách a o spolupráci srbska so severoatlantickou alianciou v rámci 
programu partnerstvo za mier.

téme severoatlantickej aliancie sa slovenský zastupiteľský úrad v Belehrade venuje 
popri svojich bežných úlohách týkajúcich sa bilaterálnych slovensko-srbských vzťa-
hov naozaj intenzívne. V spolupráci so sac vydáva raz za mesiac dvojjazyčne – po 
srbsky a po anglicky – časopis Bilten Partnerstvo/Partnership Newsletter. okrem toho 
veľvyslanectvo usporiadalo vo svojich priestoroch prednášku a besedy prevažne pre 
poslucháčov Fakulty politických vied a právnickej fakulty univerzity v Belehrade o slo-
vensku, o slovensko-srbských vzťahoch, ale aj s informáciami o nato. Veľvyslanec sa 
ako jeden z panelistov aktívne zúčastnil na rokovaní za okrúhlym stolom v Belehrade, 
ktoré usporiadal srbský týždenník Novi Magazin na tému „Vzťahy srbska a nato po 
otvorení prístupových rozhovorov s eú“. hovoril o niektorých poznatkoch slovenska 
z členstva v nato. 

13 Rezolucija Narodne skupštine o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Re‑
publike Srbije. ministerstvo zahraničných vecí srbskej republiky, 2007, http://www.mfa.gov.rs/sr/
index.php/component/content/article/65-zastita-suvereniteta?lang=lat (prístup: 21. 6. 2014).
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slovenské veľvyslanectvo usporiadalo v máji 2013 rokovanie za okrúhlym stolom 
na tému spolupráce srbskej republiky a nato vychádzajúcej z programu „partnerstvo 
za mier“. názory si na ňom vymenili veľvyslanci členských krajín nato pôsobiacich 
v srbsku s delegáciou poslancov z desiatich krajín parlamentného zhromaždenia 
nato. Delegáciu viedla predsedníčka podvýboru pre partnerské vzťahy s nato 
a podpredsedníčka politického výboru parlamentného zhromaždenia nato marit 
nybakk (nórsko).14

zdá sa, že rok 2013 definitívne potvrdil úspech a trvácnosť ďalšieho slovenského 
projektu, a to Belehradského bezpečnostného fóra, ktoré malo v septembri už svoj 
tretí ročník. ide o najväčšiu medzinárodnú bezpečnostnú konferenciu v juhovýchodnej 
európe, ktorá už pravidelne združuje niekoľko stoviek významných tvorcov a realizáto-
rov politiky, predstaviteľov tretieho sektora, expertov, akademikov a novinárov. V otvá-
racom paneli iii. ročníka na tému „Budovanie štátu a európska integrácia: vzájomné 
posilnenie alebo protichodné procesy?“ vystúpil aj miroslav lajčák. zameral sa najmä 
na integračné ambície krajín západného Balkánu. uviedol, že majú podporu slovenska 
aj európskej únie, avšak v prvom rade je na nich, aby splnili požadované kritériá.

o tejto zodpovednosti hovoril šéf slovenskej diplomacie v roku 2013 niekoľkokrát 
s vedúcimi politikmi srbska a ďalších štátov regiónu západného Balkánu. napríklad 
v septembri 2013, keď prehovoril na Belehradskom bezpečnostnom fóre, sa stretol 
už druhýkrát v jednom roku s kompletným srbským politickým vedením. Vtedajšieho 
prvého podpredsedu vlády aleksandra Vučića (teraz už predseda srbskej vlády) nielen 
ubezpečil, že slovensko zostáva podporovateľom európskeho srbska, ale bude pokra-
čovať v odovzdávaní svojich skúseností z prístupového procesu. „je v našom záujme, 
aby prístupový proces poskytol pre srbsko motiváciu a aby sa krajina modernizovala,“ 
povedal slovenský minister. „ako človek, ktorému úprimne záleží na osude tejto krajiny 
som veľmi rád, že na srbskej politickej scéne dominujú otázky spojené s budúcnosťou 
krajiny,“ dodal v tejto súvislosti.15

keď hovoríme o širokom spektre foriem spolupráce medzi slovenskom a srbskom, 
v podobe pracovného dialógu najvyšších politických miest oboch krajín, ale aj na 
rozličných nižších úrovniach v diskusiách i spoločných projektoch, žiada sa spomenúť 
ešte aspoň dve konkrétne udalosti z roku 2013.

slovensko uspelo vo výberovom konaní na realizáciu projektu na odovzdávanie 
skúseností príslušným partnerom v srbsku. o tomto úspechu informovala v júli dele-
gácia európskej únie v Belehrade. ide o projekt ,,podporovanie sociálneho dialógu“, 
ktorý je financovaný z predvstupových fondov (ipa) európskej únie. Bude ho realizovať 
ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny slovenskej republiky a regionálna rozvojová 
agentúra senec – pezinok v spolupráci s ministerstvom práce a sociálnej politiky srbskej 
republiky. projekt bude hovoriť o aktivitách zamestnávateľských a odborárskych združe-
ní, občianskej spoločnosti, vlády a miestnych samospráv v sociálnom dialógu s cieľom 

14 Návšteva delegácie Parlamentného zhromaždenia NATO na Zastupiteľskom úrade SR v Belehrade. 
mzVaez, 22. 3. 2013, www.mzv.sk/belehrad (prístup: 21. 6. 2014).

15 Minister M. Lajčák vystúpil na Belehradskom bezpečnostnom fóre, 20. 9. 2013, http://www.
mzv.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/iD_ea7419BDe7ecaa99c1257-
B4a002Da134_sk&perioD=2013_09_sk&nch=Y&openDocument=Y&lanG=sk&paGe_
newsView-aktualnepoDlaoBDoBiaaDmr-97jaz2=10&tG=Blankmaster&url=/app/
wcm/aktualit.nsf/(vw_ByiD)/iD_49cF9F34DF8FBa1ac1257Bec003949a7 (prístup: 21. 6. 
2014).

http://www.mzv.sk/servlet/belehradzu?MT=/App/WCM/ZU/BelehradZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-6PZDKU=4&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_3D431EA928596687C1257B79003D6F0D
http://www.mzv.sk/belehrad
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vytvárať partnerstvo na riešenie problémových otázok prostredníctvom kolektívneho 
vyjednávania, konzultácií a rozličných foriem spolupráce. získanie tohto projektu je 
ocenením potenciálu, ktorým slovensko disponuje v oblasti odovzdávania skúseností 
zo začleňovania sa do európskej únie, a zároveň prispieva k rozvoju dvojstrannej spo-
lupráce so srbskom v nových oblastiach. rok predtým získal právo realizovať podobný 
projekt úrad pre reguláciu sieťových odvetví slovenskej republiky. 

o inú pozitívnu iniciatívu sa zaslúžila slovensko-srbská obchodná komora, ktorá 
v spolupráci so slovenským zú usporiadala v marci v Belehrade rokovanie za okrúhlym 
stolom na tému „investície v oblasti energetiky v srbsku“. predovšetkým podnikatelia 
zo slovenska získali kvalifikované informácie o možnostiach investovania do srbskej 
energetiky. od štátneho tajomníka srbského ministerstva energetiky, rozvoja a ochrany 
životného prostredia Dejana popovića sa dozvedeli, že koncom roka 2012 jeho minis-
terstvo identifikovalo a predstavilo zoznam prioritných projektov v oblasti energetiky 
a životného prostredia. publikovalo aj verejnú výzvu na výstavbu malých vodných elek-
trární v 317 lokalitách. srbsko zjednodušilo procedúru týkajúcu sa výstavby objektov 
využívajúcich obnoviteľné zdroje energie a plánuje vytvoriť trh s biomasou.

chorvátsko – Nový čleN eÚ

Vstup chorvátska do európskej únie v roku 2013 bol nepochybne kľúčovou uda-
losťou z hľadiska rozširovania eurointegračných procesov aj v juhovýchodnej časti 
kontinentu, konkrétne na západnom Balkáne, ktorý sa ešte v deväťdesiatych rokoch 
minulého storočia zmietal v krvavej deštrukcii. ministerstvo zahraničných vecí a eu-
rópskych záležitostí sr 1. júla 2013 privítalo vstup chorvátskej republiky do európskej 
únie. „táto skutočnosť predstavuje ďalší významný moment v budovaní spoločnej, 
jednotnej európy,“ povedal v tejto súvislosti miroslav lajčák. „V súčasnom období, 
poznamenanom ekonomickými a politickými výzvami, je to signál existujúcej perspek-
tívy európskej integrácie smerom ku krajinám, ktoré majú vôľu realizovať potrebné 
politické a ekonomické reformy, rešpektovať európske hodnoty, akými sú právny štát, 
ľudské práva a demokratické princípy, a prevziať svoj diel zodpovednosti za ďalší vývoj 
spoločenstva.“16

o kvalitatívne novom postavení chorvátska rokovali v záhrebe viacerí slovenskí 
politici z vlády a parlamentu. chorvátski partneri oceňovali aktivitu slovenskej re-
publiky v podpore jeho integračných ambícií. Vyzdvihovali pritom aj takú raritu, že 
slovensko ako prvé z členských štátov únie s chorvátskom ratifikovalo prístupovú 
dohodu, dokonca o vyše mesiaca skôr, ako to urobil chorvátsky parlament. miroslav 
lajčák sa stretol s prezidentom ivom josipovićom i so svojou partnerkou, prvou pod-
predsedníčkou vlády a ministerkou zahraničných vecí a európskych záležitostí Vesnou 

16 mzVaez sr víta vstup chorvátskej republiky do eú. in: Aktivity ministra, mzVaez, 1. 7. 2013, 
http://www.mzv.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/iD_ea7419BDe7e-
caa99c1257B4a002Da134_sk&perioD=2013_07_sk&nch=Y&openDocument=Y&lan-
G=sk&paGe_newsView-aktualnepoDlaoBDoBiaaDmr-97jaz2=14&tG=Blankmas-
ter&url=/app/wcm/aktualit.nsf/(vw_ByiD)/iD_3219581259e8315Dc1257B9B004c2c73 
(prístup: 21. 6. 2014).
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pusićovou.17 hovoril o tom, že posun chorvátska medzi členské štáty únie je dôležitý, 
pozitívny a zároveň zaväzujúci príklad pre ďalšie krajiny západného Balkánu. partneri 
tiež diskutovali o možných prienikoch stanovísk oboch krajín vo vybraných sektorových 
politikách európskej únie.

už ako členský štát začala chorvátska republika v novembri 2013 realizovať program 
preberania skúseností a expertízy slovenska zo začleňovania sa do schengenského 
priestoru. chorvátska strana očakáva, že účasť a pomoc slovenských expertov prispeje 
k splneniu cieľa chorvátska, ktorým je vstup do schengenu k 1. júlu 2015. pravda, 
nad týmto termínom visí otáznik, lebo chorvátsko doteraz nemá právne dohodnuté 
hranice s dvomi susedmi – s Bosnou a hercegovinou a so srbskom – a definovanie 
hraníc so slovinskom, ktoré je už súčasťou schengenského systému, je v procese 
arbitrážneho konania. 

chorvátsko navštívila delegácia zahraničného výboru národnej rady slovenskej 
republiky. predsedovia zahraničných výborov parlamentov oboch krajín – milorad 
pupovac z chorvátskej strany a František Šebej zo slovenskej – zhodne potvrdili, že 
západný Balkán je jednou z najdôležitejších agend zahraničnej politiky slovenska aj 
chorvátska.18 

podpredsedníčka nr sr jana laššáková počas návštevy v chorvátsku spolu so 
svojimi hostiteľmi potvrdila, že vzťahy oboch krajín sú bezproblémové na všetkých 
úrovniach a vo všetkých oblastiach. okrem iného povedala, že slovenská republika je 
pripravená ponúknuť chorvátsku svoje skúsenosti najmä z čerpania eurofondov a zo 
začleňovania sa do schengenského priestoru.19

Štátny tajomník peter javorčík sa na rokovaniach so svojím chorvátskym náprotivkom 
joškom klisovićom a s ďalšími predstaviteľmi chorvátskej diplomacie sústredili na celé 
spektrum politík európskej únie, v ktorom dominovala hlavne energetika. Vymenili si 
tiež názory na regionálnu spoluprácu v rámci strednej európy a na západnom Balkáne, 
pričom osobitnú pozornosť venovali vzťahom chorvátska s Bosnou a hercegovinou. 
neskôr sa to čiastočne prejavilo aj v iniciatívach šéfky chorvátskej diplomacie Vesny 
pusićovej na pôde eú zameraných na oživenie a zdynamizovanie procesov euroatlan-
tickej integrácie v Bosne a hercegovine.

17 minister m. lajčák rokoval v záhrebe s V. pusićovou a i. josipovićom. in: Aktivity ministra, 
mzVaez, 3. 6. 2013, http://www.mzv.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/
iD_ea7419BDe7ecaa99c1257B4a002Da134_sk&perioD=2013_06_sk&nch=Y&open-
Document=Y&lanG=sk&paGe_newsView-aktualnepoDlaoBDoBiaaDmr-97ja-
z2=19&tG=Blankmaster&url=/app/wcm/aktualit.nsf/(vw_ByiD)/iD_a580Da0a17a7e-
a3Fc1257B7F00726eB1 (prístup: 21. 6. 2014). pri tejto príležitosti chorvátskym predstaviteľom 
povedal: „očakávame, že vaša krajina bude hrať čoraz významnejšiu úlohu v napomáhaní plnenia 
prístupových kritérií jednotlivých krajín tohto regiónu, obzvlášť pokiaľ ide o odovzdávanie vašich 
skúseností a expertíz. slovensko je v tomto pripravené aktívne vám sekundovať.“

18 Slovenská parlamentná delegácia na rokovaniach v Chorvátsku. mzVaez, 5. 11. 2013, http://www.mzv.
sk/servlet/zahrebzu?mt=/app/wcm/zu/zahrebzu/main.nsf/vw_ByiD/iD_621F5291ae4a5FD4-
c125715B004FFe51_sk&openDocument=Y&oB=1001&hm=50-spravy&nch=Y&lanG=sk&pa-
Ge_VsetkYspraVYViewmcea-6pzDku=3&Ds=Y&tG=Blankmaster&url=/app/wcm/aktualit.
nsf/vw_ByiD/iD_eBF628F3D471eD09c1257c1D002FaaB7 (prístup: 21. 6. 2014).

19 Jana Laššáková na návšteve Chorvátska. mzVaez, 19. 4. 2014, http://www.mzv.sk/servlet/
zahrebzu?mt=/app/wcm/zu/zahrebzu/main.nsf/vw_ByiD/iD_621F5291ae4a5FD4-
c125715B004FFe51_sk&openDocument=Y&oB=1001&hm=50-spravy&nch=Y&lanG=sk&-
paGe_VsetkYspraVYViewmcea-6pzDku=5&Ds=Y&tG=Blankmaster&url=/app/wcm/
aktualit.nsf/vw_ByiD/iD_D80897cF29461B8Dc1257B52004DB996 (prístup: 21. 6. 2014).

http://www.mzv.sk/servlet/zahrebzu?MT=/App/WCM/ZU/ZahrebZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-6PZDKU=3&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_EBF628F3D471ED09C1257C1D002FAAB7
http://www.mzv.sk/servlet/zahrebzu?MT=/App/WCM/ZU/ZahrebZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-6PZDKU=3&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_EBF628F3D471ED09C1257C1D002FAAB7
http://www.mzv.sk/servlet/zahrebzu?MT=/App/WCM/ZU/ZahrebZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-6PZDKU=3&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_EBF628F3D471ED09C1257C1D002FAAB7
http://www.mzv.sk/servlet/zahrebzu?MT=/App/WCM/ZU/ZahrebZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-6PZDKU=3&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_EBF628F3D471ED09C1257C1D002FAAB7
http://www.mzv.sk/servlet/zahrebzu?MT=/App/WCM/ZU/ZahrebZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-6PZDKU=3&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_EBF628F3D471ED09C1257C1D002FAAB7
http://www.mzv.sk/servlet/zahrebzu?MT=/App/WCM/ZU/ZahrebZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-6PZDKU=5&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_D80897CF29461B8DC1257B52004DB996
http://www.mzv.sk/servlet/zahrebzu?MT=/App/WCM/ZU/ZahrebZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-6PZDKU=5&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_D80897CF29461B8DC1257B52004DB996
http://www.mzv.sk/servlet/zahrebzu?MT=/App/WCM/ZU/ZahrebZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-6PZDKU=5&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_D80897CF29461B8DC1257B52004DB996
http://www.mzv.sk/servlet/zahrebzu?MT=/App/WCM/ZU/ZahrebZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-6PZDKU=5&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_D80897CF29461B8DC1257B52004DB996
http://www.mzv.sk/servlet/zahrebzu?MT=/App/WCM/ZU/ZahrebZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-6PZDKU=5&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_D80897CF29461B8DC1257B52004DB996
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BosNa a hercegoviNa – Priveľké sklamaNie

je príznačné, že všetci, ktorí sa zaoberajú západným Balkánom, jeho stabilizáciou 
a transformáciou po vojnových konfliktoch v deväťdesiatych rokoch, sú najviac sklamaní 
z vývoja v Bosne a hercegovine. charakteristická je vnútropolitická stagnácia až kríza 
vyvolaná pretrvávajúcou dominanciou uzavretej a izolacionistickej etnopolitiky v praxi 
politických elít Bosniakov, srbov i chorvátov. zákonite sa to prejavuje v pribrzdení až 
zastavení intergácie krajiny do euroatlantických štruktúr. taká je aj skúsenosť slovenskej 
zahraničnej politiky. miroslav lajčák patrí medzi tých európskych politikov, ktorí veľkú 
časť svojich profesionálnych aktivít venovali úsiliu nájsť v spolupráci so svojimi part-
nermi aj v Bosne a hercegovine východisko zo začarovaného kruhu, v ktorom tento 
štát prešľapuje na mieste. V apríli 2013 počas bezpečnostnej konferencie GloBsec 
v Bratislave prijal námestníčku ministra zahraničných vecí Bosny a hercegoviny anu 
trišićovú-Babićovú. hovorili najmä o vývoji situácie v Bosne a hercegovine, tempe 
jej približovania (lepšie povedané nepribližovania) sa k eú a nato, o reformnom 
procese v krajine a bilaterálnych vzťahoch. Šéf slovenskej diplomacie poukázal na 
nízku úroveň schopnosti dosiahnuť vnútropolitický konsenzus v dôležitých otázkach, 
čo brzdí napredovanie krajiny a vedie k jej stagnácii. „Vaša krajina by mala využiť 
ústretový postoj európskej únie na preklenutie vnútorných rozporov a zamerať sa na 
zlepšovanie života svojich občanov,“ uviedol. V tejto súvislosti zdôraznil, že v prvom 
rade je úlohou Bosny a hercegoviny to, aby v záujme svojho integračného úsilia plnila 
požadované kritériá na začatie prístupových rokovaní.20

V podobnom duchu hovoril m. lajčák v podstate so všetkými vedúcimi predstaviteľ-
mi tohto štátu, ktorým pripomínal, že ich krajina má potenciál, mimoriadne schopných 
ľudí, a preto si zaslúži lepšiu perspektívu, za ktorú nesú zodpovednosť politickí lídri. 
podobne sa o tom vyjadril eurokomisár pre rozširovanie Štefan Füle, ktorý po rokovaní 
ministrov zahraničných vecí krajín eú v decembri 2013 vyslovil zároveň hlboké zne-
pokojenie európskej komisie a európskej rady nad stagnáciou a povedal, že on sám 
,,venoval mnoho hodín diskusiám s politickými lídrami tohto štátu. prešli sme veľmi 
dlhou cestou. ale politickí predstavitelia Bosny a hercegoviny musia takisto podniknúť 
výrazné kroky a dosiahnuť udržateľné riešenie“21. 

20 minister m. lajčák prijal námestníčku ministra zahraničných vecí Bosny a hercegoviny a. tri-
šić-Babić. in: Aktivity ministra, mzVaez, 18. 4. 2013, http://www.mzv.sk/servlet/content?mt=/
app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/iD_ea7419BDe7ecaa99c1257B4a002Da134_sk&peri-
oD=2013_04_sk&nch=Y&openDocument=Y&lanG=sk&paGe_newsView-aktual-
nepoDlaoBDoBiaaDmr-97jaz2=9&tG=Blankmaster&url=/app/wcm/aktualit.nsf/
(vw_ByiD)/iD_8B926097De449B1Dc1257B5100514D8D (prístup: 21. 6. 2014).

21 na ilustráciu sociálnej situácie v Bosne a hercegovine sa žiada citovať slová sarajevského filozofa 
esada Bajtala opierajúceho sa o exaktné výskumy: „V Bosne a hercegovine žije 50 % obyvateľstva 
na hranici chudoby a asi 700 000 ľudí, čiže 20 percent občanov, pod touto hranicou. V tom istom 
čase 90 jednotlivcov multimilionárov disponuje bohatstvom v hodnote 9 miliárd dolárov… neču-
dujem sa, že 70 – 80 % mladých ľudí si želá odísť z krajiny, nevstupovať do tunajších politických 
a iných hier a hľadať riešenie svojich problémov v nejakej inej, normálnej spoločnosti, tam, kde 
by si mohli svojím úsilím, schopnosťami a znalosťami zabezpečiť existenciu.“ pozri kad pošteni 
beže od politike, pokvarenjaci vladaju. in: Radio Slobodna Evropa, 10. 8. 2014, http://www.danas.
org/content/kad-posteni-beze-od-politike-pokvarenjaci-vladaju/26522383.html (prístup: 10. 8. 
2014).
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Bosna a hercegovina si nepochybne žiada zvýšenú aktivitu európskej únie a sloven-
ská republika je v tomto kontexte pripravená naďalej a dôsledne sa angažovať. problém 
je aj v tom, že v tomto období sa pozornosť únie sústreďuje na ukrajinu a problémy 
spojené s expanzívnou politikou ruska voči nej.

každý projekt slovensko-bosnianskej spolupráce alebo slovenskej rozvojovej po-
moci v Bosne a hercegovine má vzhľadom na tamojšiu situáciu a zložitosť pomerov 
(rozsiahla byrokracia, korupcia a pod.) veľký zmysel a vysokú hodnotu. medzi také 
patrí napríklad projekt realizovaný slovenským národným centrom pre rovnosť príle-
žitostí od januára 2011 do apríla 2013 v Gradačaci, lopare a orašje. zámerom bolo 
vytvárať rovnaké príležitosti na normálne živobytie pre Bosniakov, srbov a chorvátov 
postihnutých po výbuchu nášľapných mín. projekt s názvom „ovocie namiesto mín“ 
vytvoril pre nich nové pracovné príležitosti pri pestovaní, zbere a sušení ovocia a je 
dôležité, že vďaka nemu sa vybudovali aj tri odbytové strediská, čiže vznikli podmienky 
na reálny zárobok. 

macedóNsko – Frustrácia Na PokračovaNie

popri problémoch s Bosnou a hercegovinou je pre slovenskú zahraničnú politiku 
a zrejme pre všetkých, ktorí podporujú rozširovanie európskej integrácie na západnom 
Balkáne, frustrujúci aj príbeh macedónska. napriek opätovnému odporúčaniu európ-
skej komisie otvoriť prístupové rokovania s macedónskom sa tento proces nezačal. 
slovensko a s ním aj ostatné členské štáty eú vyjadrujú nádej i presvedčenie, že čosko-
ro sa vyrieši spor s Gréckom o názov štátu. ten je totiž dnes popri vnútornom vývoji 
macedónska hlavnou prekážkou jeho cesty do únie i severoatlantickej aliancie. 

slovenská diplomacia v roku 2013 pokračovala v úsilí, ktoré rok predtým demon-
štrovala spoločná návšteva ministrov zahraničných vecí slovenska a rakúska miroslava 
lajčáka a michaela spindeleggera v skopje. tá mala pozitívny politický ohlas, čo aj 
v roku 2013 pri rozhovoroch s m. lajčákom ocenil jeho macedónsky kolega nikola 
poposki. pripomeňme pritom, že podpredseda vlády a minister zahraničných vecí 
a európskych záležitostí sr zdôrazňuje, že spor o názov macedónskeho štátu je bila-
terálny problém, ktorý si skopje musí vyriešiť s aténami.

miroslav lajčák sa v týchto otázkach vytrvalo a konštruktívne angažuje. V októbri 
2013 navštívil Grécko, kde rokoval o otázkach euroatlantickej integrácie západného 
Balkánu. pri tejto príležitosti sa zúčastnil na diskusii pri okrúhlom stole s gréckymi ex-
pertmi na balkánske otázky v poprednom gréckom think-tanku – v helénskej nadácii 
pre zahraničnú a európsku politiku (eliamep), ktorá sa zamerala na aktuálnu situáciu 
na západnom Balkáne a perspektívu procesu európskej a euroatlantickej integrácie 
i na ďalšie zahraničnopolitické otázky.22 otvorená otázka názvu macedónskeho štátu 
síce zatiaľ nie je v takom štádiu, že by ohrozovala stabilitu v regióne, ale deštruktívny 

22 minister m. lajčák ukončil oficiálnu návštevu helénskej republiky. in: Aktivity ministra, mzVaez, 24. 10. 
2013, http://www.mzv.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/iD_ea7419B-
De7ecaa99c1257B4a002Da134_sk&perioD=2013_10_sk&nch=Y&openDocument=Y-
&lanG=sk&paGe_newsView-aktualnepoDlaoBDoBiaaDmr-97jaz2=7&tG=Blankmas-
ter&url=/app/wcm/aktualit.nsf/(vw_ByiD)/iD_D23c8D6c06c35D76c1257c0e003BF0e5 
(prístup: 21. 6. 2014).
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potenciál nepochybne má. môžu ju napríklad zneužiť nacionalistické elementy v mul-
tietnickej macedónskej spoločnosti, ktorá zápasí s nemalými sociálnymi problémami. 
riešiť ju na bilaterálnej úrovni sa dlhodobo nedarí, a preto vzniká otázka, či by nebolo 
preventívne najmúdrejšie, aby sa v tejto záležitosti väčšmi angažovala európska únia. 
hoci vzťahy medzi Belehradom a prištinou sú kvalitatívne v inej polohe, predsa len je 
zrejmé, že bez tlaku únie (najmä na srbsko) a spojených štátov (najmä na kosovo) by 
sa v apríli 2013 sotva dosiahla prvá srbsko-kosovská dohoda o normalizácii vzťahov. 

inak v bilaterálnych slovensko-macedónskych vzťahoch možno v roku 2013 ho-
voriť o vzostupnej línii aj vďaka iniciatívam rezortu slovenskej zahraničnej politiky 
a európskych záležitostí. príťažlivou udalosťou bola októbrová prezentácia unikátneho 
trojjazyčného vydania básne Proglas od konštantína Filozofa v priestoroch národnej 
a univerzitnej knižnice sv. klimenta ochridského v skopje. prezentácia sa stretla 
s veľkým záujmom. publikáciu v staroslovienčine, slovenčine a macedónčine, ktorá 
výrazne presahuje literárny rozmer slovensko-macedónskych vzťahov, vydala sloven-
ská národná knižnica v martine. obsahuje bohatú fotodokumentáciu (kostoly, fresky, 
ikony) z ochridského regiónu v macedónsku, v ktorom aktívne pôsobila hlavná skupina 
učeníkov sv. cyrila a metoda po ich vyhnaní z Veľkej moravy.23

čo sa týka ekonomickej diplomacie, jej nepochybným úspechom bolo podpísanie 
kontraktu medzi Žos trnava, a. s., a macedónskymi železnicami o dodávke 174 nových 
nákladných vagónov. kontrakt má hodnotu 15 mil. eur a predpokladá dodávku dvoch 
typov nákladných vagónov – plošinových na prepravu kontajnerov a otvorených na pre-
pravu rôzneho tovaru – v lehote 52 týždňov. Žos trnava získal tento kontrakt vo verejnom 
tendri. Vytvára dobré predpoklady na ďalšie etablovanie slovenskej firmy na macedón-
skom trhu v segmente celkovej modernizácie železničnej infraštruktúry macedónska, do 
ktorej vláda plánuje v nasledujúcich 5 rokoch investovať až 1 miliardu eur.24

alBáNsko s PoZitívNym treNdom

pre rok 2013 bol príznačný pozitívny trend v politických a diplomatických vzťahoch 
medzi albánskom a slovenskom. slovenský podiel na tom, že albánsko úspešne zvládlo 
európsky integračný proces, ktorý v polovici roka 2014 vyvrcholil tým, že krajine bol 
udelený štatút kandidáta na členstvo v európskej únii, je nesporný. minister miroslav 
lajčák sa viackrát stretol s novým predsedom vlády edom ramom a ministrom zahra-
ničných vecí Ditmirom Bushatim a albánsko sa aktívne zúčastnilo na bratislavskom 

23 Prezentácia slovensko‑macedónskeho vydania Proglasu v Skopje. mzVaez, 28. 10. 2013, http://
www.mzv.sk/servlet/skopjepzu?mt=/app/wcm/zu/skopjepzu/main.nsf/vw_ByiD/iD_621-
F5291ae4a5FD4c125715B004FFe51_sk&openDocument=Y&oB=1001&hm=50-spravy-
&nch=Y&lanG=sk&paGe_VsetkYspraVYViewmcea-6pzDku=2&Ds=Y&tG=Blankmas-
ter&url=/app/wcm/aktualit.nsf/vw_ByiD/iD_F5BB3DD295B4a2cDc1257c130042acc0 
(prístup: 21. 6. 21014).

24 ŽOS Trnava dodá pre Macedónske železnice 174 nových nákladných vagónov v hodnote 15 mil. 
eur. mzVaez, 20. 12. 2013, http://www.mzv.sk/servlet/skopjepzu?mt=/app/wcm/zu/
skopjepzu/main.nsf/vw_ByiD/iD_621F5291ae4a5FD4c125715B004FFe51_sk&openDocu-
ment=Y&oB=1001&hm=50-spravy&nch=Y&lanG=sk&paGe_VsetkYspraVYViewmce-
a-6pzDku=2&Ds=Y&tG=Blankmaster&url=/app/wcm/aktualit.nsf/vw_ByiD/iD_cB2e3-
e494141e40Dc1257c4700411c25 (prístup: 21. 6. 2014).

http://www.mzv.sk/servlet/skopjepzu?MT=/App/WCM/ZU/SkopjePZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-6PZDKU=2&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_F5BB3DD295B4A2CDC1257C130042ACC0
http://www.mzv.sk/servlet/skopjepzu?MT=/App/WCM/ZU/SkopjePZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-6PZDKU=2&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_F5BB3DD295B4A2CDC1257C130042ACC0
http://www.mzv.sk/servlet/skopjepzu?MT=/App/WCM/ZU/SkopjePZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-6PZDKU=2&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_F5BB3DD295B4A2CDC1257C130042ACC0
http://www.mzv.sk/servlet/skopjepzu?MT=/App/WCM/ZU/SkopjePZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-6PZDKU=2&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_F5BB3DD295B4A2CDC1257C130042ACC0
http://www.mzv.sk/servlet/skopjepzu?MT=/App/WCM/ZU/SkopjePZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-6PZDKU=2&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_F5BB3DD295B4A2CDC1257C130042ACC0
http://www.mzv.sk/servlet/skopjepzu?MT=/App/WCM/ZU/SkopjePZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-6PZDKU=2&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_CB2E3E494141E40DC1257C4700411C25
http://www.mzv.sk/servlet/skopjepzu?MT=/App/WCM/ZU/SkopjePZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-6PZDKU=2&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_CB2E3E494141E40DC1257C4700411C25
http://www.mzv.sk/servlet/skopjepzu?MT=/App/WCM/ZU/SkopjePZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-6PZDKU=2&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_CB2E3E494141E40DC1257C4700411C25
http://www.mzv.sk/servlet/skopjepzu?MT=/App/WCM/ZU/SkopjePZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-6PZDKU=2&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_CB2E3E494141E40DC1257C4700411C25
http://www.mzv.sk/servlet/skopjepzu?MT=/App/WCM/ZU/SkopjePZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-6PZDKU=2&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_CB2E3E494141E40DC1257C4700411C25
http://www.mzv.sk/servlet/skopjepzu?MT=/App/WCM/ZU/SkopjePZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-6PZDKU=2&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_CB2E3E494141E40DC1257C4700411C25
http://www.mzv.sk/servlet/skopjepzu?MT=/App/WCM/ZU/SkopjePZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-6PZDKU=2&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_CB2E3E494141E40DC1257C4700411C25


Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky	2013	 101

bezpečnostnom fóre GloBsec. na stretnutí v rámci zasadania Valného zhromaždenia 
osn v new Yorku minister lajčák v rozhovore s albánskymi politikmi povedal, že od 
novej albánskej vlády (vzišla z júnových parlamentných volieb) partneri v eú očaká-
vajú urýchlené prijatie reforiem a rozbehnutie procesu európskej integrácie krajiny. 
zdôraznil, že sr od nej očakáva, aby sa prihlásila k záväzku rozvíjať dobré susedské 
vzťahy, zintenzívniť regionálnu spoluprácu a aktívne prispievať k budovaniu stability 
a bezpečnosti v regióne západného Balkánu. „slovensko podporuje eurointegračné 
ambície albánska a považuje albánsko za významného spojenca v nato,“ uviedol 
šéf slovenskej diplomacie.25 albánsko nemalou mierou prispieva k operáciám krízo-
vého manažmentu, ktoré vedie nato. m. lajčák potvrdil pokračovanie v poskytovaní 
oficiálnej rozvojovej pomoci sr pre albánsko, ako aj v odovzdávaní skúseností z eu-
rointegračného procesu.

Významnou udalosťou v slovensko-albánskych vzťahoch bola potom návšteva pred-
sedu slovenskej vlády r. Fica v januári 2014 v tirane. V rámci nej sa m. lajčák stretol 
v albánskom hlavnom meste so svojím kolegom D. Bushatim. ocenil príspevok albánska 
k budovaniu vzájomnej dôvery v dvojstranných vzťahoch so susedmi a záujem tirany 
o posilnenie regionálnej spolupráce. Šéf albánskej diplomacie okrem iného povedal, že 
jeho krajina sa chce inšpirovať úspechmi slovenska na integračnom a hospodárskom 
poli a má záujem o využitie autentických skúseností z transformačných procesov.26

hosPodárska sPoluPráca a roZvoJová Pomoc

V ekonomickej sfére, čo sa slovenskej prítomnosti na západnom Balkáne týka, sa nič 
podstatné nezmenilo. pravda, nebuďme nespravodliví – predsa len zaznamenávame 
rast objemu obchodnej výmeny medzi slovenskom a štátmi regiónu, v prípade Bosny 
a hercegoviny dokonca výrazný. celkový obrat medzi našimi dvomi štátmi sa v roku 
2013 v porovnaní s predchádzajúcim zvýšil až o 25 %. ide však o obrat v hodnote 
134,3 milióna eur, čo je na potenciál oboch krajín veľmi málo. pritom pre slovensko, 
pre jeho obchodné a investičné možnosti, je tam perspektívny energetický sektor, 
ďalej infraštruktúrne projekty a budovanie priemyselných parkov. problém je zrejme 
aj v tom, že na slovensku prežívajú nielen voči Bosne a hercegovine, ale voči celé-
mu západnému Balkánu určité predsudky zrodené v čase krvavého rozpadu bývalej 
juhoslávie a vtedajšej deštrukcie celej hospodárskej štruktúry v novovzniknutých 
samostatných krajinách. pravdepodobne z toho vyplýva nedostatok vôle ísť do rizika, 

25 minister m. lajčák absolvoval v new Yorku sériu bilaterálnych stretnutí. in: Aktivity ministra, 
mzVaez, 26. 9. 2013, http://www.mzv.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/
iD_ea7419BDe7ecaa99c1257B4a002Da134_sk&openDocument=Y&lanG=sk&paGe_ne-
wsViewmainjDrk-7X8F93=195&tG=Blankmaster&url=/app/wcm/aktualit.nsf/(vw_ByiD)/
iD_086FDDcFFB8eD5c7c1257BF20033785c (prístup: 21. 6. 2014).

26 minister m. lajčák rokoval s albánskym partnerom D. Bushatim. in: Aktivity ministra, mzVaez, 24. 1. 
2014, http://www.mzv.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.nsf/vw_ByiD/iD_ea7419B-
De7ecaa99c1257B4a002Da134_sk&perioD=2014_01_sk&nch=Y&openDocument=Y-
&lanG=sk&paGe_newsView-aktualnepoDlaoBDoBiaaDmr-97jaz2=5&tG=Blankmas-
ter&url=/app/wcm/aktualit.nsf/(vw_ByiD)/iD_cce324F6c52DaBccc1257c6a00616cD6 
(prístup: 21. 6. 2014).
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ale je za tým aj neznalosť reálneho stavu, potenciálu a možností regiónu. preto v tom-
to smere zaostávame za partnermi z V4, o vyspelejších krajinách už ani nehovoriac. 
nezanedbateľná je i zrejmá kapitálová málokrvnosť slovenskej ekonomiky napríklad 
v porovnaní s rakúskom či holandskom. tá by sa dala prekonávať aj investovaním do 
projektov väčších partnerov a účasťou na nich, čiže aktivitami v spolupráci s treťou 
stranou. pravda je však taká, že slovenské ekonomické a finančné subjekty nateraz 
nedokážu urobiť to, čo v Bosne a hercegovine v roku 2013 urobil ruský zarubežneft 
– investoval 970 mil. eur do kúpy rafinérie v Brode, rafinérie oleja v modriči a kúpil aj 
distribučnú sieť pohonných hmôt a olejov petrol. 

Vráťme sa však do našej reality. pozoruhodný bol rast obchodnej výmeny medzi slo-
venskom a srbskom, ktorého objem 536,2 mil. eur dosiahol rekordnú úroveň s nárastom 
o 18,4 % v porovnaní s rokom 2012.27 Dobrý je aj trend vo vzťahu s chorvátskom, kde 
slovenský export dosiahol hodnotu 246,4 mil. eur, čo je o 4 milióny viac ako v pred-
chádzajúcom roku, a objem chorvátskeho vývozu k nám dosiahol hodnotu 100,5 mil. 
eur, t. j. o 8,7 milióna viac než v roku 2012. Výrazne, až o 53,17 %, síce vzrástol obrat 
obchodnej a tovarovej výmeny medzi čiernou horou a slovenskom, ale úroveň obratu 
je vcelku nízka, dosahuje hodnotu 35,69 mil. eur. s albánskom je obrat o niečo vyšší, 
ale aj tak je to iba 43,24 milióna – a obdobné je to v prípade macedónska.

rast obratov je zrejme aj dôsledok aktívnejšej slovenskej ekonomickej diploma-
cie v posledných rokoch, ktorá sa prejavuje napríklad v tom, že zastupiteľské úrady 
slovenskej republiky poskytujú v porovnaní so situáciou na začiatku tohto desaťročia 
oveľa väčší priestor informovaniu o ekonomickom živote a možnostiach spolupráce 
v krajinách svojho pôsobenia. existuje teda šanca, že slovensko sa aj v ekonomickej 
a obchodnej sfére bude postupne približovať úrovni, ktorá zodpovedá jeho politickému 
a diplomatickému postaveniu a vplyvu v krajinách západného Balkánu. 

oDa a slovakaid oslávili práve v roku 2013 desať rokov svojej činnosti – za ten čas 
urobili nesmierne veľa aj pre spoločnosť v krajinách západného Balkánu a pre rozvoj 
našej bilaterálnej spolupráce s nimi. Ťažisko slovenskej rozvojovej pomoci sa i v roku 
2013 síce presúvalo z tohto regiónu do iných oblastí sveta, kde je pomoc naliehavejšia 
(afganistan, keňa, južný sudán), ale medzi prioritnými krajinami zostávajú albánsko, 
Bosna a hercegovina a kosovo. k nim sa v rámci programu cetir (program na odo-
vzdávanie skúseností z integrácie a reforiem partnerským krajinám) na ministerstve 
zahraničných vecí a európskych záležitostí pridávajú ešte srbsko a macedónsko. 
slovensko je v prijímateľských postsocialistických krajinách stále vnímané pozitívne aj 
vďaka zložitej, ale úspešnej transformácii, ktorá slovensku otvorila dvere do eú.28 

V roku 2013 sa v rámci cetir realizovalo 9 projektov so srbskom, 5 s čiernou 
horou, 4 s macedónskom a 2 s Bosnou a hercegovinou.

27 Ekonomická informácia o teritóriu. Srbská republika. mzVaez, http://www.mzv.sk/app/wcm/me-
dia.nsf/vw_ByiD/iD_013496eaB11ec90Dc12579880046BD99_sk/$File/eit_srbsko_apr2014.
pdf (prístup: 21. 6. 2014).

28 program cetir sa sústreďuje predovšetkým na odovzdávanie skúseností z transformačného 
procesu smerujúci k intenzifikácii reforiem, na podporu občianskej spoločnosti, najmä posilnenie 
dialógu vlády s občianskou spoločnosťou a budovanie inštitúcií a kapacít na spoluprácu s eú, 
a na podporu euroatlantickej integrácie. Viac informácií pozri na http://www.slovakaid.sk/sk/
ako-pomahame/cetir.

http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_013496EAB11EC90DC12579880046BD99_SK/$File/EIT_Srbsko_Apr2014.pdf
http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_013496EAB11EC90DC12579880046BD99_SK/$File/EIT_Srbsko_Apr2014.pdf
http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_013496EAB11EC90DC12579880046BD99_SK/$File/EIT_Srbsko_Apr2014.pdf
http://www.slovakaid.sk/sk/ako-pomahame/cetir
http://www.slovakaid.sk/sk/ako-pomahame/cetir
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okrem toho bolo v rámci oDa v roku 2013 (celková hodnota rozvojových projektov 
dosiahla 3 488 181,59 eura) kontrahovaných 6 projektov na západnom Balkáne.29

ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí poskytlo ešte zo svojich 
prostriedkov cez zastupiteľské úrady operatívne mikrogranty v celkovej hodnote 
313 102,78 eura, z toho na západnom Balkáne kosovu 10 mikrograntov v hodnote 
45 352 eur, v srbsku 9 za 48 272,11 eura, v Bosne a hercegovine takisto 9 za 55 826,93 
eura, v čiernej hore 2 za 6 933,50 eura a v albánsku 1 mikrogrant v hodnote 5 000 
eur.30

ePilóg

na záver možno povedať, že rok 2013 bol pre slovenskú republiku na západnom 
Balkáne v politike a diplomacii vcelku úspešný. udržala si svoju dôveryhodnosť v re-
gióne, ako aj v rámci širšieho medzinárodného spoločenstva povesť a prestíž krajiny 
s kvalifikovanou expertízou, schopnú produkovať pridanú hodnotu v hľadaní riešení 
tamojších problémov. slovenská zahraničná politika sa práve preto mohla spolupo-
dieľať na tvorbe stratégie rozširovania európskej únie na roky 2013 – 2014, ktorá bola 
zverejnená v októbri 2013.31

rezort diplomacie pri tejto príležitosti potvrdil svoje presvedčenie, že proces rozši-
rovania eú a euroatlantickej integrácie vôbec nepovažuje iba za obratnú a osvedčenú 
floskulu pri deklarovaní svojich zámerov a pohľadu na svet. hlavným cieľom rozširova-
nia je preň posilniť stabilitu, bezpečnosť a prosperitu v celej európe. neoddeliteľnou 
súčasťou tohto procesu sú spoločné hodnoty, na ktorých je postavená eú. a podľa 
toho slovensko v kontexte so západným Balkánom aj koná.

slovensko zostáva aktívnym podporovateľom procesu rozširovania únie a zástan-
com objektívneho posudzovania plnenia stanovených kritérií. súčasne bude pokračovať 
v odovzdávaní autentických skúseností zo svojej transformačnej a integračnej cesty 
a poskytovať rozvojovú a technickú pomoc partnerom v regióne.

29 podľa výročnej správy samrs za rok 2013 išlo o projekty: reforma bezpečnostného sektora 
v čiernej hore v celkovej hodnote 92 000 eur; už spomínaný národný konvent o európskej 
únii v čiernej hore a rozvoj demokracie a občianskej spoločnosti v celkovej hodnote 90 907,50 
eura; čierna hora na ceste do euroatlantickej rodiny 2013 – 2014 v celkovej hodnote 83 760 
eur; podpora procesu implementácie smernice eú o hodnotení a manažmente povodňových 
rizík v čiernej hore v celkovej hodnote 74 952 eur; rozvoj demokracie a občianskej spoločnosti 
v macedónsku v hodnote 97 169,70 eura; partnerstvo pre srbsko – reforma bezpečnostného 
sektora krajiny v hodnote 80 790 eur. Viac pozri in Výročná správa SAMRS 2013. samrs, 2014, 
http://issuu.com/slovakaid/docs/slovakaid_annual_report_2013/1?e=7658468/7663721 (prí-
stup: 21. 6. 2014).

30 tamže.
31 Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu pravidelných správ o rozširovaní Európskej únie. Slovensko a Eu‑

rópska únia. mzVaez, 16. 10. 2013, http://www.mzv.sk/servlet/content?mt=/app/wcm/main.
nsf/vw_ByiD/iD_ea7419BDe7ecaa99c1257B4a002Da134_sk&perioD=2013_10_sk&n-
ch=Y&openDocument=Y&lanG=sk&paGe_newsView-aktualnepoDlaoBDoBiaaD-
mr-97jaz2=14&tG=Blankmaster&url=/app/wcm/aktualit.nsf/(vw_ByiD)/iD_c7a49D22-
c1D91037c1257c0600478cDF (prístup: 21. 6. 2014).





nástrOjeslOvenskej
ZahraničnejpOlitikyiii.





	 107

sloveNská roZvoJová sPoluPráca 
v roku 20131

peterbreZáni,nOrabeňákOvá

V roku 2013 oslávila slovenská rozvojová spolupráca (oDa) svoje desiate narodeniny. 
logicky mu preto môžeme dať nálepku roka sumarizácií, hodnotení, osláv, zmien, 
plánovania či intenzívnej debaty o budúcnosti rozvojovej spolupráce. aj napriek tejto 
slávnostnej atmosfére ho však nemožno zbaviť stále pevne držiacej nálepky roka tra-
dičných „boľačiek“ slovenskej oDa. 

Desiate výročie slovenská rozvojová spolupráca oslávila dôstojne. nadácia pontis 
v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí sr (mzVaez) 
zorganizovala dvojdňovú medzinárodnú konferenciu za účasti komisára andrisa piebalg-
sa, ministrov zahraničných vecí a predstaviteľov vlád partnerských krajín slovenskej oDa, 
ako aj významných predstaviteľov medzinárodnej i slovenskej odbornej komunity.2 počas 
konferencie sa tiež uskutočnilo predstavenie prezentačnej publikácie pripravenej k oslave 
prvej dekády slovakaid.3 platforma mimovládnych rozvojových organizácií (pmVro) 

1 ako podklad pre napísanie tejto štúdie slúžila analýza spracovaná autorkou n. Beňákovou: 
Slovenská rozvojová spolupráca v roku 2013. Hodnotiaca správa mimovládnych rozvojových orga‑
nizácií. Bratislava: platforma mimovládnych rozvojových organizácií, 2014, http://www.mvro.sk/
sk/e-kniznica/category/2-publikacie (prístup: 20. 6. 2014).

2 Viac informácií pozri na webovej stránke konferencie „10 rokov pod logom slovakaid“ http://
www.nadaciapontis.sk/podujatie/medzinarodna-konferencia-10-rokov-pod-logom-slovakaid#e-
vents-tabs-partners (prístup: 21. 4. 2014). online možno nájsť i zborník z konferencie s názvom 
10 years of SlovakAid. A vision of development cooperation for a changing world. International 
conference booklet, October 16–17, 2013. Bratislava: pontis Foundation, 2013, 200 s., http://www.
nadaciapontis.sk/data/files/Booklet_sa_2013.pdf (prístup: 21. 4. 2014).

3 Slovensko pomáha/Slovakia helps. Bratislava: ministerstvo zahraničných vecí a európskych zále-
žitostí sr (pripravilo občianske združenie Dvojfarebný svet), 2013, 59 s., http://slovakaid.sk/sk/
dokumenty-publikacie/ine-publikacie (prístup: 21. 4. 2014). 
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už po deviaty raz pri príležitosti medzinárodného dňa boja proti chudobe zorganizovala 
rozvojový deň a tento ročník sa niesol v znamení osláv 10. výročia vzniku programu 
slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci slovakaid, ako aj založenia pmVro.4

Ďalším pozitívnym, aj keď výrazne zaväzujúcim momentom bol vstup slovenska do 
elitného klubu donorov – Výboru pre rozvojovú pomoc organizácie pre hospodársku 
spoluprácu (oecD/Dac). členstvo v Dac je prestížnou záležitosťou, avšak ako člen 
musí slovensko zaviesť do praxe odporúčania, ktoré výbor vypracoval v rámci svojho 
„special review“5, a to prijať politický záväzok, vybudovať inštitucionálny mechanizmus 
na koordináciu politík a zaviesť systém monitoringu, analýz a podávania správ. Význam-
ným záväzkom je i zvýšenie finančných prostriedkov poskytovaných na oDa. ako člen 
Dac by sme mali na oDa prispievať 100 miliónov dolárov ročne (v prepočte približne 
75 miliónov eur), resp. 0,20 % hnp, t. j. sumu, ku ktorej sa slovensko v momentálnej 
finančnej situácii môže priblížiť len kreatívnou štatistikou. 

rok 2013 bol i rokom hodnotenia minulej päťročnice a prípravy novej strednodobej 
stratégie. príprave predchádzala odborná debata viacerých zainteresovaných subjektov, 
pričom finálny produkt kvalitatívne výrazne prekonal svojich predchodcov. mzVaez urobilo 
ďalší krok vpred v predpríprave programového prístupu, keď v roku 2013 spracovalo stra-
tégiu pomoci pre keňu a zrealizovalo externú evaluáciu štyroch projektov v moldavsku.

slovenská rozvojová pomoc sa napriek oslavnej atmosfére roka 2013 nevyhla 
pokračujúcej finančnej stagnácii a systémovo-byrokratickým neduhom. V roku 2013 
poskytlo slovensko pomoc v celkovom objeme 64,84 mil. eur. podiel oDa na hrubom 
národnom dôchodku (oDa/hnD) tak predstavoval 0,092 %. na porovnanie, v roku 
2012 poskytla sr pomoc vo výške 60,98 mil. eur s podielom na hnD vo výške 0,087 %. 
V absolútnych číslach teda ide o nárast 3,86 mil. eur. údaje za dekádu slovenskej oDa 
sú uvedené v tabuľke 1.

Tabuľka 1. oDa sr a jej podiel na hnD v rokoch 2003 – 2013

Rok ODA v absolútnych číslach % ODA/HND

v tis. sk v mil. eur
2003 553 521 0,046
2004 910 500 0,072
2005 1 739 551 0,120
2006 1 638 118 – 0,103
2007 1 652 386 54,8 0,093
2008 1 970 000 65,4 0,102
2009 – 54,0 0,086
2010 – 55,8 0,085
2011 – 61,9 0,091
2012 – 60,9 0,087
2013 – 64,8 0,092

zdroj: spracované na základe materiálov Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci SR a Národný program 
ODA SR za príslušné roky

4 Viac informácií o podujatí je na webovej stránke http://rozvojovyden.mvro.sk/ (prístup: 21. 4. 
2014).

5 DAC Special Review of the Slovak Republic. Výbor pre rozvojovú pomoc organizácie pre hos-
podársku spoluprácu, 2012, http://www.oecd.org/development/peer-reviews/49512222.pdf 
(prístup: 15. 4. 2014).
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celkový objem pomoci sa však zvýšil z dôvodu nárastu povinných príspevkov do 
medzinárodných organizácií a finančných inštitúcií – odvod do rozpočtu eú narástol 
o 1,8 mil. eur, platba do európskeho rozvojového fondu sa zvýšila o 735 000 eur 
a platby do ďalších medzinárodných inštitúcií (osn, svetová banka) vzrástli o 3 mil. 
eur. V porovnaní s rokom 2012 multilaterálna pomoc stúpla o 5,55 mil. eur. pri celko-
vom náraste o 3,86 mil. eur to znamená, že bilaterálna pomoc poklesla o 1,7 mil. eur. 
V roku 2013 bolo poskytnutých len 12,15 mil. eur, t. j. 19 % na bilaterálnu rozvojovú 
pomoc, ktorú sr poskytuje najmä prostredníctvom rozvojových projektov, výdavkami 
na štipendiá a bilaterálnymi príspevkami do medzinárodných fondov a inštitúcií. podiel 
bilaterálnej pomoci má za ostatné tri roky klesajúci trend. navyše objem pomoci re-
alizovaný cez slovenskú agentúru pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (samrs) 
klesol o ďalších 10 % a až tretina príspevkov spravovaných samrs bola realizovaných 
formou príspevkov na základe rozhodnutia ministra. 

naďalej platí, že pri súčasnom objeme poskytovanej rozvojovej pomoci a bez 
výrazného navýšenia prostriedkov sr nedokáže splniť svoje medzinárodné záväzky, 
v rámci ktorých sa spoločne s ostatnými novými členskými štátmi eú (eú 12) zaviazala 
dosiahnuť v roku 2015 podiel poskytovanej pomoci na hnD vo výške 0,33 %. V rámci 
eú 13 v minulom roku tri krajiny ukazovateľ percentuálneho podielu oDa na hnD 
zvýšili (poľsko, Bulharsko a lotyšsko), štyri krajiny ho udržali na približne rovnakej úrovni 
a päť krajín svoju pomoc v roku 2013 znížilo (malta, česko, cyprus, litva, rumunsko). 
slovensko podiel oDa na hnD v roku 2013 veľmi mierne zvýšilo z 0,87 % na 0,92 %, 
avšak v rámci eú 13 kleslo z 9. na 10. miesto.6 

NárodNý Program oda 2013

národný program oficiálnej rozvojovej spolupráce na rok 2013 schválila vláda začiat-
kom februára 2013, čím potvrdila zatiaľ krátkodobý trend schvaľovania tohto progra-
mového dokumentu na začiatku programovacieho obdobia.7 jeho štruktúra bola 
mierne odlišná od štruktúry programu na rok 2012, ale bola to zmena skôr formálna, 
vyplývajúca zo zmeny usporiadania informácií, nie obsahovej náplne dokumentu. 
teritoriálny rozptyl ostal v porovnaní s rokom 2012 nezmenený, sektorový rozptyl 
zase tradične široký. i v tomto národnom programe sa plánovalo spracovať strategické 
plánovacie dokumenty pre programové krajiny a je len dobré, že slovakaid sa v roku 
2013 v tomto smere pohla o kúsok dopredu, keď sa takýto dokument schválil pre 
keňu. podobne ako národné programy z minulých rokov, aj tento obsahoval zoznam 
úloh, ktoré si mzVaez vytýčilo s cieľom zvyšovať kvalitu a efektívnosť slovenskej oDa 
v roku 2013. i keď sa v tomto dokumente po prvýkrát objavila indikácia finálneho stavu 
(kvantitatívna, nie kvalitatívna), opäť chýbali termíny plnenia a určenie zodpovednosti 
za realizáciu výsledného produktu.8 ministerstvo ako gestor rozvojovej spolupráce plne-

6 pozri Press Release, 3315th Council meeting. Foreign Affairs. rada eú, 19. 5. 2014, http://www.con-
silium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/foraff/142687.pdf (prístup: 21. 5. 2014).

7 od roku 2014 mzVaez národné programy pripravovať nebude. 
8 zoznam úloh a ich plnenie, ako ich prezentuje mzVaez, je možné nájsť v dokumente Správa o oficiál‑

nej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky za rok 2013. Bratislava: mzVaez sr, 2014, http://www.
slovakaid.sk/sites/default/files/informacia_o_oda_za_rok_2013.pdf (prístup: 21. 5. 2014).
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nie jednotlivých úloh tak ako každoročne zhodnotilo samostatne. keďže sa hodnotilo 
najmä kvantitatívne plnenie, kvalita zrealizovaných zmien sa v správach a dokumentoch 
(aj napriek dosiahnutiu indikátorov) nikde neodráža.9

BilaterálNe aktivity – meNeJ ProJektov, meNeJ ZdroJov

ako už bolo spomenuté, dvojstranná časť pomoci nesúca značku slovakaid má za 
posledné tri roky klesajúci trend (pričom medzi rokmi 2009 – 2011 pomer bilaterálnej 
a multilaterálnej pomoci de facto osciloval na rovnakej úrovni). 

iba 28,69 % prostriedkov na bilaterálnu pomoc bolo vynaložených na realizáciu 
projektov rozvojovej spolupráce v rozvojových krajinách. pritom až 18,9 % predstavujú 
prostriedky vynaložené na štipendiá a 5,97 % na utečencov, čo sú vlastne prostriedky 
vynakladané na slovensku bez reálnej spätnej väzby (či akejkoľvek aspoň internej 
analýzy) o pozitívnom vplyve na rozvoj v cieľových rozvojových krajinách. 

ak sa obzrieme do blízkej minulosti, musíme zdôrazniť, že ročný objem poskyt-
nutej pomoci realizovanej prostredníctvom bilaterálnych rozvojových projektov 
slovenských organizácií, ktoré administruje samrs, klesol v priebehu rokov 2011 – 
2013 o 40 % (zo 6 mil. eur na 3,5 mil. eur). tento trend nielen negatívne ovplyvňuje 
kapacity slovenských subjektov podieľať sa na bilaterálnej rozvojovej spolupráci, 
ale tiež výrazne vplýva na viditeľnosť slovenského donora v teréne a kvalitu projek-
tov.10 podrobnejšiu štruktúru bilaterálnej pomoci v porovnaní s rokmi 2011 a 2012 
uvádzame v tabuľke 2.

aj vzhľadom na fakt, že v ďalšom texte sa hlbšie venujeme väčšine položiek, radi 
by sme na tomto mieste upozornili na skutočnosť, že na systém vykazovania oDa 
bolo využitých 536 946 eur. podľa informácií, ktoré autori získali, boli použité takto: 
integrácia so systémom samrs (113 191,20 eura); integrácia so systémom mŠVVaŠ 
sr (58 028,40 eura); zapracovanie novej metodiky oecD do systému vykazovania 
projektov pomoci (195 856,80 eura) a zapracovanie nových a úprava pôvodných 
pravidiel vykazovania (tzv. business roles) (169 869,60 eura). zdroje mali byť využité 
na analýzu súčasného systému a doprogramovanie jeho nových súčastí. konkrétne 
zadanie objednávateľa pre spoločnosť, ktorá túto zákazku realizovala, sa autorom získať 
nepodarilo, takže posúdiť opodstatnenosť nákladov nebolo v tejto štúdii možné.

9 napr. zapojenie piatich expertov do hodnotenia návrhov projektov síce splnené bolo, ale nie je 
jasné, kto zadefinoval, ktoré projekty spĺňajú kritérium technicky a odborne náročnejších projektov 
a či boli služby expertov využité pri všetkých takýchto projektoch. zamyslieť sa možno aj nad 
tým, či je ako splnenie úlohy „zapojiť externých expertov“ relevantné vykazovať účasť zástupcu 
unDp trust Fund, ktorý bol hradený z príspevku mzVaez pre unDp, na zasadnutí projektovej 
komisie. otázne je tiež, či zverejňovanie maximálneho počtu dát samo osebe stačí, a treba 
zvážiť i praktickosť použitia formátu, v ktorom sú publikované. zároveň stojí za posúdenie, či by 
mzVaez pri hodnotení implementácie komunikačnej stratégie malo ako plnenie vykazovať Deň 
otvorených dverí na mzVaez, prípadne aktivity mimovládnych organizácii (aj keď realizované 
spolu s mzVaez). pozri tamže.

10 pomer bilaterálnej a multilaterálnej pomoci sa od roku 2005 menil takto: 2005: 8 na 92 %, 2006: 
45 na 55 %, 2007: 10 na 90 %, 2008: 47 na 53 %, 2009: 25 na 75 %, 2010: 27 na 73 %, 2011: 25 
na 75 %, 2012: 23 na 77 %, 2013: 19 na 81 %. 
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Tabuľka 2. Výdavky na oDa v roku 2013 v eur v porovnaní s rokmi 2011 a 2012

Podiel 
výdavkov 

na celkovej 
ODA v roku 

2013 2013 2012 2011

Bilaterálna rozvojová pomoc SR 18,75 % 12 156 334 13 846 410 15 419 447
Rozvojové projekty (realizované 
prostredníctvom slovenských mVo, 
podnikateľských subjektov, štátnych 
a akademických inštitúcií) 5,38 % 3 488 182 4 068 383 6 075 223
Projekty realizované v SR – globálne 
rozvojové vzdelávanie, spolufinancované 
projekty eú, projekty verejnej 
informovanosti, budovanie kapacít oDa 0,32 % 210 251 188 518

údaj zahrnutý 
v rámci 

rozvojových 
projektov

Mikrogranty (poskytované lokálnym 
organizáciám prostredníctvom zú sr 
v rozvojových krajinách) 0,48 % 313 103 319 019 370 468
Humanitárna pomoc (materiálna 
a finančná) 0,57 % 367 234 323 500 538 827
CETIR – centrum pre transfer skúseností 
z integrácie a reforiem 0,19 % 125 929 128 600 56 887
Utečenci 1,12 % 726 270 1 736 902 2 158 625
Vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových 
krajín 0,18 % 114 717 69 364 –
Štipendiá pre študentov z rozvojových 
krajín, výučba slovenčiny, výdavky na 
učiteľov a lektorov 3,54 % 2 297 328 2 278 308 2 273 624
Medzinárodné policajné misie (v roku 
2013 v afganistane, palestíne, kirgizsku, 
Gruzínsku, kosove, moldavsku a na 
ukrajine) 1,15 % 746 200 491 992 404 900
Bilaterálne príspevky (v roku 2013 national 
solidarity programme for afghanistan 
– 1 mil. eur, unDp, unoDc, unops, 
monDem, iVF, eumm, oBse, icrc, iom) 2,82 % 1 829 850 2 573 290 1 740 049
Školenia, študijné návštevy, odborné 
stáže, konzultácie (mF, nr sr, unms, mV, 
ujD, mprV) 0,29 % 185 160 78 771 334 848
Administratívne náklady a služobné cesty 
(mzVaez, samrs, mF, mV, mŠVVaŠ) 1,87 % 1 215 164 1 484 523 1 286 026
Systém vykazovania ODA 0,83 % 536 946 105 240 180 000
Multilaterálna rozvojová pomoc SR 81,25 % 52 686 146 47 136 814 46 495 798
Príspevky do medzinárodných organizácií, 
medzinárodných inštitúcií (osn, svetová 
banka a pod.) 12,83 % 8 321 146 5 316 814 3 582 113
Rozpočet EÚ 58,87 % 38 170 000 36 360 000 37 790 000
Európsky rozvojový fond (eDF) 9,55 % 6 195 000 5 460 000 5 123 685
ODA SR spolu 100,00 % 64 842 480 60 983 224 61 915 275

zdroj: Správa o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou v roku 2013, Informácia 
o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou v rokoch 2012 a 2011
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teRitoRiálne a sektoRové zameRanie slovenskej oda

národný program zadefinoval teritoriálne a sektorové priority, ciele slovenskej 
rozvojovej spolupráce, ako aj formy a modality na realizáciu týchto cieľov. V rámci 
programového prístupu rozvojovej spolupráce mala pomoc smerovať do afganis-
tanu, južného sudánu a kene a v rámci technickej pomoci formou odovzdávania 
skúseností do krajín západného Balkánu (primárne čierna hora, macedónsko a srb-
sko), krajín Východného partnerstva eú (primárne ukrajina, moldavsko, Bielorusko 
a Gruzínsko) a krajín južného susedstva eú (so zameraním na tunisko). Širší záber 
krajín bol využitý pri modalite vysielania dobrovoľníkov do rozvojových krajín, ktorá 
sa realizovala najmä v krajinách subsaharskej afriky (keňa, južný sudán, Burundi, 
lesotho, Burkina Faso, kamerun, uganda, rwanda), ako aj v kirgizsku, Gruzínsku, 
afganistane, vo Vietname a v kambodži. ostatné krajiny, uvedené v tabuľke 3, boli 
príjemcami humanitárnej pomoci (sýria, mali, Filipíny) či mikrograntov poskytovaných 
zastupiteľskými úradmi sr lokálnym inštitúciám alebo boli zaradené do programu 
cetir.

V roku 2013 bolo cez samrs vyhlásených 10 výziev a schválených 33 pro-
jektov za 2 962 315,65 eura. najviac (sedem) ich bolo schválených v krajinách 
Východného partnerstva, šesť v keni a krajinách západného Balkánu, tri v južnom 
susedstve, po jednom v južnom sudáne a afganistane. schválené boli tiež štyri 
projekty rozvojového vzdelávania a tri projekty slovenských subjektov v rámci 
výziev európskej komisie boli spolufinancované. samrs okrem toho schválila dva 
projekty budovania kapacít. Do výzvy pre začínajúce podnikateľské partnerstvá 
sa neprihlásil ani jeden subjekt.

najvyšší podiel projektov získali mimovládne organizácie (51,5 %), avšak s pokle-
som o 14 % oproti roku 2012, nasledovali akademické inštitúcie s podielom 8,9 % 
oproti 18,14 % v predchádzajúcom roku. stále sa nezvýšilo zapojenie podnikateľských 
subjektov, pre ktoré bola určená aj špeciálna schéma start-up grantov na rozbehnutie 
podnikateľských príležitostí v rozvojových krajinách, do výzvy však nebola podaná 
ani jedna žiadosť. 

Výrazne sa zvýšil objem pomoci, ktorý bol určený priamo lokálnym inštitúciám 
v rozvojových krajinách, a to z dôvodu poskytnutého príspevku pre národný program 
solidarity v afganistane (national solidarity programme for afghanistan). 

možno teda konštatovať, že pri nezvyšujúcej sa celkovej bilaterálnej pomoci klesá 
objem pomoci, do ktorej sú zapojené slovenské subjekty (mVo, akademické inštitúcie, 
podnikatelia), a naopak narastá jej podiel realizovaný cez medzinárodné organizácie 
alebo miestne vlády a ich inštitúcie. takýto spôsob pomoci nepomáha budovať sloven-
ské kapacity zapájať sa do implementácie, vytvárať partnerstvá či priamo v cieľových 
krajinách kreovať pozitívny obraz slovenska ako donora.

najväčší podiel pomoci podľa regiónov v roku 2013 smeroval do afriky (37 %), 
avšak zaznamenávame pokles oproti roku 2012. mierne klesli najväčší príjemcovia 
oproti minulému roku – keňa, južný sudán a tunisko. klesal aj objem pomoci pre 
región západného Balkánu, najmä v neprospech Bosny a hercegoviny, macedónska 
a kosova. to isté platí pre Východné partnerstvo, najmä v neprospech Gruzínska 
a Bieloruska. Významný rast bol zaznamenaný v Ázii, a to z dôvodu poskytnutia spo-
mínaného finančného príspevku pre afganistan. 
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Tabuľka 3. Výdavky na bilaterálnu oDa poskytnutú cez mzVaez sr a samrs v roku 2013 
v porovnaní s rokom 2012 podľa teritoriálneho zamerania (vrátane mikrograntov, nákladov 
na vysielanie dobrovoľníkov, humanitárnu pomoc a bilaterálne finančné príspevky)

Krajina Vyplatená 
suma 
v EUR

% Vyplatená 
suma 
v EUR

%

2013 2012

Afrika 2 048 889 37,03 % 2 222 672 44,43 %
keňa 1 184 268 1 334 213
južný sudán 507 945 536 384
tunisko 294 339 320 098
egypt 2 410 7 204
etiópia 0 5 037
Burundi 1 155 5 760
lesotho 6 845 4 800
nigéria 0 3 416
Burkina Faso 660 2 880
kamerun 720 2 880
mali 40 000
rwanda 5 747
uganda 4 800

Krajiny Východného partnerstva 706 693 12,77 % 891 735 17,83 %
moldavsko 271 913 253 393
Gruzínsko 128 010 215 270
ukrajina 238 143 215 226
Bielorusko 68 628 207 846

Krajiny západného Balkánu 661 142 11,95 % 774 366 15,48 %
srbsko 266 563 150 749
Bosna 
a hercegovina 82 054 186 551
macedónsko 84 380 136 693
čierna hora 173 409 171 955
kosovo 45 352 76 135
albánsko 9 384 11 822
západný Balkán 
(v roku 2012 
regionálny program 
bývania a cetir) 40 461

Ázia 1 906 001 34,45 % 803 623 44,43 %
afganistan 1 640 195 636 453
sýria 150 000 70 000
kirgizsko 442 17 020
mjanmarsko 16 415 18 000
kambodža 23 970 15 020
kazachstan 1 500 6 200
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Krajina Vyplatená 
suma 
v EUR

% Vyplatená 
suma 
v EUR

%

2013 2012

irak 5 689 12 335
mongolsko 21 925 10 962
japonsko (nie 
oDa) 10 000
indonézia 4 133
Filipíny 20 000
Vietnam 13 490
čína 7 375
india 3 500
palestína 1 500 3 500

Iné 0 0,00 % 87 057 1,74 %
haiti 15 000
cyprus (nie oDa) 11 220
izrael (nie oDa) 837
nešpecifikované 
krajiny (v roku 
2012 príspevok do 
európskeho fondu 
pre demokraciu) 60 000

Slovensko (globálne rozvojové 
vzdelávanie, spolufinancované 
projekty eú, projekty verejnej 
informovanosti, budovanie kapacít 
oDa) 210 393 3,80 % 188 518 3,77 %
Ostatné náklady – administratívne 
náklady na CETIR 34 412 0,69 %
Spolu 5 533 118 100,00 % 5 002 383 100,00 %

zdroj: spracované na základe materiálov Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou 
republikou v roku 2012 a Správa o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou v roku 
2013

pokiaľ ide o slovenskú rozvojovú spoluprácu v krajinách, ktoré patria podľa 
klasifikácie oecD/Dac k najchudobnejším krajinám sveta, oproti roku 2012 za-
znamenávame v projektovej časti bilaterálnej spolupráce nárast podielu tých, ktoré 
to potrebujú najviac, teda najmenej rozvinutých a nízkopríjmových krajín (64,48 % 
oproti 55,14 % v roku 2012, ide o afganistan, keňu, južný sudán) v porovnaní 
s krajinami so stredným príjmom (západný Balkán, Východné partnerstvo, tunisko). 
nárast je spôsobený najmä zvýšeným podielom pomoci pre afganistan z dôvodu 
poskytnutia spomínaného finančného príspevku vo výške 1 mil. eur. V roku 2012 
sme v súlade klasifikáciou oecD/Dac zaradili južný sudán medzi krajiny s nízkym 
príjmom, na rok 2013 už bola táto krajina zaradená do kategórie najmenej rozvinu-
tých krajín, čo má tiež štatistický vplyv na zvýšenie objemu slovenskej pomoci pre 
najchudobnejšie krajiny.
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Tabuľka 4. poskytovanie oDa sr do rozvojových krajín podľa klasifikácie oecD/Dac 
v roku 2013 (výdavky na bilaterálnu oDa poskytnutú cez mzVaez sr a samrs bez 
výdavkov realizovaných na slovensku)

Najmenej 
rozvinuté 
krajiny

Poskytnutá 
suma 
v EUR

Krajiny 
s nízkym 
príjmom

Poskytnutá 
suma 
v EUR

Krajiny 
s nižším 

stredným 
príjmom

Poskytnutá 
suma 
v EUR

Krajiny 
s vyšším 
stredným 
príjmom

Poskytnutá 
suma 
v EUR

afganistan 1 640 195 keňa 1 184 268 ukrajina 238 143 srbsko 266 563
južný sudán 507 945 kirgizsko 442 egypt 2 410 Bielorusko 68 628
Burkina Faso 660 moldavsko 271 913 čierna hora 173 409

Burundi 1 155 Gruzínsko 128 010
Bosna a her-
cegovina 82 054

kambodža 23 970 kamerun 720 macedónsko 84 380
uganda 4 800 india 3 500 albánsko 9 384
lesotho 6 845 Filipíny 20 000 kazachstan 1 500
mjanmarsko 16 415 kosovo 45 352 tunisko 294 339
mali 40 000 mongolsko 21 925 čína 7 375
rwanda 5 747 Vietnam 13 490

sýria 150 000
palestína 1 500
irak 5 689

Spolu 2 247 732 1 184 710 902 651 987 632
% v roku 2013 42,23 % 22,26 % 16,96 % 18,56 %
% v roku 2012 14,96 % 40,18 % 17,87 % 26,98%
% v roku 2011 16,00 % 27,70 % 17,30 % 39,00 %

spracované na základe materiálov Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou 
v roku 2012 a Správa o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou v roku 2013 

ak však k projektovej pomoci pripočítame ďalšie modality bilaterálnej oficiálnej 
rozvojovej pomoci sr, ktoré smerovali do rozvojových krajín z iných rezortov (a to 
najmä poskytovanie vládnych štipendií a medzinárodné policajné misie), teritoriálne 
rozdelenie pomoci vyzerá tak, že poskytujeme výrazne viac pomoci pre západný Balkán 
a Východné partnerstvo, teda najmä do krajín so stredným príjmom.

Tabuľka 5. Bilaterálna oDa sr 2013 podľa programových a projektových krajín 
(všetky rezorty)

Krajina/región Objem ODA v EUR
západný Balkán (z toho srbsko 58 %: 1 109 845,18) 1 925 455,90
afganistan 1 811 059,73
Východné partnerstvo 1 650 376,70
keňa 1 239 943,31
ostatné krajiny 1 058 653,70
južný sudán 520 465,11
južné susedstvo 301 749,54
Spolu 8 507 703,99

zdroj: Správa o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou v roku 2013
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ako už bolo spomenuté, sektorové zameranie bolo aj v roku 2013 pomerne širo-
ké, zmena nastala najmä v oblasti podpory jednotlivých sektorov. oproti roku 2012 
zaznamenávame zmenu v jej poklese v oblasti vzdelávania a zdravotníctva v prospech 
výrazného nárastu podpory budovania demokratických (štátnych) inštitúcií, ktoré tak 
tvorí hlavnú sektorovú prioritu slovenskej rozvojovej spolupráce. 

Tabuľka 6. Výdavky na bilaterálnu oDa v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 podľa 
sektorového zamerania (v %)

Sektorová priorita 2013 2012

Budovanie demokratických inštitúcií (vrátane témy bezpečnostná reforma) 20,79 % 10,89 %
Vzdelávanie (vrátane rozvojového vzdelávania v sr) 19,81 % 24,98 %
zdravotníctvo 12,42 % 18,33 %
občianska spoločnosť 11,45 % 13,49 %
pôdohospodárstvo, potravinová bezpečnosť 10,76 % 9,65 %
humanitárna pomoc (finančná pomoc) 6,00 % 3,33 %
ochrana životného prostredia 5,50 % 6,06 %
infraštruktúra (vodné hospodárstvo) 3,32 % 2,54 %
odovzdávanie transformačných skúseností (cetir) 3,02 % 2,79 %
Vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín 2,75 % 1,53 %
Budovanie trhového prostredia a podpora podnikania 2,48 % 2,83 %
sociálna infraštruktúra a služby 1,70 % 3,58 %

zdroj: Výročné správy samrs 2012 a 2013

cetir 

od roku 2011 sa na mzVaez realizuje program technickej pomoci partnerským krajinám 
s názvom centrum pre transfer skúseností z integrácie a reforiem (cetir). jeho cieľom je 
prehlbovať kontakty slovenských expertov s predstaviteľmi štátnych orgánov a občianskej 
spoločnosti krajín západného Balkánu a Východného partnerstva eú, ale aj ďalších krajín, 
ktoré prejavia záujem. pri realizácii jednotlivých aktivít sa kladie dôraz najmä na konzul-
tácie o konkrétnych otázkach reformných a integračných procesov. na rok 2013 bolo na 
tieto aktivity vyčlenených 200 000 eur. podobne ako v predchádzajúcich rokoch sa tento 
rozpočet nesplnil. V rámci programu cetir sa v roku 2013 realizovalo 27 samostatných 
aktivít (v roku 2012 ich bolo 23) v 11 krajinách pre 122 účastníkov a pracovný seminár 
pre krajiny Východného partnerstva zameraný na reformu väzenstva.11

11 Študijné cesty v sr – srbsko (8): legislatíva eú pre rôzne druhy výrobkov, politika kvality, zahra-
ničná politika, hmotné rezervy, správa lesov, migrácia, sociálna inklúzia rómov, voľný pohyb 
tovaru; čierna hora (5): justičné štatistiky, boj proti organizovanému zločinu a korupcii, justičná 
akadémia, evaluácia vzdelávacieho systému štátnou inšpekciou; macedónsko (4): technické pred-
pisy motorových vozidiel, ochrana spotrebiteľa, voľný pohyb tovaru, systém oficiálnej rozvojovej 
pomoci; Bosna a hercegovina (1): zahraničná politika; ukrajina (1): európska integrácia; irak (1): 
ochrana a repatriácia kultúrneho dedičstva, čína (1): študijná cesta sudcov najvyššieho ľudového 
súdu čínskej ľudovej republiky.
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celková suma vyplatená v roku 2013 na program cetir bola 125 929 eur (v roku 
2012 boli náklady na aktivity cetir o niečo vyššie, a to 128 599 eur). náklady 
na administráciu programu v roku 2013 predstavovali opäť až 33 % z celkových 
nákladov12, náklady na študijné návštevy v sr 48 %, na vyslanie 17 slovenských 
expertov do zahraničia 11 % a na pracovný seminár pre krajiny Východného part-
nerstva 8 %. 

z obsahového hľadiska by bolo v budúcnosti potrebné citlivejšie pristupovať k vý-
beru aktivít a partnerov. Študijnú cestu sudcov najvyššieho ľudového súdu čínskej 
ľudovej republiky, ktorá prebehla na pozvanie predsedu najvyššieho súdu sr a bola 
súčasťou medzinárodného projektu, do ktorého je najvyšší súd zapojený,13 nemožno 
pokladať za vhodnú aktivitu programu. V oblasti odovzdávania tranzičných skúseností 
by sr mala ponúknuť svoje adekvátne know-how v tých oblastiach a inštitúciách, 
ktoré sú na slovensku, ale aj v zahraničí považované za dôveryhodné a úspešné (čo 
sa o oblasti súdnictva v sr momentálne povedať nedá). zároveň by sr mala tieto 
skúsenosti ponúkať takým krajinám a inštitúciám z rozvojových krajín, ktoré uplatňujú, 
respektíve majú záujem začať uplatňovať demokratické princípy v súlade s medzi-
národnými štandardmi, i tým, ktoré na realizáciu reforiem nedisponujú dostatkom 
finančných prostriedkov. okrem toho by cetir nemal slúžiť ako doplnkový zdroj 
financovania aktivít iných rezortov; pokiaľ niektorá zo slovenských štátnych inštitúcií 
má záujem pozývať zahraničné návštevy podľa vlastného výberu, mala by na to využiť 
vlastný rozpočet.

z administratívneho hľadiska je potrebné prehodnotiť započítavanie nákladov na 
pracovné cesty zástupcov mzVaez sr súvisiace s monitorovaním projektov slovakaid 
do programu sprístupňovania transformačných skúseností. 

zároveň navrhujeme urobiť prvú analýzu programu cetir, plnenia cieľov, efektív-
nosti a adresnosti.

mikrograNty 

zastupiteľské úrady v partnerských krajinách mohli aj v roku 2013 podporiť lokálne in-
štitúcie prostredníctvom mikrograntov, čo je jediná forma otvorená priamo pre subjekty 
z cieľových krajín (do výšky 5 000 eur). V roku 2013 bolo schválených 60 mikrograntov 

 Vyslania slovenských expertov do zahraničia: egypt (1): panelista na tému ekonomické re-
formy, konferencia V4 v káhire; moldavsko (1): expertná cesta zamestnancov mV sr – téma 
migrácia; tunisko (1): pracovná cesta zamestnancov mzVaez sr v rámci iniciatívy Democratic 
partnership challenge/task Force tunisia; srbsko (1): expertná cesta zamestnancov úrso sr – 
téma energetika; Bosna a hercegovina (1): účasť zástupcov mzVaez sr a mo sr na seminári 
cenaa – téma bezpečnostná reforma; afganistan (1): zahraničná pracovná cesta veľvyslanca 
sr (zú v teheráne) do kábulu – účasť na odovzdávaní projektov financovaných zo slovakaid 
afganskej strane.

12 ak ešte pridáme informáciu, že podiel administratívnych nákladov na bilaterálnej oDa samotné-
ho mzVaez je 60 %, v kontexte nového pravidla pre projekty, ktoré stanovila samrs, t. j. že na 
administratívu projektu vrátane monitorovacích ciest možno použiť maximálne 20 % celkového 
rozpočtu, vyznieva to pomerne bizarne.

13 harabin bude školiť číňanov, ako reformovať justíciu. in: Sme, 6. 1. 2014, http://www.sme.
sk/c/7058312/harabin-bude-skolit-cinanov-ako-reformovat-justiciu.html (prístup: 6. 1. 2014). 
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v 12 krajinách (v roku 2012 ich bolo 67 v 14 krajinách). počas roka 2013 bola v rámci 
mikrograntov vyplatená suma 313 103 eur. V minulom roku sa táto modalita využívala 
najmä v keni a krajinách západného Balkánu, naproti tomu málo sa využíva v krajinách 
Východného partnerstva. na porovnanie, v roku 2011 bolo v Bielorusku udelených 
16, zatiaľ čo v rokoch 2012 a 2013 už len po 2 mikrogranty.

počet udelených mikrograntov súvisí určite aj (ale nielen) s obmedzeným prístupom 
lokálnych organizácií k informáciám o tejto možnosti. informácie možno získať len na 
webových stránkach zastupiteľských úradov v nairobi, Belehrade, pekingu (teritoriálna 
pôsobnosť aj pre mongolsko) a kyjeve. úrady v podgorici, tirane a hanoji uvádzajú 
informácie len v slovenskom jazyku.

roZvoJové vZdelávaNie 

V roku 2013 boli aktivity zamerané na globálne rozvojové vzdelávanie podporené su-
mou 90 947 eur. V rámci implementácie národnej stratégie pre globálne vzdelávanie 
na roky 2012 – 201614 sa postupovalo podľa akčného plánu na plnenie úloh vyplýva-
júcich z uvedenej stratégie na rok 2013. mzVaez v spolupráci s rezortom školstva a so 
zapojenými mimovládnymi organizáciami vypracovalo hodnotenie a následne nový 
akčný plán na rok 2014, ktorý tvorí prílohu i novej strednodobej stratégie rozvojovej 
spolupráce na roky 2014 – 2018. 

z uvedeného hodnotenia akčného plánu 2013 vyplynulo, že plnenie väčšiny úloh 
sa posúva na ďalšie obdobie. najdôležitejší predpoklad dosahovania cieľov stratégie 
je intenzívna spolupráca oboch dotknutých rezortov zodpovedných za jej plnenie 
vrátane adekvátneho finančného zabezpečenia aktivít. konkrétne táto z pravidelne sa 
opakujúcich úloh v akčnom pláne – prehĺbenie spolupráce rezortov zodpovedných 
za problematiku rozvojového vzdelávania – je však dlhodobo nesplnená, keďže za-
pojenie ministerstva školstva nemôžeme považovať za dostatočné. a keďže zo strany 
ministerstva školstva doteraz nie sú vyhradené adekvátne zdroje na implementáciu 
stratégie, treba konštatovať, že finančná podpora mzVaez nepostačuje na pokrytie 
aktivít tak, aby sa prijatá stratégia zodpovedne a udržateľne plnila. V grantovej výzve 
samrs v roku 2013 mohli byť podporené len štyri projekty globálneho rozvojového 
vzdelávania v kontrahovanej sume 80 431 eur.

zvyšovanie povedomia verejnosti o globálnych témach a rozvoj kritického mysle-
nia občanov sr v tejto oblasti vedie k hlbšiemu porozumeniu diania vo svete. aktivity 
realizované v rámci oDa potrebujú silnú podporu a porozumenie tak verejnosti, ako 
aj tých, ktorí o nej rozhodujú. preto je väčšia podpora globálneho rozvojového vzde-
lávania nevyhnutným predpokladom kvantitatívneho i kvalitatívneho rastu slovenskej 
rozvojovej spolupráce. 

14 Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na roky 2012 – 2016, http://www.statpedu.sk/files/
documents/odborne_info/narodna_strategia_globalne%20vzdelavanie_2012_2016.pdf (prístup: 
21. 4. 2014).
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vysielaNie doBrovoľNíkov do roZvoJových kraJíN 

V spolupráci s pmVro bol v marci 2012 spustený program ministerstva zahraničných 
vecí a európskych záležitostí sr na vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín 
v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci sr. Vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových 
krajín ako súčasť oDa sr sa zameriava na budovanie kapacít slovenských odborníkov, 
dobrovoľníkov a osobitne mladých ľudí. cieľom je jednak vysielať mladých ľudí na zís-
kavanie osobných skúseností s rozvojovou problematikou, jednak vysielať skúsených 
rozvojových pracovníkov, ktorí sú ochotní bez nároku na odmenu odovzdávať svoje 
skúsenosti lokálnym komunitám či inštitúciám v rozvojových krajinách.

V období rokov 2012 – 2013 bolo za podpory programu slovakaid vyslaných 40 
dobrovoľníkov, z toho takmer 80 % žien, do 16 rôznych rozvojových krajín sveta. 
Do programu sa doteraz zapojilo 11 vysielajúcich organizácií, z toho 2 univerzity 
a 9 mimovládnych organizácií. ide najmä o subjekty, ktoré majú výraznú prítomnosť 
v teréne, prebiehajúce vlastné projekty financované zo slovakaid alebo z iných zdro-
jov, zastúpenie v medzinárodných zoskupeniach a sieť lokálnych partnerov – ako sú 
sociálne či zdravotné zariadenia, krízové centrá, školy –, v rámci ktorých prebiehal 
výkon dobrovoľníckej služby. 

najväčší podiel dobrovoľníckych projektov predstavovali projekty v oblasti sociálne-
ho rozvoja, sociálnej práce a poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo vzdelávania. 
menší počet sa venoval napr. podpore malého a stredného podnikania či podpore 
občianskej spoločnosti. Väčšina intervencií bola založená na priamom poskytovaní 
služieb príjemcom pomoci, v menšej miere išlo o poskytovanie know-how. V roku 2013 
bolo všetkých 24 dobrovoľníkov (desať v keni, štyria v Gruzínsku, traja v kambodži, 
dvaja v južnom sudáne, po jednom vo rwande, v ugande, lesothe, afganistane a vo 
Vietname) vyslaných prostredníctvom slovenských mimovládnych organizácií alebo 
univerzít a umiestnených najmä v projektoch lokálnych partnerov. V roku 2012 bolo 
dobrovoľníkov 16. ako pozitívny krok treba hodnotiť trend zvyšovania rozpočtu na 
vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín, čo prispieva k budovaniu kapacít 
a zvyšovaniu skúseností slovákov s terénnou prácou v rozvojových krajinách, ako aj 
s posilňovaním povedomia verejnosti, keďže dobrovoľníci sú po návrate na sloven-
sko zapájaní do šírenia osvety o rozvojovej spolupráci a globálnych témach. úspech 
programu ovplyvňuje aj to, že je na rozdiel od dotačných schém samrs administratívne 
nenáročný a priaznivo nastavený tak voči žiadateľom, ako aj partnerom v rozvojových 
krajinách. 

štiPeNdiá

ministerstvo školstva vykázalo v roku 2013 výdavky na pobyt študentov z rozvojových 
krajín na slovensku v celkovej výške 1 679 921,02 eura. Štipendiá sa poskytli 402 študen-
tom zo 43 rozvojových krajín, z toho 48,76 % (196 študentov) pochádza zo srbska.

Študenti z rozvojových krajín mali najväčší záujem o štúdium všeobecného lekárstva, 
manažmentu, politológie a európskych štúdií, stavebníctva, informatiky a environ-
mentálnych vied. z akademických inštitúcií ide najmä o lekársku fakultu uk, Fakultu 
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manažmentu uk, Fakultu sociálnych a ekonomických vied uk, prírodovedeckú fakultu 
uk, stavebnú fakultu stu a Fakultu elektrotechniky a informatiky stu v Bratislave.

slováci žijúci v zahraničí (týka sa to len študentov z krajín, ktoré sú zaradené do 
zoznamu oficiálnej rozvojovej pomoci – srbsko, kirgizsko a ukrajina) prejavili naj-
väčší záujem o štúdium učiteľstva umeleckovýchovných predmetov, akademických 
predmetov, pedagogiky, manažmentu, environmentalistiky, geológie, biotechnológie, 
počítačového inžinierstva a informatiky či politológie. zo škôl to boli Fakulta prírodných 
vied ukF v nitre, prírodovedecká fakulta uk, Fakulta sociálnych a ekonomických vied 
uk v Bratislave, pedagogická fakulta ukF v nitre, Filozofická fakulta ukF v nitre, pe-
dagogická fakulta uk v Bratislave, Fakulta biotechnológie a potravinárstva spu v nitre, 
Fakulta manažmentu uk, stavebná fakulta stu, Fakulta elektrotechniky a informatiky 
stu v Bratislave.

aj keď štipendiá pre študentov z rozvojových krajín sa započítavajú do oficiálnej 
rozvojovej pomoci, nepredstavujú pre rozvojové krajiny reálny finančný transfer a ich 
vplyv na rozvoj nie je možné jednoznačne posúdiť. tieto prostriedky, ktoré tvoria 2,6 % 
z celkovej vykázanej oficiálnej rozvojovej pomoci sr, resp. 14 % bilaterálnej pomoci, 
ostávajú na slovensku. zatiaľ neexistujú štatistiky, koľkí zo študentov sa vrátia do svojej 
domovskej krajiny, a neexistuje ani mechanizmus, ako štúdium na slovensku takýmto 
návratom podmieniť.15

FiNaNčNé PrísPevky

s cieľom podporiť konkrétne aktivity medzinárodných organizácií, ktoré realizujú v roz-
vojových krajinách, resp. aktivity implementované v rámci medzinárodných iniciatív 
poskytlo mzVaez v roku 2013 na základe rozhodnutia ministra viacero účelových 
finančných príspevkov. V roku 2013 tak prispelo do programu národnej solidarity pre 
afganistan sumou 1 000 000 eur, do zvereneckého fondu sr – unDp (financie boli 
využité aj na monitorovanie slovenských rozvojových projektov a na vzdelávacie ak-
tivity pri príležitosti 10. výročia slovakaid) sumou 200 000 eur. okrem toho poskytlo 
40 000 eur pre unops na projekt atlas pre tunisko, 30 500 pre unDp na Fond pre 
budovanie mieru, 15 000 pre spoločný program vlády čiernej hory, unDp a oBse 
– monDem (program je zameraný na budovanie kapacít čiernej hory v oblasti de-
militarizácie a bezpečného skladovania ručných a ľahkých zbraní), 14 702 eur pre fond 
spoločenstva demokracií – uniteD, 10 000 eur pre uniceF na program eliminácie 
obrny vo svete so zameraním na afganistan a 8 000 pre unoDc na aktivity zamerané 
na oblasť boja proti terorizmu (vzdelávanie sudcov a štátnych prokurátorov v agende 
medzinárodného právneho rámca a stíhania terorizmu) v čiernej hore.

celková výška príspevkov udelených na základe rozhodnutia ministra dosiahla 
nezanedbateľnú výšku 1 318 202 eur. V záujme programového prístupu slovenskej 
rozvojovej spolupráce by bolo vhodné prijať strategický dokument, ktorý by definoval, 
na základe akých teritoriálnych alebo sektorových priorít a ktorým medzinárodným 

15 Všetky podrobné informácie o štipendiách vlády sr v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci (oDa) 
sú dostupné na webovej stránke www.minedu.sk (v časti medzinárodná spolupráca/štipendiá 
a programy/štipendiá vlády sr) a na stránke vládnych štipendií www.vladnestipendia.sk.
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alebo zahraničným organizáciám sa budú príspevky tohto typu poskytovať. z hľadiska 
transparentnosti a zvyšovania efektívnosti by bolo tiež potrebné monitorovať využitie 
týchto príspevkov.

podľa doterajších informácií z mzVaez napríklad najvyšší príspevok do programu 
národnej solidarity pre afganistan doposiaľ nebol čerpaný. to znamená, že už viac ako 
rok po jeho poskytnutí slovenskou stranou ho afganská strana na konkrétne rozvojové 
aktivity nevyužila. preto je namieste kontrolovať jeho použitie v budúcich rokoch.

humaNitárNa Pomoc 

V roku 2013 poskytlo mzVaez, resp. ministerstvo vnútra finančnú a materiálnu huma-
nitárnu pomoc v celkovej výške 367 234 eur. V porovnaní s rokom 2012 (323 500 eur) 
tak došlo k miernemu nárastu. ministerstvo vnútra poskytlo materiálnu humanitárnu 
pomoc pre Bosnu a hercegovinu, utečencov zo sýrie v Bulharsku a pre afganistan 
v celkovej výške 117 362 eur (v roku 2012 to bolo 170 000 eur).

Finančná humanitárna pomoc, ktorá je v gescii mzVaez, sa v roku 2013 realizovala 
formou siedmich finančných príspevkov medzinárodným a lokálnym zahraničným 
organizáciám alebo štátnym inštitúciám, spolu vo výške 249 872 eur (v roku 2012 to 
bolo 153 500 eur). najväčší finančný príspevok na humanitárnu pomoc v roku 2013 
bol určený pre sýrskych utečencov (150 000 eur). V súlade s mechanizmom poskyto-
vania humanitárnej pomoci slovenskej republiky do zahraničia sa udeľuje na základe 
rozhodnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí. realizácia oficiálnej 
humanitárnej pomoci prostredníctvom slovenských subjektov zvyšuje viditeľnosť slo-
venska ako donora v teréne a pomáha budovať kapacity slovenských humanitárnych 
organizácií. napriek tomu počas roka 2012 oficiálna humanitárna pomoc nebola 
realizovaná prostredníctvom slovenských organizácií a v roku 2013 sa situácia výraz-
nejšie nezmenila.16

za dlhodobo pretrvávajúci problém však možno označiť to, že neexistuje mecha-
nizmus, ako sa v transparentnej súťaži o finančné príspevky na humanitárnu pomoc 
môžu uchádzať slovenské organizácie. podľa súčasnej legislatívy existuje iba možnosť 
poskytovať finančné príspevky medzinárodným a zahraničným subjektom. aktuálny 
zákon o rozvojovej pomoci umožňuje pre slovenské subjekty len systém prideľova-
nia dotácií, čo je však časovo a administratívne náročný mechanizmus a nevyhovuje 
kritériám naliehavosti v prípade humanitárnej pomoci. mzVaez aj z tohto dôvodu 
pripravuje novelizáciu predmetného zákona. 

16 V roku 2013 bol poskytnutý väčší finančný príspevok pre slovenskú mimovládnu organizáciu aFan 
(združenie priateľov afganistanu), ktorý slúži na dofinancovanie projektu realizovaného v rokoch 
2011 – 2013 z programu rozvojovej pomoci slovakaid. projekt sa týka výstavby multifunkčného 
centra v priestoroch univerzity v kunduze, ktoré má slúžiť na vzdelávacie a kultúrne aktivity, ako je 
služba knižnice, využívanie prístupu na internet či konferenčnej sály. intervencia však má charakter 
rozvojovej, nie humanitárnej pomoci. tú zákon č. 617/2007 z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci 
sr definuje ako prejav solidarity s ľuďmi v núdzi, ktorej podstatou je pomoc, podpora, záchrana 
životov, ľudskej dôstojnosti a zmierňovanie utrpenia ľudí v prípade prírodných katastrof, kríz 
spôsobených človekom, stavu hladu a podvýživy alebo v porovnateľných núdzových situáciách, 
ako aj preventívne a pohotovostné programy, najmä v obzvlášť rizikových oblastiach.
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multilaterálNa roZvoJová Pomoc

už tradične sú štatisticky najvýznamnejším prvkom slovenskej rozvojovej spoluprá-
ce príspevky do medzinárodných organizácií, ktoré možno ako rozvojovú pomoc 
vykázať. V minulom roku tvorili až 81 %, čo je v absolútnych číslach 52 686 146,50 
eura. Väčšinu tvoril príspevok na rozvojovú spoluprácu do rozpočtu európskej únie 
vo výške 38 170 000 eur a finančný príspevok do európskeho rozvojového fondu 
(eDF) 6 195 000 eur (spolu 68,4 % celkovej pomoci a až 84 % našej multilaterálnej 
pomoci). ide o príspevky, ktoré sú povinné a vyplývajú z členstva sr v eú. príspevky 
do osn, eiB, mmF, svetovej banky a i., ktorých výšku sr môže ovplyvniť, tvoria asi 
12,8 % celkovej pomoci (8,3 mil. eur). 

príspevky zvýšilo najmä mzVaez sr, ktoré oproti roku 2012 významnejšie navýšilo 
sumy do rozpočtu osn a unesco a príspevky na misie osn na haiti, v Dr kongo, 
Darfúre, libanone, južnom sudáne, libérii a do Fondu osn pre budovanie mieru. 
ministerstvo financií vykázalo vyšší príspevok pre medzinárodný menový fond (nárast 
o 1,8 mil. eur). 

rok 2013 bol i rokom, keď sa začala debata (hoci zatiaľ len na úrovni orgánov 
štátnej správy) o efektivite členstva v jednotlivých medzinárodných organizáciách 
a s ním spojených finančných tokov. takáto debata je nevyhnutným predpokladom 
vytvorenia stratégie na internacionalizáciu cieľov sr v oblasti rozvojovej spolupráce 
prostredníctvom členstva v relevantných organizáciách. analýza realizovaná jednotli-
vými rezortmi by mala byť zverejnená v prvej polovici roka 2014.

Ďalšie témy roZvoJoveJ sPoluPráce v roku 2013

tRanspaRentnosť Rozvojovej spolupRáce

podľa indexu transparentnosti pomoci za rok 2013 sa slovensko umiestnilo na 
55. mieste spomedzi 67 hodnotených donorov.17 V roku 2013 dosiahla sr skóre 
11,98 %, čo predstavuje pokles oproti roku 2012, v ktorom podľa indexu dosiahla 
20 %. slovensko sa tak umiestnilo v poslednej kategórii.18 česká republika skončila 
na 35. mieste, čo ju posunulo do kategórie o stupeň vyššie. z krajín V4 sa za slo-
venskom takisto v poslednej kategórii umiestnilo poľsko na 57. mieste a maďarsko 
na 64. mieste. V rámci indexu transparentnosti pomoci dosiahli členské štáty eú 
úroveň len 23 %.

slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu podľa indexu 
transparentnosti pomoci za rok 2013 zverejňovala iba 5 % údajov, ktoré index 
sledoval vo formáte csV/excel, a 27 % bolo dostupných vo formáte pDF. uve-
rejňovanie dát vo formáte pDF je lepšie ako neuverejňovať informácie vôbec, 
avšak tento formát, resp. formát interaktívnych máp sa ťažko využíva na analýzu 

17 Aid transparency index 2013, http://ati.publishwhatyoufund.org/donor/slovakia/ (prístup: 21. 5. 
2014).

18 index transparentnosti pomoci zatrieďuje donorov do 5 kategórií podľa skóre, ktoré dosiahli: 
veľmi dobré, dobré, priemerné, slabé, veľmi slabé. 
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a opätovné použitie dát. zverejňovanie dát teda samo osebe nestačí, treba zvážiť 
aj praktickosť použitia formátu, v ktorom sú publikované. Dáta sa analyzujú, opä-
tovne používajú a porovnávajú, preto je potrebné, aby boli použiteľné na ďalšie 
štatistické spracovanie a hodnotenie. 

koheRencia politík pRe Rozvoj

koherencia politík pre rozvoj je formálne súčasťou oficiálnej rozvojovej pomoci od 
prijatia zákona o rozvojovej pomoci v roku 2007. mechanizmus uplatňovania tohto 
princípu je však na slovensku v počiatočných štádiách tvorby. koherencia politík pre 
rozvoj je popri efektívnosti definovaná ako jeden zo základných princípov rozvojovej 
spolupráce. mzVaez sr si za cieľ do roku 2016 stanovilo vypracovať stratégiu kohe-
rencie politík pre rozvoj, preto je nevyhnutné v nasledujúcom období sa systematicky 
venovať príprave mechanizmov na jej implementáciu.

koherencia politík pre rozvoj bola uvedená ako téma koordinačného výboru 
oDa, ktorého zasadnutie sa konalo v novembri 2013. téma je však príliš komplex-
ná a na porozumenie sa jej treba venovať intenzívnejšie i na úrovni monitorovania 
politík jednotlivých rezortov. na zabezpečenie koherencie politík v praxi je preto 
potrebné vytvoriť medzirezortnú pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov prísluš-
ných ministerstiev, ktorá by mohla byť zriadená formou podvýboru koordinačného 
výboru a premietala by do praxe témy koherencie politík pre rozvoj otvorené na 
zasadnutí výboru. 

zabezpečenie súladu rôznych politík s rozvojovými cieľmi si vyžaduje poznanie 
situácie priamo v rozvojových krajinách. V súčasnosti je nedostatok mechanizmov 
na identifikovanie konkrétnych negatívnych vplyvov politík eú na životy ľudí v nich. 
to otvára priestor na spoluprácu so širokým spektrom aktérov: so zú v rozvojových 
krajinách, samrs, s mVo, akademickými inštitúciami či podnikateľskými subjektmi 
prítomnými v teréne i so širšou sférou organizácií občianskej spoločnosti, ako aj 
s univerzitami, ktoré majú kapacitu realizovať výskum a venovať sa nekoherentným 
politikám, napr. v rámci záverečných prác študentov. zriadenie externého poradného 
orgánu by mohlo zabezpečiť spoluprácu týchto aktérov. V neposlednom rade je ne-
vyhnutné sústrediť pozornosť na osvetu zástupcov nr sr a európskeho parlamentu, 
ktorí prijímajú legislatívu na národnej i európskej úrovni, a na ich zapájanie do témy. 
keďže 80 % národnej legislatívy pochádza z únie, nekoherentné politiky eú sa môžu 
premietnuť aj na národnú úroveň. 

PláNy Na rok 2014 a stredNodoBá stratégia Na roky  
2014 – 2018 

rok 2013 bol okrem iného rokom hodnotenia minulej päťročnice. pri príprave pláno-
vacieho dokumentu sa tak prvýkrát realizovalo hodnotenie toho predchádzajúceho. 
prvé zhodnotenie realizoval výskumný tím zložený z autorov tohto textu a jána mi-
hálika v rámci projektu podporeného mzVaez. oficiálna verzia hodnotenia, ktorú 
na rokovanie ponúklo mzVaez, bola len skrátenou verziou originálneho dokumentu 
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(bez vedomia a súhlasu autorov).19 nič to však nemení na skutočnosti, že išlo o po-
zitívny krok, ktorý bol nápomocný pri príprave novej stratégie. hodnotenie ukázalo, 
že predchádzajúca stratégia bol dokument, ktorý nestaval strategické plánovanie 
slovenskej rozvojovej spolupráce na jasnom obsahu. chýbali mu adekvátne ciele, ako 
tento obsah naplniť, absentovali i ďalšie dôležité oporné body, akými sú napríklad 
vhodne nastavený administratívny systém, personálne zázemie či evaluácie, ktoré by 
umožnili konkrétnu realizáciu plánov a ich hodnotenie v praxi. zhodnotiť bolo možné 
len individuálne parciálne úlohy vytýčené na toto obdobie.

expertné hodnotenie bolo súčasťou väčšej štúdie,20 ktorá slúžila ako jeden z (pod-
statných) podkladových materiálov na spracovanie novej strednodobej stratégie. Do de-
baty o ďalšej budúcnosti však boli tentoraz významnejšie zapojené nielen mimovládne 
organizácie, ale aj iné ministerstvá, akademický sektor, združenia či podnikatelia. nový 
plánovací dokument tak nabral inú kvalitu – na úrovni štruktúry aj obsahu. stratégia 
je realistickejšia, obsažnejšia, prichádza s programovým prístupom a definuje ciele, 
ktoré chce za 5 rokov dosiahnuť. na rozdiel od predchádzajúcich dokumentov určila 
i zodpovednosť za ich realizáciu a indikátory.21 jej plnenie sa teda bude jednoduchšie 
sledovať a zhodnocovať. 

od roku 2014 mzVaez nebude každoročne pripravovať ani národné programy, 
ktoré sú akýmisi ročnými akčnými plánmi realizácie novej strednodobej stratégie. 
namiesto nich bude na tento účel slúžiť krátke zameranie a indikatívny rozpočet na 
príslušný rok. Dokument na rok 2014 však vôbec neuvádza plán plnenia jednotlivých 
úloh stanovených v strednodobej stratégii, je skôr všeobecným súhrnom a nerozmieňa 
plnenie cieľov stanovených v stratégii na drobné. jeho súčasťou je indikatívny rozpo-
čet prostriedkov alokovaných len cez mzVaez, čo je v prípade bilaterálnej pomoci 
približne 40 % nákladov.

odPorÚčaNia 

•	 zvýšiť pomer dvojstrannej pomoci na rozvojové projekty a projekty rozvojového 
vzdelávania, administrované prostredníctvom samrs;

•	 vytvoriť programové prístupy k financovaniu pomoci vo vybraných krajinách;
•	 podporovať kľúčové subjekty rozvojovej spolupráce formou dlhodobejších 

programových kontraktov; 
•	 realizovať programové zámery aj formou verejných súťaží a tendrov;

19 V úvode oficiálneho hodnotenia síce je veta poukazujúca na prepojenie oficiálneho hodnotenia 
s prácou autorov tohto textu, avšak evokuje, že oficiálne hodnotenie využilo autorský text ako 
podklad, zatiaľ čo verzia mzVaez je v skutočnosti len skrátená o vymazané kritické komentáre 
autorov. pozri originál hodnotenia Beňáková, n., Brezáni, p., mihálik., j.: Východiská pre zameranie 
rozvojovej politiky SR po roku 2015. platforma mVro, 2013, http://www.mvro.sk/sk/e-kniznica/
category/1-dokumenty# (prístup: 21. 3. 2014).

20 tamže.
21 treba však dodať, že niektoré indikátory sú všeobecné – napríklad „zohľadnenie konzultácií či 

hodnotenia“. niektoré sú nejasne zadefinované – výsledkom má byť zvýšený objem bilaterálnej 
pomoci, ale indikátor znie „percentuálny nárast oDa sr oproti minulému roku“, pričom neuvádza 
ani konkrétne percento. otázne je aj plnenie vysielania rozvojových pracovníkov na ambasády 
v programových krajinách, pretože v afganistane slovenská republika zú nemá. 
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•	 upraviť legislatívu, aby bolo možné realizovať transparentnú schému na posky-
tovanie finančných príspevkov na humanitárnu pomoc slovenským organizá-
ciám; 

•	 vypracovať stratégiu a transparentné kritériá na poskytovanie a monitorovanie 
využitia bilaterálnych príspevkov medzinárodným alebo lokálnym organizáci-
ám; 

•	 implementovať stratégiu zapájania podnikateľských subjektov do slovenskej 
rozvojovej pomoci tak, aby existovali modality a finančné zdroje na podporenie 
projektov s udržateľným podnikateľským zámerom, ktoré napomôžu ekono-
mickému rastu a tvorbe pracovných príležitostí v cieľovej krajine; 

•	 zvýšiť pozornosť venovanú multilaterálnej pomoci napr. cez koordinovanejší 
prístup k formulovaniu cieľov národného programu v tejto oblasti;

•	 prehodnotiť doterajší systém schvaľovania projektov komisiou zloženou výlučne 
z pracovníkov mzVaez sr, doplniť do procesu odborné posudky nezávislých 
odborníkov, z ktorých budú členovia komisie vychádzať pri bodovaní návr-
hov;

•	 reformovať systém slovakaid, aby bol priaznivo nastavený slovenským sub-
jektom, ktoré sú hlavnými realizátormi oDa, znížiť administratívnu náročnosť 
implementácie projektov, zaviesť pravidelné monitorovanie a kvalitnú obsahovú 
evaluáciu všetkých intervencií;

•	 budovať kapacity všetkých subjektov zapojených do oDa, a to tak na strane 
mzVaez a samrs, ako aj potenciálne implementujúcich subjektov (mVo, 
verejných inštitúcií, samospráv, súkromných firiem); 

•	 viac zapájať slovenských expertov z rôznych oblastí do programovania a imple-
mentácie oDa;

•	 rozvíjať trilaterálnu spoluprácu s vyspelejšími donormi a reálne podporovať 
zapojenie slovenských subjektov do implementácie rozvojových a vzdelávacích 
projektov eú;

•	 pokračovať v podpore projektov globálneho a rozvojového vzdelávania na 
slovensku a presadzovať tieto témy v spolupráci s ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu sr ako súčasť učebných osnov všetkých typov škôl na 
slovensku;

•	 postupovať v súlade s odporúčaniami oecD týkajúcimi sa koherencie politík 
pre rozvoj;

•	 posilniť dialóg a medzirezortnú spoluprácu v oblasti koherencie politík pre 
rozvoj;

•	 pokračovať vo zvyšovaní transparentnosti dát o poskytovanej pomoci a na 
stránke www.slovakaid.sk zverejňovať dáta vo formáte vhodnom na analýzu, 
opätovné použitie a porovnávanie dát;

•	 v súlade so záväzkami 4. fóra na vysokej úrovni o efektívnosti pomoci v pusane 
podniknúť kroky na zvýšenie efektívnosti a transparentnosti rozvojovej spolu-
práce: aktualizovať plán implementácie spoločného štandardu a najneskôr do 
decembra 2015 publikovať dáta v iati.
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vereJNá diPlomacia sr  
v roku 2013

OndrejGažOvič

zatiaľ posledné hodnotenie verejnej diplomacie sr, ktoré ponúkla ročenka v roku 
2011, identifikovalo tri hlavné výzvy, ktorým by sa malo ministerstvo zahraničných 
vecí a európskych záležitostí (mzVaez) v rámci uvedenej témy venovať.1 konkrétne 
ide o tieto oblasti: 

1. zabezpečiť širšie vnímanie verejnej diplomacie, nad rámec brandingu sr; 
2. v oblasti brandingu aktualizovať ideový koncept prezentácie sr v zahraničí „slovensko, 

krajina s potenciálom“ (2011) o spätnú väzbu verejnosti a pristúpiť k tvorbe návrhov 
konkrétnych komunikačných posolstiev značky sr a ich vizuálnych stvárnení; 

3. vytvoriť funkčný mechanizmus, ktorý umožní relevantným subjektom podieľa-
júcim sa na prezentácii sr v zahraničí efektívne koordinovať svoju činnosť.

predkladaný text s odstupom dvoch rokov hodnotí, v akej miere rezort diplomacie 
v spolupráci so svojimi partnermi uspel pri riešení týchto výziev.

maNažmeNt iNterakcií a utváraNie PartNerstiev

odborníci, ktorí sa venujú téme verejnej diplomacie a jej príbuzným oblastiam, dl-
hodobo poukazujú na potrebu jej širšieho chápania.2 popri strategickej komunikácii 

1 Gažovič, o.: Verejná diplomacia sr v roku 2011 – hľadanie značky krajiny. in: Brezáni, p. (ed.): 
Ročenka zahraničnej politiky SR 2011. Bratislava: Výskumné centrum slovenskej spoločnosti pre 
zahraničnú politiku, n. o., 2012, s. 109 – 119. 

2 pozri napr. nye, j. s.: public diplomacy and soft power. in: The ANNALS of the American Academy 
of Political and Social Science. marec 2008, roč. 616, č. 1, s. 94 – 109; leonard, m., stead, c.,
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sa ich pozornosť upriamuje na manažovanie denných interakcií s domácou a so za-
hraničnou verejnosťou, ako aj na utváranie dlhodobých partnerstiev s ich kľúčovými 
predstaviteľmi.

V roku 2013 mzVaez využilo širokú paletu nástrojov a pripravilo množstvo podujatí, 
ktoré je možné interpretovať ako realizovanie dvoch rovín verejnej diplomacie predsta-
vených vyššie. na zabezpečení ich uskutočňovania sa podieľali viaceré útvary rezortu, 
od kabinetov ministra a štátnych tajomníkov cez vecne príslušné sekcie ministerstva až 
po jednotlivé odbory. kľúčovú rolu zohráva v tejto oblasti sekcia ministra, pod ktorú 
patria odbory najintenzívnejšie sa podieľajúce na informovaní domácej verejnosti o za-
hraničnopolitických témach – odbor verejnej diplomacie, odbor kultúrnej diplomacie3, 
tlačový odbor a odbor analýz a plánovania. Dôležitú úlohu v rámci konkrétnych tém 
zohrávajú tiež odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci, odbor ľudských práv, odbor 
bezpečnostnej politiky a ďalšie. hlavným aktérom pri komunikácii so zahraničnou 
verejnosťou boli slovenské zastupiteľské úrady.

jedným z výraznejších motívov, ktoré ministerstvo verejnosti sprostredkovalo v roku 
2013, bolo 20. výročie vzniku samostatnej sr, čo je len logické, keďže takéto výročie 
poskytuje priestor na kritickú reflexiu doterajšieho pôsobenia sr na medzinárodnej 
scéne a zároveň predstavuje prirodzený naratívny rámec na prezentáciu jeho kladných 
čŕt a dosiahnutých úspechov.

pozitívnym odštartovaním prezentácie spomínanej témy z pohľadu získanej spätnej 
väzby a mediálnej pozornosti bola konferencia „moderná diplomacia: 20 rokov služby 
pre slovensko“, ktorú s podporou mzVaez organizovala 21. januára Fakulta politických 
vied a medzinárodných vzťahov univerzity mateja Bela v Banskej Bystrici. V priamom 
prenose ju vysielala televízia ta3 a ako hostia sa na nej zúčastnili predstavitelia me-
dzinárodného diplomatického zboru v sr, reprezentanti akademickej obce a tretieho 
sektora. hlavnými rečníkmi konferencie boli osobnosti slovenskej diplomacie, ktoré 
dosiahli významné uznanie a kariérne postavenie na medzinárodnom diplomatickom 
fóre.4 podujatie ponúklo domácemu a zahraničnému publiku príbeh mladej krajiny, 
ktorá sa dokázala úspešne etablovať na medzinárodnej scéne. konferencia bola spre-
vádzaná výstavným projektom „Bohatstvo v rozmanitosti“, ktorý predstavil úspechy sr 
dosiahnuté za 20 rokov jej existencie s dôrazom na pôsobenie slovenskej diplomacie. 
Výstava bola expedovaná i na desiatky slovenských ambasád. 

 smewing, c.: Public diplomacy. londýn: the Foreign policy center, 2002; zaharna, r. s.: map-
ping out a spectrum of public diplomacy initiatives. in: snow, n., taylor, p. m. (ed.): Routledge 
Handbook of Public Diplomacy. new York: routledge, 2009.

3 V roku 2013 došlo v rámci organizačných zmien na mzVaez sr k rozdeleniu pôvodne existujúceho 
odboru verejnej a kultúrnej diplomacie (oVkD) na dva samostatné odbory: oVDi a okuD.

4 miroslav jenča: osobitný predstaviteľ generálneho tajomníka osn a vedúci regionálneho centra 
pre preventívnu diplomaciu v strednej Ázii; ján kubiš: osobitný zástupca generálneho tajomníka 
osn pre afganistan a vedúci pomocnej misie osn v afganistane (unama), bývalý minister 
zahraničných vecí sr a bývalý generálny tajomník oBse; eduard kukan: poslanec európskeho par-
lamentu, bývalý minister zahraničných vecí sr a bývalý osobitný vyslanec generálneho tajomníka 
osn pre Balkán; miroslav lajčák: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych 
záležitostí sr, bývalý vysoký predstaviteľ medzinárodného spoločenstva a osobitný predstaviteľ 
európskej únie v Bosne a hercegovine, bývalý výkonný riaditeľ európskej služby pre vonkajšiu 
činnosť pre európu a strednú Áziu; maroš Šefčovič: podpredseda európskej komisie a komisár pre 
inštitucionálne vzťahy a administratívu, bývalý komisár pre vzdelanie, kultúru a mládež v európskej 
komisii; peter tomka: predseda medzinárodného súdneho dvora osn.
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okrem toho pripravilo ministerstvo v spolupráci s partnermi viacero ďalších vý-
stavných projektov, ktoré mali za cieľ sprostredkovať domácej a zahraničnej verejnosti 
vybrané posolstvá o sr. medzi hlavné patrili výstava „1150. výročie príchodu konštan-
tína a metoda na územie dnešného slovenska“, výstava súčasnej slovenskej fotografie 
„slovak press photo“, výber z tvorby popredných slovenských výtvarníkov „Vizuálne 
inšpirácie a cesty hľadania“ a ďalšie. V spolupráci so slovenskou poštou zabezpečilo 
ministerstvo prípravu pamätných poštových známok k pripomínaným výročiam a part-
nerským projektom5 a ich distribúciu na jednotlivé diplomatické misie v zahraničí.

V roku 2013 realizovalo ministerstvo viacero podujatí v oblasti kultúry a športu. 
z tých významnejších možno spomenúť kultúrne podujatia, ktoré sa konali v rámci 
dní slovenskej kultúry napr. v Berlíne, ríme, marseille a na malte, vo sfére športu zas 
organizačnú podporu ministerstva pri usporiadaní prvého ročníka Vyšehradských cyk-
listických pretekov v máji 2013.6 Doplnkovým komunikačným prostriedkom mzVaez 
s domácou verejnosťou boli už tradičné aktivity s charitatívnym rozmerom, ako napr. 
usporiadanie tenisového turnaja diplomatov, patronát nad Detským domovom v no-
vom meste nad Váhom či zapojenie sa do Vianočného bazára diplomatickej komunity 
v sr.7 podobné aktivity predstavujú pomocnú platformu na priblíženie slovenskej dip-
lomacie a širšej domácej a zahraničnej verejnosti a poskytujú priestor na neformálnu 
komunikáciu o témach, ktoré zúčastnené strany považujú za relevantné.

rezort diplomacie v uplynulom roku pokračoval v intenzívnej spolupráci s mimo-
vládnymi organizáciami a predstaviteľmi akademického sektora. mzVaez sa na pod-
pore tohto partnerstva podieľalo prostredníctvom viacerých samostatných dotačných 
či grantových schém (dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky, 
dotácie zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd8, programy a nástroje 
v rámci oblasti rozvojovej spolupráce) a spoločnou realizáciou mnohých projektov. 
minister vyzdvihol expertízu partnerov z tohto sektora a poďakovanie za spoluprácu 
im vyslovil aj na tradičnom novoročnom stretnutí, ktoré sa konalo 8. januára 2013.

spomedzi aktivít zameraných na najširšiu domácu verejnosť treba vyzdvihnúť Deň 
otvorených dverí, ktorý sa v priestoroch ministerstva konal 25. mája 2013. profesionálni 
diplomati sa osobne venovali stovkám návštevníkov, pripravili pre nich sériu prezentá-
cií a informačných stánkov venovaných zahraničnopolitickým témam a konzulárnym 
otázkam, ako aj odborné výstavy, kultúrny program a prezentácie slovenských špor-

5 20. výročie vzniku sr; 1150. výročie príchodu sv. cyrila a sv. metoda na Veľkú moravu; projekt 
košice – európske hlavné mesto kultúry 2013 (ktorý mzVaez v roku 2013 kontinuálne podpo-
rovalo).

6 Zahraničná a európska politika v roku 2013. Výročná správa MZVaEZ SR. Bratislava: mzVaez sr, 
2014.

7 tamže.
8 samostatnou oblasťou, v rámci ktorej prebiehala komunikácia mzVaez s domácou verejnosťou 

a špeciálne so zástupcami širokého spektra mimovládnych organizácií, bola gescia rezortu nad 
agendou ľudských práv, ku ktorej získaniu prišlo v závere roka 2012 v dôsledku uznesenia vlády 
sr č. 479/2012. počas celého roka 2013 prebiehali pod gesciou mzVaez intenzívne rokovania 
množstva zúčastnených aktérov vo viacerých formátoch (rada vlády, okrúhle stoly, pracovné 
skupiny, workshopy a pod.) s cieľom pripraviť na schválenie text celoštátnej stratégie ochrany 
a podpory ľudských práv v slovenskej republike. jednoznačne pozitívne je možné hodnotiť ambíciu 
rezortu diplomacie pristúpiť k riešeniu tejto citlivej témy participatívnym spôsobom. Dosiahnutie 
konsenzu či aspoň kompromisu sa však ukázalo v roku 2013 nereálne, proces sprevádzali silné 
emócie a jeho doriešenie bolo posunuté na rok 2014.
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tovcov. sprievodným podujatím bolo udeľovanie ocenení ministra „Vyslanec dobrej 
vôle (Goodwill envoy)“ pre slovákov, ktorí dlhodobo pôsobia v zahraničí a dosiahli 
tam významný profesionálny úspech a uznanie. V roku 2013 sa toto ocenenie udeľo-
valo druhý raz.9 udeleniu ocenení venovalo pozornosť široké spektrum médií, a to aj 
v podobe priameho televízneho prenosu a nadväzujúcich novinárskych rozhovorov 
s laureátmi, čím sa vyslal pozitívny signál smerom k domácej verejnosti aj ku komunite 
slovenských profesionálov pôsobiacich v zahraničí.

záverečný okruh hodnotenia manažmentu interakcií a nadväzovania partnerstiev 
v rámci verejnej diplomacie ministerstva predstavujú aktivity v oblasti tzv. digitál-
nej diplomacie. V roku 2013 možno sledovať intenzívnejšie využívanie sociálnych 
sietí vedením ministerstva či pravidelné zverejňovanie audiovizuálneho obsahu na 
rezortnom účte platformy Youtube a pod. slovenská diplomacia prišla aj s dvomi 
novinkami, ktorých zámerom bolo zlepšiť servis poskytovaný zahraničnou službou 
pre občanov sr.

prvou je uvítacia sms, ktorá od januára 2013 v testovacom režime a od februára 
2013 v plnej prevádzke prichádza každému zákazníkovi prevádzkovateľov mobilných 
sietí v sr po prekročení štátnych hraníc smerom do zahraničia na mobilný telefón. 
obsahom sms sú telefonické kontakty na príslušný zastupiteľský úrad sr, ako aj na 
diplomatickú službu v ústredí ministerstva, ktoré môže občan využiť v prípade núdze. 
Všetci operátori tieto správy zasielajú adresátom bezplatne.

Druhou novinkou v oblasti digitálnej komunikácie s domácou verejnosťou je 
mobilná aplikácia svetobežka, ktorú rezort diplomacie spustil do prevádzky v októbri 
2013. aplikácia je určená pre operačné systémy android a ios, jej stiahnutie je bez-
platné a služby poskytuje aj v offline režime. jej obsahom je niekoľko hlavných sekcií, 
pomocou ktorých občan sr v zahraničí získa praktické rady pre konkrétne núdzové 
situácie, v ktorých sa môže ocitnúť a pri ktorých mu môže slovenská diplomacia pomôcť. 
aplikácia občanom zároveň umožňuje preventívnu registráciu v systéme mzVaez 
ešte pred samotným vycestovaním do zahraničia, ako aj aktuálne kontakty na všetky 
slovenské zastupiteľské úrady v zahraničí. obe novinky sú dobrým príkladom snahy 
rezortu diplomacie adaptovať sa pri poskytovaní služieb na meniace sa prostredie 
a rastúcu informatizáciu.

BraNdiNg sr – sPätNá väZBa vereJNosti  
a komuNikačNé Posolstvá

Druhou výzvou, ktorá stála v roku 2013 pred slovenskou verejnou diplomaciou, bolo 
pokračovanie v projekte tvorby „značky slovensko“. konkrétnymi potrebami v tejto 
oblasti boli najmä aktualizácia ideového konceptu prezentácie sr v zahraničí „sloven-

9 laureátmi sa stali monika Gullerová, popredná výskumníčka v odbore molekulárnej biológie, ktorá 
vedie vlastné laboratórium na university of oxford, autorka prestížnych vedeckých publikácií; 
prof. marián mark stolárik, dlhoročný propagátor a bádateľ v oblasti slovenskej politiky, histórie 
a kultúry v usa a kanade, vedúci katedry slovenskej histórie a kultúry na university of ottawa; 
matej krén, popredná osobnosť slovenského výtvarného umenia, nositeľ viacerých medzinárod-
ných ocenení a účastník prestížnych výstav a podujatí žijúci v čr.
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sko, krajina s potenciálom“ o spätnú väzbu verejnosti a na ňu nadväzujúca príprava 
návrhov konkrétnych komunikačných posolstiev značky slovensko a ich vizuálnych 
stvárnení.

keďže mzVaez nedisponovalo špeciálnym rozpočtom alokovaným na komplexný 
projekt brandingu sr, odbor verejnej diplomacie zvolil ako metódu realizácie postup-
né riešenie na seba nadväzujúcich a obsahovo limitovaných čiastkových projektov, 
ktoré boli financované prostredníctvom rezortného dotačného mechanizmu. prvým 
z nich v roku 2013 sa stal projekt „Branding sr: od ideového konceptu k hodnotám, 
posolstvám a komunikácii“ autorského tímu Fakulty sociálnych a ekonomických vied 
univerzity komenského.10 jeho úlohou bolo nadviazať na doteraz realizované kroky 
v oblasti brandingu sr, otestovať reakcie relevantných segmentov domácej odbornej 
verejnosti na ideový koncept prezentácie slovenska a v nadväznosti na získanú spätnú 
väzbu pripraviť návrh konkrétnych komunikačných posolstiev určených na praktické 
použitie v rámci brandingu.

na základe moderovaných diskusií so šiestimi zainteresovanými okruhmi11 účast-
níkov identifikovali autori niekoľko desiatok interpretačných rámcov pôvodných 
štyroch atribútov ideového konceptu „slovensko, krajina s potenciálom“ (svojráznosť, 
rozmanitosť, vitalita, vynachádzavosť). z nich vybrali a sformulovali desať konkrétnych 
posolstiev, ktoré navrhli predložiť do verejnej diskusie ako základ brandingu sr:

1. Autentickosť. nehanbime sa za to, čo je prirodzené. Buďme originálni.
2. Emocionálnosť. ostaňme takí, akí sme; u nás bude vždy prevládať emocionálne 

nastavenie, nie racionálna logika.
3. Folklór. či už k nemu vzťah máme, alebo nie, na svoj folklór by sme mali byť 

všetci hrdí.
4. Veľa kontrastov na malom území. podporujme rozmanitosť akéhokoľvek druhu; 

čím väčšia rozmanitosť tu bude, tým budeme pre svet zaujímavejší.
5. Priesečník civilizácií. máme v sebe niečo zo severského chladu i z južanského 

temperamentu. rozvíjajme novú kvalitu slovenského charakteru. z oboch prí-
stupov si zoberme to najlepšie a postavme to na vyššiu úroveň.

6. Stále sa niečo deje. sme progresívna krajina, kde sa stále niečo deje. každý z nás 
môže ovplyvniť jej vývoj.

7. Adaptabilnosť. nie sme takí veľkí, preto sa musíme snažiť viac.
8. Inovatívnosť. „invented in slovakia“ je rozhodne lepšie než „made in slova-

kia“.
9. Šikovnosť. sme šikovní a vynaliezaví – a budeme v tom ešte lepší.
10. Ambicióznosť. majme globálne ambície!12

Vypracovanie uvedenej štúdie hodnotím jednoznačne kladne. autorskému tímu sa 
podarilo získať spätnú väzbu viacerých relevantných segmentov domácej verejnosti 

10 autorský tím uvedeného projektu pracoval v zložení oľga Gyárfášová, jozef Bátora a marián 
timoracký.

11 účastníkmi fokusových skupín boli zástupcovia mzVaez sr, zástupcovia ministerstiev a štátnych 
agentúr podieľajúcich sa na činnosti pracovnej skupiny pre koordinovanú prezentáciu sr v zahra-
ničí, zástupcovia médií, študenti a mladí profesionáli, zástupcovia cestovného ruchu a zástupcovia 
oblastí pr, kreatívneho dizajnu a reklamy.

12 citované podľa timoracký, m., Gyárfášová, o., Bátora, j.: Branding Slovenska. Od ideového kon‑
ceptu k posolstvám a komunikácii. Bratislava: úeŠmV FseV uk, 2013, s. 8 – 9.
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k prvotnému ideovému konceptu a na základe nej pôvodný koncept upraviť, abstra-
hovať od negatívne prijímaných interpretačných rámcov a zredukovať ho do podoby 
konkrétnych posolstiev. ministerstvo tak dokázalo realizovať ďalší z krokov na ceste 
k vytvoreniu značky sr.

Ďalšiu fázu, ktorej úlohou bolo konkretizovať a posunúť ideový koncept vpred 
aj po grafickej stránke, mali v druhej polovici roka 2013 zabezpečiť dva projekty na 
tému „Vizuálne stvárnenie komunikačných posolstiev brandingu sr“, ktoré nezávisle 
od seba vypracovali autorský tím Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (VŠVu) 
a autorský tím Fakulty masmediálnej komunikácie univerzity sv. cyrila a metoda 
v trnave (Fmk ucm). tímy k téme pristúpili odlišným spôsobom. tím VŠVu zložený 
z popredných odborníkov na danú tému v sr pripravil teoreticky zameranú štúdiu, 
v ktorej predstavil okrem iného prípadové štúdie vizuálnych identít vo vybraných 
krajinách, spracoval otázku manažmentu vizuálnej identity. Štúdia zároveň obsaho-
vala niekoľko ideových skíc ako ukážok možného prístupu k vizuálnemu stvárneniu 
brandingu sr. tím Fmk ucm naopak pristúpil k vypracovaniu troch študentských 
návrhov konkrétneho loga sr, vrátane ukážok ich aplikácií, a k následnému tes-
tovaniu týchto návrhov na vzorke 369 respondentov. obe štúdie priniesli viaceré 
cenné postrehy, ktoré možno následne použiť v procese príprav brandingu sr, 
ich náčrty a skice však nedosahujú úroveň potrebnú na praktické využitie priamo 
v brandingu. ukázalo sa, že obmedzené finančné zdroje rezortného dotačného 
mechanizmu nie sú pre profesionálnych grafických dizajnérov dostatočne motivu-
júce na to, aby vypracovali plne využiteľný, takpovediac hotový produkt. pripravené 
skice a náčrty by mali byť v priebehu roka 2014 poskytnuté slovenskej verejnosti 
ako podklad na širšiu diskusiu o tom, ktorým smerom by sa mala vizuálna stránka 
brandingu sr uberať.

V súhrne je možné aktivity ministerstva vykonané v roku 2013 v oblasti brandingu 
sr hodnotiť prevažne pozitívne, i keď s niekoľkými výhradami. V agende je dodržaná 
kontinuita, jednotlivé realizované kroky na seba logicky nadväzujú a bol kvalitatívne 
rozpracovaný ideový koncept prezentácie sr v zahraničí do podoby návrhov konkrét-
nych komunikačných posolstiev. naproti tomu nebol dosiahnutý zásadnejší pokrok 
v oblasti vizuálneho stvárnenia brandingu sr a očakávania vkladané do potenciálu 
využitia rezortného dotačného mechanizmu v tejto oblasti sa ukázali nereálne. jed-
noznačne kladne možno hodnotiť pretrvávajúcu snahu mzVaez sr riešiť agendu 
brandingu nie „od stola“, úradným pokynom, ale práve naopak, v dôslednej spolu-
práci so širším okruhom partnerov z iných ministerských rezortov, štátnych agentúr 
a popredných expertov z oblastí pr, marketingu, spoločenských vied, grafického 
dizajnu a pod. napriek tomu bol projekt brandingu sr v závere roka 2013 ešte stále 
pomerne ďaleko od bodu, v ktorom bude nová komplexná značka krajiny uvedená 
do praktického života. 

hlavným dôvodom tohto stavu je nealokovanie finančných zdrojov v podobe 
samostatného rozpočtu na branding sr, z ktorého vyplynula potreba riešiť agendu 
prostredníctvom navzájom nadväzujúcich, čiastkových a finančne limitovaných 
projektov rôznych pracovných tímov. sekundárnym zdrojom tohto stavu je admi-
nistratívna zdĺhavosť celého procesu, čo čiastočne súvisí s primárnym problémom. 
zároveň aj skúsenosti iných krajín ukazujú, že branding krajiny býva behom na 
dlhú trať.
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medZireZortNá koordiNácia PreZeNtácie sr v ZahraNičí

za tretiu veľkú výzvu pre slovenskú verejnú diplomaciu bolo v roku 2011 označené 
hľadanie efektívneho modelu koordinácie jednotlivých aktérov, ktorí sa podieľajú na 
prezentácii sr v zahraničí. V minulosti bolo odpoveďou na ňu buď neúspešné snaže-
nie (pôsobenie rady vlády pre jednotnú prezentáciu slovenska v zahraničí v rokoch 
2009 – 2010), alebo rezignácia na podobnú ambíciu (dôraz kladený výhradne na 
rezortnú prezentáciu a na užšie chápaný rezortný branding mzVaez v roku 2011 
a prvej polovici roka 2012). 

V roku 2013 sa ministerstvo rozhodlo pre súbežné riešenie témy brandingu a me-
dzirezortnej koordinácie, s ambíciou vypracovať nie samostatný rezortný branding, 
ale naopak, pripraviť zastrešujúcu „značku slovensko“ určenú pre všetky relevantné 
ministerské rezorty a štátne agentúry. mandát na podobný aktívnejší a širší prístup 
vyplynul mzVaez z novely tzv. kompetenčného zákona č. 575/2001 z. z. účinnej 
od 1. októbra 2012, v zmysle ktorej mzVaez zabezpečuje na úrovni štátnej správy 
„koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov slovenskej republiky 
v zahraničí a jednotnú prezentáciu slovenskej republiky v zahraniční.“ 

s cieľom úspešne riešiť uvedenú výzvu a zabezpečiť vzájomný dialóg a efektívnu 
koordináciu medzi jednotlivými partnermi v procese prezentácie sr v zahraničí inici-
ovalo mzVaez v roku 2013 vznik novej medzirezortnej platformy. pracovná skupina 
pre koordinovanú prezentáciu sr v zahraničí bola zriadená v rámci rady vlády sr na 
podporu exportu a investícií a prvýkrát rokovala 5. apríla 2013. jej členmi sa stali zástup-
covia mzVaez, ministerstva hospodárstva, ministerstva kultúry, ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja, ministerstva školstva, agentúr sario a sacr a sloven-
ského olympijského výboru (na úrovni generálnych riaditeľov a riaditeľov), poradcovia 
ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí pre oblasť prezentácie slovenska 
v zahraničí, ako aj experti z akademického prostredia a oblasti pr či marketingu. 

ako konštatuje správa o činnosti pracovnej skupiny za rok 2013, „za vznikom pra-
covnej skupiny stála ambícia mzVez sr pomenovať a riešiť strategické ciele jednotnej 
prezentácie sr v zahraničí. prvým z cieľov je príprava a implementácia príťažlivej, 
špecifickej a dôveryhodnej prezentačnej identity sr (branding sr), vrátane návrhu 
konkrétnych komunikačných posolstiev a ich vizuálnych stvárnení. ako druhý z cieľov 
bola identifikovaná potreba vytvoriť a implementovať funkčný mechanizmus zabezpe-
čujúci informovanosť jednotlivých aktérov podieľajúcich sa na prezentácii sr v zahraničí 
o aktivitách, ktoré vykonávajú v rámci svojich existujúcich kompetencií“13. z uvedenej 
definície je zrejmé, že činnosť pracovnej skupiny bola vnímaná rovnocenne v dvoch 
rovinách. ako sa pracovnej skupine podarilo uvedené dva ciele spĺňať v roku 2013?

pokiaľ ide o prípravu prezentačnej identity slovenskej republiky, pracovná skupina 
sa ukázala ako vhodný partner mzVaez v procese brandingu. ministerstvo uvedenú 
platformu spolupráce aktívne využívalo a jednotlivé zúčastnené inštitúcie mali prostred-
níctvom svojich zástupcov možnosť pripomienkovať ideový koncept prezentácie sr 

13 Správa o činnosti Pracovnej skupiny pre koordinovanú prezentáciu SR v zahraničí za rok 2013. Bra-
tislava: mzVaez sr, 2014, s. 3. materiál je dostupný na stránke http://www.mzv.sk/app/wcm/
media.nsf/vw_ByiD/iD_Dc6F391D8543c310c1257c8c00317683_sk/$File/140227_spra-
va_o_cinnosti_ps_za_rok_2013.pdf (prístup: 20. 7. 2014).
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v zahraničí, zúčastnili sa na stretnutiach fokusových skupín v rámci prípravy komuni-
kačných posolstiev brandingu sr a poskytli spätnú väzbu k ich návrhom. V budúc-
nosti sa tiež počíta so zapojením zúčastnených inštitúcií do celospoločenskej diskusie 
o podobe brandingu sr a najmä s ich účasťou pri implementácii komplexnej „značky 
slovensko“. naproti tomu negatívne treba hodnotiť skutočnosť, že napriek spolupráci 
v rámci pracovnej skupiny naďalej dochádza k triešteniu komunikačných posolstiev 
a k nekoordinovanému nasadzovaniu komunikačných prezentačných kampaní jed-
notlivými aktérmi, ako ukázalo napr. spustenie kampane sacr „slovakia. Best friends 
forever“ v septembri 2013.14

tento fakt zároveň predznamenáva problematickejšie fungovanie pracovnej skupiny 
v druhej rovine jej činnosti, a to ako funkčný mechanizmus vzájomnej komunikácie 
aktérov podieľajúcich sa na prezentácii sr v zahraničí. mzVaez sa pokúsilo v rámci 
činnosti pracovnej skupiny zriadiť v roku 2013 online platformu „koordinovaná pre-
zentácia slovensko (kopres)“ ako priestor, „v rámci ktorého všetci členovia pracovnej 
skupiny zdieľajú spoločné dokumenty, informácie, výhľadový kalendár plánovaných 
akcií, aktuálne dostupné prezentačné materiály (powerpointy, pdf brožúry, výstavné 
projekty a pod.) týkajúce sa prezentácie sr v zahraničí“15. podobná online platforma 
však z dôvodu problémov s nastavením bezpečnostných oprávnení pre jednotlivých 
členov nebola uvedená do činnosti ani k začiatku roka 2014 a jej ďalší vývoj bol pre-
sunutý na úroveň rady vlády sr na podporu exportu a investícií. 

pozitívnejším prvkom medzirezortnej koordinácie v rámci pracovnej skupiny sa stala 
spoločná príprava vrcholného kultúrno-spoločenského podujatia k 10. výročiu vstupu 
sr do eú (plánovaného na máj 2014) a realizácia štruktúrovaného auditu prezentač-
ných aktivít, cieľových trhov a rozpočtových prostriedkov jednotlivých členov.16

V roku 2013 absolvovala pracovná skupina celkovo tri rokovania. na jednotlivých 
stretnutiach členovia opakovane uvítali vznik podobnej platformy a správa o činnosti 
pracovnej skupiny deklaruje záujem členov o aktívne podieľanie sa na naštartovaných 
procesoch.17 zároveň sa však ukázali viaceré nedostatky doterajšieho nastavenia rie-
šenia agendy: chýbajúce finančné zdroje a nástroje na výkon kompetencií na strane 
mzVaez ako koordinátora celého procesu, pretrvávajúca nízka informovanosť členov 
o kľúčových prezentačných projektoch v dostatočnom predstihu, delegovanie účasti 
na nižšiu úroveň riadiacich pracovníkov, pretrvávajúci rezortizmus a pod.18 

na základe skúseností z prvého roka fungovania pracovnej skupiny mzVaez 
identifikovalo návrhy na zvýšenie jej účinnosti. ako rozpočtové opatrenie sa odporúča 
realizovať dohodu o spôsobe financovania národného brandingu z rozpočtových vý-
davkov na rok 2015 pomocou realokácie príslušných financií z rozpočtu ministerstiev 
hospodárstva a dopravy v prospech mzVaez.19 ako kompetenčné opatrenie sa zase 
odporúča lepšie zosúladenie medzirezortnej koordinácie s procesmi na úrovni rady 
vlády sr na podporu exportu a investícií, ako aj príprava vládneho materiálu, ktorý 

14 pozri http://medialne.etrend.sk/televizia/sacr-ide-slovensko-opat-predstavit-divakom-eurosportu.
html.

15 Správa o činnosti Pracovnej skupiny pre koordinovanú prezentáciu Slovenska v zahraničí za rok 
2013, c. d., s. 6.

16 tamže.
17 tamže, s. 8.
18 tamže. 
19 tamže, s. 10.
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presnejšie „zadefinuje nástroje pre výkon kompetencií mzVez sr ako koordinátora 
jednotnej prezentácie slovenska v zahraničí vo vzťahu k ostatným subjektom štátnej 
a verejnej správy a stanoví etapy procesov smerujúcich k vytvoreniu brandingu kra-
jiny“20.

V rámci strednodobej vízie analyzovaná správa o činnosti pracovnej skupiny navr-
huje tieto prioritné oblasti činnosti na roky 2014 – 2017: 

• prípravu vizuálnych stvárnení ku komunikačným posolstvám brandingu sr; 
• dôkladnú verejnú diskusiu o návrhoch brandingu sr a jej zhodnotenie; 
• vypracovanie komplexnej koncepcie „značky slovensko“;
• prípravu vrcholného kultúrno-spoločenského podujatia k 10. výročiu vstupu 

slovenskej republiky do európskej únie, realizovaného prostredníctvom aktívnej 
spolupráce mzVaez a ministerstva kultúry; 

• koordinovaný postup pri zabezpečení prezentácie sr počas eXpo v miláne 
2015, loh v riu de janeiro 2016 a eXpo v astane 2017 (v prípade účasti sr 
na podujatí);

• úspešnú komplexnú prezentáciu krajiny počas predsedníctva sr v rade eú 
v roku 2016.21

Záver a výZvy do BudÚcNosti 

Verejnú diplomaciu sr v roku 2013 je možné hodnotiť prevažne pozitívne. mzVaez 
vyvinulo výraznú aktivitu pri manažovaní priebežných interakcií a pri nadväzovaní 
partnerstiev so zástupcami domácej a zahraničnej verejnosti. ako možný námet na 
zlepšenie verejnodiplomatického výkonu ministerstva v budúcnosti sa ponúka inten-
zívnejšie rozvíjanie decentralizovanejšieho modelu, v rámci ktorého by bol aktívnym 
„verejným diplomatom“ každý diplomatický pracovník ministerstva. rozdielna efektivita 
projektov verejnej diplomacie na jednotlivých ambasádach sr poukazuje na kľúčový 
aspekt, ktorým úspech v tejto agende ovplyvňujú ľudský faktor, osobná iniciatíva 
a komunikačné zručnosti konkrétnych pracovníkov. príspevkom k zlepšeniu uvedenej 
zložky práce ministerstva by tak mohol byť napr. systematický a prierezový vzdelávací 
program zameraný na zlepšenie „mäkkých“ zručností pracovníkov rezortu, a to pod 
gesciou odboru diplomatickej prípravy, vzdelávania a knižnice.

V oblasti prípravy brandingu sr bolo pozitívne najmä rozvinutie ideového konceptu 
prezentácie krajiny do podoby návrhov konkrétnych komunikačných posolstiev a ich 
testovanie na zástupcoch relevantných segmentov domácej odbornej verejnosti. konti-
nuita v tejto agende sa ukazuje významným prínosom v záujme jej úspešného riešenia 
a logickej nadväznosti jednotlivých krokov. je však tiež zjavné, že proces brandingu 
bude v podmienkach sr skôr behom na dlhú trať, a existuje malá pravdepodobnosť, 
že by mzVaez bolo schopné verejnosti predstaviť komplexnú novú „značku sloven-
sko“ už v roku 2014. 

Dôvodmi identifikovaného pomalšieho napredovania v agende sú najmä finančné, 
kompetenčné a personálne poddimenzovanie kapacít mzVaez ako gestora témy, 

20 tamže.
21 tamže, s. 10 – 11.
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administratívna zdĺhavosť celého procesu v podmienkach štátnej správy sr a nie 
vždy maximálna vôľa ďalších partnerských ministerských rezortov a štátnych agentúr 
spolupracovať. tento posledný dôvod je do istej miery daňou za ambicióznejší prístup 
mzVaez, ktoré sa v roku 2013 v súvislosti s novelou kompetenčného zákona rozhodlo 
pripraviť strešný branding sr pre celú štátnu správu na rozdiel od predchádzajúceho 
užšie vnímaného prístupu.

uvedená oblasť medzirezortnej koordinácie subjektov podieľajúcich sa na pre-
zentácii sr v zahraničí sa aj v roku 2013 preukázala ako jedna z najväčších výziev, 
pokiaľ ide o dosiahnutie pokroku v agende brandingu. novovzniknutá medzirezortná 
platforma v podobe pracovnej skupiny pre koordinovanú prezentáciu sr v zahraničí 
poskytla priestor na vzájomnú komunikáciu zúčastnených aktérov o jednotlivých 
kľúčových témach, stále je však zrejmé, že od nastolenia spoločných plánov k ich 
praktickej implementácii vedie pomerne dlhá a komplikovaná cesta. zefektívnenie 
tejto spolupráce bude dôležitou úlohou pre všetky rezorty a agentúry podieľajúce 
sa na činnosti pracovnej skupiny, pričom hlavnou motiváciou by pre aktérov mohol 
byť potenciál synergie a efektívnejšieho využívania dostupných prostriedkov. systém 
prezentácie sr v zahraničí je finančne skôr poddimenzovaný a nemal by poskytovať 
priestor na zbytočné a duplicitné náklady.
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dvadsať rokov ZahraNičNeJ Politiky 
sr: detské choroBy, ZvládNutá 

iNtegrácia a PovstuPové výZvy

alexanderduleba

od vzniku sr v roku 1993 prevládol v súvislosti s prioritami zahraničnej politiky široký 
vnútorný konsenzus. parlamentné strany, z ktorých odvtedy pozostávali vlády sr, si vo 
svojich vládnych programoch predsavzali stať sa partnerom vyspelých demokratických 
krajín a čo najskôr dosiahnuť členstvo v rozhodujúcich integračných štruktúrach západ-
ného sveta – severoatlantickej aliancii a európskej únii.1 V roku 1997 však boli prijaté 
dve dôležité rozhodnutia – v júli na madridskom samite o rozšírení nato a v decembri 
na luxemburskom samite o spôsobe ďalšieho rozšírenia únie. slovensko sa neocitlo 
medzi kandidátmi na členstvo ani v jednom prípade. V roku 1997 sa skončila prvá etapa 

1 od získania nezávislosti v roku 1993 v sr vládlo 8 vlád vedených 5 premiérmi: Vladimír mečiar 
(1992 – 1994, 1994 – 1998), jozef moravčík (marec – december 1994), mikuláš Dzurinda (1998 
– 2002, 2002 – 2006), iveta radičová (2010 – 2012) a robert Fico (2006 – 2010, od apríla 2012). 
V prípade konsenzu o zahraničnopolitických prioritách je potrebné upozorniť na malú výnimku, 
ktorá sa týka slovenskej národnej strany (sns) a združenia robotníkov slovenska (zrs), ktorí boli 
súčasťou vládnej koalície v rokoch 1994 – 1998. o hlasy voličov sa v roku 1994 uchádzali s voleb-
nými programami, v ktorých mali členstvo v nato a eú uvedené ako zahraničnopolitické priority. 
spochybňovať tieto priority – v rozpore s vlastným volebným programom – začali až koncom roka 
1995. Viac pozri v Duleba, a.: Slepý pragmatizmus slovenskej východnej politiky: aktuálna agenda 
slovensko‑ruských bilaterálnych vzťahov. Štúdie k medzinárodným otázkam 01. 1. vyd. Bratislava: 
Výskumné centrum slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, 1996, 59 s.
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zahraničnej politiky sr. skončila sa fiaskom z hľadiska plnenia úloh, ktorými slovenskú 
diplomaciu poverovali vlády a občania sr.2

Druhá etapa zahraničnej politiky sr sa začala v roku 1998 a vyvrcholila o šesť rokov 
neskôr dosiahnutím členstva v eú i nato. predpokladom bola politická zmena po 
parlamentných voľbách v roku 1998 a – v krátkych dejinách slovenskej diplomacie 
– nevídaná diplomatická ofenzíva, a to nielen v zmysle nasadenia vlády a rezortu za-
hraničia v integračnej agende, ale aj dovtedy nevídaná v zmysle schopnosti sr dosa-
hovať zahraničnopolitické ciele. je príznačné, že v uvedenom období mala slovenská 
diplomacia iba jedného ministra zahraničných vecí, eduarda kukana, ktorý je doteraz 
najdlhšie kontinuálne slúžiacim ministrom zahraničných vecí sr. Výsledkom bola sta-
bilizácia rezortu zahraničia a posilnenie jeho postavenia v štruktúre vlády. 

slovensku sa podarilo dobehnúť stratený čas a dokončiť rokovania o pristúpení k eú 
spolu s českom, maďarskom a poľskom. podarilo sa nielen obnoviť, ale i dosiahnuť 
novú kvalitu regionálnej spolupráce v rámci V4, ktorá je aj v súčasnosti jedným zo 
základných pilierov našej zahraničnej politiky. V tejto etape boli sformované hlavné 
parametre súčasného medzinárodného postavenia sr.

tretia etapa slovenskej zahraničnej politiky trvá od roku 2004 doteraz.3 V rámci nej 
sa podarilo úspešne sformulovať povstupové priority, resp. oblasti najväčšej pridanej 
hodnoty sr pre vonkajšie vzťahy nato a eú a zároveň oblasti, v ktorých má slovensko 
vlastné záujmy – v prvom rade ide o podporu integračného procesu krajín západného 
Balkánu a východnej európy. prirodzene, medzi politickými stranami, ktoré sa od vstu-
pu sr do nato a eú v roku 2004 striedajú pri moci, existujú rozdiely vo viacerých 
zahraničnopolitických otázkach. napriek tomu v hlavných agendách (zásadné otázky 
vyplývajúce z členstva sr v eú a nato, regionálna spolupráca v rámci V4, podpora 
integračného procesu východných susedov a krajín západného Balkánu) majú hlavní 
aktéri slovenskej politiky veľmi podobné, ak nie totožné postoje. V tejto tretej etape sa 
zmenila základná paradigma zahraničnej politiky sr: členstvo v nato a eú sa zmenilo 
z jej cieľa na nástroj. i v súčasnosti však platí, že slovenská diplomacia sa ešte len učí, 
ako tento nástroj využívať. 

2  V období dvoch mečiarových vlád a dočasnej vlády vedenej jozefom moravčíkom (1992 – 1998) 
sa na poste šéfa rezortu zahraničných vecí sr za 6 rokov vystriedalo 7 ministrov: milan kňažko 
(1992 – 1993), jozef moravčík (1993 – 1994), eduard kukan (marec – december 1994), juraj 
schenk (1994 – 1996), pavol hamžík (1996 – 1997), zdenka kramplová (1997 – 1998) a jozef 
kalman (6. – 30. október 1998). časté zmeny na poste ministra zahraničných vecí sr v období 
rokov 1993 – 1998 sú inštitucionálnym svedectvom o nestálosti zahraničnej politiky sr a slabom 
politickom postavení rezortu. svedčia zároveň o tom, že tým, kto mal rozhodujúce slovo pri tvorbe 
našej zahraničnej politiky, neboli ministri zahraničných vecí. 

3 V povstupovom období boli na slovensku sformované – ak nerátame zvyšné dva roky pôso-
benia druhej Dzurindovej vlády (2004 – 2006) – tri vlády: dve vedené robertom Ficom (2006 
–2010, od apríla 2012) a jedna vedená ivetou radičovou (2010 – apríl 2012). ak odrátame dva 
roky pôsobenia eduarda kukana na poste ministra zahraničných vecí sr (do roku 2006), rezort 
zahraničia po vstupe do nato a eú viedli 3 ministri: ján kubiš (2006 – 2009), mikuláš Dzurinda 
(2010 – apríl 2012) a miroslav lajčák (2009 – 2010, od apríla 2012). inými slovami, za posled-
ných 14 rokov (od roku 1998) mala sr „iba“ 4 ministrov zahraničných vecí. V porovnaní s prvými 
šiestimi rokmi slovenskej diplomacie (1993 – 1998), keď sa ich na tomto poste vystriedalo 7, ide 
o zásadnú zmenu. je to zmena pozitívna, pretože viedla k väčšej inštitucionálnej stabilite rezortu, 
ale predovšetkým je vyjadrením skutočnosti, že zahraničná politika prestala byť rukojemníkom 
vnútornej politiky v takej miere, ako to bolo v 90. rokoch. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_K%C5%88a%C5%BEko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Morav%C4%8D%C3%ADk
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Prvých šesť rokov ZahraNičNeJ Politiky sr (1993 – 1998): 
JedNa sPlNeNá a dve NesPlNeNé Úlohy 

pozitívny česko‑slovenský faktoR zRodu sR i slovenskej diplomacie

Dňa 1. januára 1993 sa v dôsledku rozdelenia česko-slovenskej federácie slovensko 
stalo úplne novým aktérom na medzinárodnej scéne a zároveň celkom novým geo-
politickým faktorom v strednej európe. muselo čeliť súčasne trom hlavným výzvam 
pri kladení základov svojej zahraničnej politiky: dosiahnuť medzinárodné diplomatické 
uznanie štátu, vybudovať inštitucionálne zabezpečenie zahraničnej politiky a sformu-
lovať jej program. 

zásadný význam pre pomerne rýchly proces medzinárodného diplomatického 
uznania nového slovenského štátu mala skutočnosť, že sa prihlásil k nástupníctvu 
po česko-slovenskej federácii, a nie k nástupníctvu po vojnovom slovenskom štáte. 
nemalú úlohu v tomto smere zohral i charakter a civilizovaný spôsob rozdelenia 
česko-slovenskej federácie v priebehu roka 1992. V diplomatickej nóte, ktorú zaslala 
vláda sr vládam iných krajín sveta v decembri 1992, bola jednoznačne deklarovaná 
vôľa akceptovať všetky existujúce princípy regulujúce medzinárodné vzťahy, prispieť 
k procesu odzbrojenia, posilňovať vlastný demokratický politický systém a zabezpečiť 
uplatňovanie ľudských práv a práv národnostných menšín.4 predovšetkým vďaka týmto 
dvom hlavným faktorom bola sr uznaná za suverénny štát už k 1. máju 1993 vládami 
99 štátov sveta. hneď od prvého dňa svojej existencie, teda 1. januára 1993, sa slo-
vensko stalo účastníckym štátom kBse (neskôr oBse). Dňa 19. januára 1993 bola sr 
prijatá za riadneho člena osn a 30. júna 1993 sa stala členským štátom rady európy. 
Ďalší významný krok bol dosiahnutý 4. októbra 1993, keď bola podpísaná Dohoda 
o pridružení s európskymi spoločenstvami.5 

slovenská republika tak úspešne zvládla najzákladnejšiu úlohu svojej zahraničnej 
politiky už v prvom roku nezávislej existencie: dosiahla široké medzinárodné uznanie 
a získala členstvo v najdôležitejších medzinárodných organizáciách. nevyhla sa však 
zaplateniu dane za svoju štátnu mladosť pri riešení druhej základnej úlohy zahraničnej 
politiky – jej inštitucionálneho zabezpečenia.

daň za detské Roky: nedostatok kádRov a nestabilné inštitúcie

problém nespočíval ani tak vo vybudovaní štruktúr ministerstva zahraničných vecí a siete 
zastupiteľských úradov v zahraničí ako skôr v nedostatku kvalitne pripravených ľudských 

4 pozri Demeš, p., mojžita, m.: slovakia. in: neuhold, h., havlik, p., suppan, a. (ed.): Political and 
Economic Transformation in East Central Europe. austrian institute for international affairs series. 
Boulder, san Francisco, oxford: westview press, 1995, s. 315. 

5 pozri holásek, p.: Diplomatické dokumenty o uznaní a nadväzovaní diplomatických stykov 
slovenskej republiky s inými krajinami. in: Medzinárodné otázky, č. 1 – 2, 1993, s. 148 – 160; eš-
tok, m.: slovensko – cesta do rady európy. in: Medzinárodné otázky, č. 3, 1993, s. 89 – 113. pozri 
tiež Duleba, a., lukáč, p., wlachovský, m.: Zahraničná politika Slovenskej republiky: východiská, 
stav a perspektívy. Bratislava: Výskumné centrum slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku 
a Friedrich ebert stiftung, 1998, 63 s.
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zdrojov. ministerstvo zahraničných vecí sr vzniklo na báze ministerstva medzinárod-
ných vzťahov sr, ktoré bolo zriadené ešte v roku 1990 v podmienkach federácie. jeho 
činnosť bola v rokoch 1990 – 1993 zameraná predovšetkým na rozvíjanie kultúrnych 
stykov slovenska a zastupovanie jeho záujmov pri rozvíjaní spolupráce s regiónmi 
– nie však vládami – iných štátov. jeho činnosť okrem toho koordinovalo federálne 
ministerstvo zahraničných vecí so sídlom v prahe. od 1. januára 1993 sa ministerstvo 
medzinárodných vzťahov sr z čias federácie transformovalo na ústredný orgán štát-
nej správy – ministerstvo zahraničných vecí sr, ktorému bola podľa kompetenčného 
zákona zverená zodpovednosť za výkon zahraničnej politiky samostatného štátu. 

princíp rozdelenia majetku federácie medzi českou republikou a slovenskou re-
publikou v pomere 2 : 1 sa týkal i majetku v zahraničí. Vďaka tejto skutočnosti bola 
sr schopná už k 1. januáru 1993 otvoriť svoje zastupiteľské úrady v 53 štátoch sveta, 
rovnako ako v 4 stále misie pri medzinárodných organizáciách. tento princíp delenia 
majetku sa však netýkal rozdelenia kádrov federálneho ministerstva zahraničných vecí. 
pracovníkom mzV čsFr bola ponúknutá možnosť slobodnej voľby, či a kde chcú 
pokračovať v službe na novozriadených ministerstvách – mzV čr alebo mzV sr. 
je potrebné dodať, že značná časť pracovníkov federálneho ministerstva sa rozhodla 
pracovať na mzV čr, a to vrátane etnických slovákov.6 nedostatok ľudských zdrojov 
bol jedným z hlavných problémov slovenskej zahraničnej politiky v prvej dekáde jej 
existencie. 

Ďalšou formou dane za detské roky štátnosti bola slabosť a nestabilita samotných 
novobudovaných štátnych inštitúcií. tento problém sa týkal všetkých novovzniknutých 
štátov v postkomunistickom svete, ktoré nemali tradície štátnosti (výnimku potvrdzu-
júcu pravidlo v tomto smere predstavovalo najskôr slovinsko). inštitúcie v takýchto 
krajinách si ešte nezískali prirodzenú autoritu pri výkone štátnych funkcií. pre nové štáty 
je typické, že spoločnosti, ktoré ich tvoria, nie sú dostatočne štruktúrované a systém 
pravidiel politického správania je veľmi krehký. skupinové záujmy sú mnohokrát silnej-
šie než štátne inštitúcie s nedostatočnou tradíciou a so široko rešpektovanou úlohou 
v spoločnosti. obrazne povedané, nič ešte nie je sväté a každý môže po tom, ako sa 
dostane k moci, zmeniť to, čo považuje za nevyhnutné, podľa svojich momentálnych 
potrieb – vrátane štátnych inštitúcií a pravidiel hry. 

na základe úvah uvedených vyššie možno konštatovať, že v 90. rokoch sr nezvládla 
jednu zo základných úloh svojej zahraničnej politiky – jej inštitucionálne zabezpečenie. 
síce bola schopná vybudovať formálne štruktúry, ale nie zabezpečiť ich kvalitnými 
ľudskými zdrojmi a vytvoriť vnútorné podmienky na nezávislú a rozhodujúcu úlohu 
ministerstva zahraničných vecí pri výkone zahraničnej politiky štátu. 

vnútRopolitické pRíčiny nezvládnutia zahRaničnopolitického  
pRogRamu a zblíženie s Ruskom

podobne neúspešne zvládlo slovensko i tretiu základnú úlohu svojej zahraničnej poli-
tiky po vzniku samostatného štátu: sformulovanie a realizáciu zahraničnopolitického 
programu. už bolo spomenuté, že všetky slovenské vlády od roku 1993 si vo svojich 
vládnych programoch a programových dokumentoch týkajúcich sa zahraničnej a bez-

6 Demeš, p., mojžita, m.: c. d., s. 314.
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pečnostnej politiky stanovili ako prioritu budovanie nadštandardných vzťahov s integ-
račnými štruktúrami západného sveta (nato a eú či zeú) v úsilí o získanie plného 
členstva v nich. program slovenskej vlády vedenej premiérom Vladimírom mečiarom 
z januára 1995, ktorá vzišla z parlamentných volieb v októbri 1994, predpokladal 
rozvoj nielen ekonomickej, ale i politickej a bezpečnostnej spolupráce s európskymi 
a transatlantickými štruktúrami. pred parlamentnými voľbami v roku 1998 – po šies-
tich rokoch existencie nezávislého slovenska – však výsledky vládnej politiky nielenže 
nezodpovedali stanoveným prioritám, ale boli s nimi v priamom rozpore. 

V porovnaní s vyšehradskými susedmi mala sr v období pred júlovým rozhodnutím 
na madridskom samite nato i decembrovým rozhodnutím európskej rady v roku 
1997 podpriemerné vzťahy s oboma organizáciami, pričom zlyhával predovšetkým 
politický dialóg. rozhodnutia nato a eú nepozvať, resp. neodporučiť sr na začatie 
rozhovorov o integrácii boli práve jeho zákonitým výsledkom. slovensko ako jediné 
z asociovaných krajín eú dostalo sériu oficiálnych demaršov a upozornení od eú i usa, 
ktoré hrozili pozastavením platnosti dohody o pridružení a kvalitatívnym zhoršením 
úrovne politickej i ekonomickej spolupráce s eú, rovnako ako neúspechom úsilia sr 
o získanie členstva v severoatlantickej aliancii.7 

po demaršovom období rokov 1994 – 1995 si slovenská vládna koalícia (hzDs 
– zrs – sns) uvedomila, že vyhliadky sr na integráciu do západných štruktúr pri 
zachovaní štýlu i obsahu vnútornej politiky sú minimálne, lepšie povedané žiadne. 
ocitla sa pred neľahkou dilemou: na jednej strane by sa zmena vnútornej politiky 
rovnala priznaniu domácej politickej prehry a na strane druhej absencia tejto zmeny 
by znamenala, že slovensko, na rozdiel od svojich najbližších susedov poľska, česka 
a maďarska, zostane neintegrovanou a nestabilnou krajinou so zhoršenými parametrami 
medzinárodného postavenia. koalícia nadradila vlastné domáce mocenské záujmy nad 
dlhodobé záujmy štátu. rozhodla sa začať presvedčovať samu seba, ale i budúcich 
voličov, že slovensko vlastne integráciu do nato a eú nepotrebuje a že západný 
model transformácie nezodpovedá slovenským rozvojovým potrebám. 

Vládnym programom stanovené priority zahraničnej politiky (dosiahnutie členstva 
v nato a eú) boli prvýkrát verejne spochybnené lídrami dvoch koaličných strán 
v októbri 1995. predseda sns ján slota a predseda zrs ján Ľupták v krátko po sebe 
nasledujúcich rozhovoroch pre ruskú tlačovú agentúru itar-tass uviedli, že „sr by 
nemala vstupovať do rôznych vojenských blokov a mala by si zachovať neutralitu“8 a že 
„väčšine radových slovákov vôbec nechýba nato, eú, ani mmF“9. koncom októbra 
1995 sa predseda najsilnejšej koaličnej strany a premiér vlády Vladimír mečiar počas 
návštevy v moskve vyjadril takto: „rozšírenie nato je v programovom vyhlásení vlády 
a vláda zatiaľ [pri zopakovaní vety už toto slovíčko vynechal – pozn. spravodajcu] toto 
programové vyhlásenie nemení.“ svoju predstavu bezpečnej európy spojil s vytvorením 
bezpečnostného kontinentálneho systému, ktorý by zahŕňal i rusko. „jedna z mož-
ných ciest je, že NATO sa transformuje na celoeurópsku organizáciu, v ktorej môžu byť 
krajiny členské i kooperujúce. Bolo by historickou chybou, keby sa európa mala deliť 
na dve časti.“10 

7 pozri texty demaršov eú a usa vláde slovenskej republiky. in: Pravda, 9. 11. 1995. 
8 pozri denník Sme, 4. 10. 1995.
9 pozri denník Pravda, 21. 10. 1995.
10 pozri denník Pravda, 2. 11. 1995. kurzívou zvýraznil autor príspevku.
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rozchod s nato a eú však nebolo možné uspokojivo vysvetliť iba celokontinentál-
nymi zahraničnopolitickými špekuláciami, kopírujúcimi ruské videnie budovania novej 
bezpečnostnej architektúry európy.11 Dialóg so západom skrachoval predovšetkým 
na vnútropolitických témach. ruská politika veľmi citlivo zareagovala na slovenské 
problémy v komunikácii so západom a ústami svojho vtedajšieho veľvyslanca v sr 
sergeja jastržemského sa podujala slovensko v tomto dialógu podporiť a hájiť: „to 
je nový boľševizmus, keď sa hovorí, ako to robia mnohé západné krajiny: nasledujte 
nás. existuje iba jedna cesta k demokracii a my túto cestu poznáme.“12 inými slovami, 
na slovensku sa nerobí nič nedemokraticky, iba inak, a ako suverénny štát má na to 
slovensko právo, ktoré mu upiera boľševický západ… niekedy na prelome rokov 1995 
a 1996 sa zrodil mýtus slovenskej cesty, ktorá mala údajne predstavovať alternatívu 
k reformám v postkomunistickom svete. závislosť mečiarovej vlády od ruska rástla 
proporcionálne k jej nezávislosti od západu. 

zmaRené RefeRendum v Roku 1997 a zjednotenie slovenskej opozície

spolu s približujúcim sa dátumom madridského samitu nato rástla vnútropolitická 
potreba mečiarovej vlády získať od občanov verejné ospravedlnenie za zlyhanie 
zahraničnej politiky a za to, že sr nebude medzi prvými pozvanými krajinami. Vo 
februári 1997 parlament prijal rozhodnutie o konaní referenda s tromi otázkami: 1. ste 
za členstvo sr v nato? 2. ste za to, aby na území sr boli umiestnené jadrové zbrane? 
3. ste za to, aby sa na území sr nachádzali cudzie vojenské základne? podľa mnohých 
pozorovateľov a predstaviteľov opozície formulácia otázok dokazovala apriórnu snahu 
vlády, aby referendum o členstve v nato dopadlo záporne.13 

referendum o nato a očakávané nepozvanie sr na vstup do aliancie v madride 
predstavovali jednu z dvoch hlavných príčin, ktoré prinútili opozíciu začať aktívnu 
politickú kampaň začiatkom roka 1997. Druhou príčinou bola skutočnosť, že v marci 
1998 sa končilo volebné obdobie prezidenta michala kováča a podľa slovenskej ústavy 
kompetencie prezidenta pri jeho nezvolení dvojtretinovou väčšinou v parlamente pre-
chádzajú na vládu a premiéra. obava z ďalšej koncentrácie moci v rukách Vladimíra 
mečiara prinútila slovenskú opozíciu konať. kresťanskodemokratické hnutie (kDh), 
Demokratická únia (Dú), Demokratická strana (Ds), sociálnodemokratická strana 
slovenska (sDss), slovenská strana zelených (ssz) spolu s maďarskou koalíciou (mk) 
sa rozhodli iniciovať petičnú akciu s cieľom uskutočniť referendum o priamej voľbe 
prezidenta. petícia bola úspešná a už na začiatku marca 1997 petičný výbor odovzdal 
prezidentovi kováčovi dostatočný počet podpisov na vyhlásenie referenda. prezident 

11 podrobnejšie o problematike osvojenia si ruského nazerania na globálne bezpečnostné problémy 
postbipolárnej európy slovenskou zahraničnou politikou, predovšetkým v súvislosti s plánovaným 
rozšírením nato smerom na východ, pozri autorovu štúdiu Slepý pragmatizmus slovenskej vý‑
chodnej politiky, c. d.; o problematike hospodárskych vzťahov pozri slovensko-ruské hospodárske 
vzťahy – viac otázok ako odpovedí (obchodné problémy, vízie, suroviny a záujmy). in: Mezinárodní 
vztahy, č. 2, 1997, s. 31 – 50; v súvislosti s otázkami spolupráce vo vojenskej oblasti a deblokáciami 
ruského dlhu pozri slovak-russian cooperation in the military and military-industrial spheres or 
where trade ends and politics begins. in: Perspectives, č. 9, zima 97/98, s. 23 – 44.

12 pozri Wall Street Journal, 11. 1. 1996.
13 prvá zmienka o úmysle zorganizovať referendum sa objavila v októbri 1996. pozri Sme, 24. 10. 

1996. pokiaľ ide o prehľad hodnotení a stanovísk, pozri slovensko a nato. in: Sme, 7. 2. 1997. 
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na základe rozhodnutia parlamentu z februára 1997 a úspešnej petičnej akcie opozície 
vyhlásil na 23. – 24. mája 1997 referendum so štyrmi otázkami – tromi o členstve sr 
v nato a jednej o priamej voľbe prezidenta.14 

napriek legitímnemu postupu prezidenta, ktorý bol potvrdený i nálezom 
ústavného súdu sr (zverejnený 21. mája 1998), nechal minister vnútra Gustáv 
krajčí (hzDs), zodpovedný za organizáciu referenda, vytlačiť hlasovacie lístky iba 
s tromi otázkami o členstve v nato bez štvrtej otázky o priamej voľbe prezidenta. 
následne opozícia vyzvala občanov, aby neplatné referendum ignorovali. Výsledok 
hlasovania v referende sumarizovala ústredná referendová komisia takto: „celkový 
počet oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania, je nula... celkový počet 
občanov, ktorí hlasovali ‚za‘, a celkový počet voličov, ktorí hlasovali ‚proti‘, nie je 
možné určiť, pretože nemali k dispozícii platné hlasovacie lístky.“ podľa komisie 
minister vnútra konal protizákonne a pravdepodobne zmaril referendum tým, že 
nezabezpečil distribúciu platných hlasovacích lístkov.15 

zmarené referendum v roku 1997 malo dva kľúčové vnútropolitické efekty. 
po prvé, mečiarovej vláde sa nepodarilo dosiahnuť to, čo konaním referenda 
o nato sledovala – získať od občanov ospravedlnenie za zlyhanie zahraničnej 
politiky. po druhé, spoločné aktivity v súvislosti s petičnou akciou, kampaňou 
okolo referenda a ignorovanie zákonov zo strany vládnej koalície zjednotili 
slovenskú opozíciu. 

Dňa 3. júla 1997 päť slovenských politických strán podpísalo dohodu o vytvo-
rení predvolebného bloku s názvom slovenská demokratická koalícia (sDk), ktorý 
sa 14. júla 1998 – v dôsledku novelizácie volebného zákona – transformoval na 
politickú stranu.16 inými slovami, hzDs na čele s Vladimírom mečiarom prehralo 
parlamentné voľby v roku 1998 už v máji 1997, keď zmarilo referendum, zjednotilo 
proti sebe slovenskú opozíciu a zbavilo sa možnosti politického manévrovania na 
domácej scéne. 

Päť Prelomových rokov (1998 – 2004):  
diPlomatická oFeNZíva a ZvládNutá iNtegrácia 

slovensko premrhalo zahraničnopolitický úspech prvého roka svojej samostatnej 
existencie. koncom roka 1998 bolo jeho medzinárodné postavenie – v celom rade 
najdôležitejších parametrov – oveľa horšie než v roku 1993. nová vládna koalícia, 
ktorá vzišla z parlamentných volieb v roku 1998, nemusela meniť deklarované priority 
zahraničnej politiky sr, na rozdiel od svojej predchodkyne však musela začať konať 
tak, aby jej činy prioritám zodpovedali. 

14 podrobnú analýzu udalostí a politických súvislostí spätých s referendom v roku 1997 pozri v me-
sežnikov, G., Bútora, m. (ed.): Slovenské referendum ’97: zrod, priebeh, dôsledky. edícia Štúdie 
a názory. Bratislava: inštitút pre verejné otázky, 1997.

15 Národná obroda, 26. 5. 1997; mesežnikov, G., Bútora, m.: c. d.
16 Sme, 4. 7. 1997. text dohody o vytvorení sDk pozri v Sme, 30. 6. 1997. 
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povolebné očakávania a ofenzíva slovenskej diplomacie

nato i európska únia vypadnutie sr z prvej skupiny uchádzačov o členstvo v obidvoch 
prípadoch zdôvodnili predovšetkým neplnením politických kritérií. V kruhoch sloven-
skej opozície a vládnej koalície po voľbách v roku 1998 pretrvávalo presvedčenie, že 
stačí zvíťaziť vo voľbách, obnoviť vládu zákona a rešpektovať demokratické princípy 
vládnutia a krajina sa vráti do prvej skupiny uchádzačov. tento odkaz prinášali na 
slovensko predstavitelia opozície zo svojich oficiálnych i súkromných ciest v zahraničí 
ešte pred voľbami. Bol to zároveň jeden z kľúčových argumentov opozičných strán 
vo volebnej kampani. V tomto názore utvrdzovali slovenských politikov i vyjadrenia 
predstaviteľov nato, eú a západných krajín. je nepochybné, že výsledky volieb sa – 
po rokoch nedorozumení s mečiarovou vládou – stretli s veľmi pozitívnym ohlasom 
západných partnerov, ale i stredoeurópskych susedov slovenska.17 

Všetky tieto faktory mali za následok v dovtedajších dejinách slovenskej diplomacie 
nevídanú a strhujúcu ofenzívu už v prvom mesiaci po zostavení novej vlády vedenej 
mikulášom Dzurindom. Vzápätí predsedovia štyroch koaličných strán zaslali list ge-
nerálnemu tajomníkovi nato a predsedovi európskej komisie, v ktorom deklarovali 
pripravenosť urobiť všetko pre to, aby sa slovensko v integračnom procese vrátilo 
tam, odkiaľ ho predchádzajúca vláda vylúčila.18 keďže išlo v prvom rade o odstrá-
nenie „demokratického deficitu“, očakávania slovenskej strany boli veľké. najvyšší 
predstavitelia slovenskej vlády už prvý mesiac po nástupe do úradu uskutočnili desať 
oficiálnych návštev v zahraničí, z toho šesť v najsilnejšom zložení na čele s vtedajším 
premiérom mikulášom Dzurindom. premiér navštívil dvakrát Brusel, kde rokoval s naj-
vyššími predstaviteľmi nato a eú, dvakrát Viedeň na rokovania s kancelárom Viktorom 
klimom i prezidentom thomasom klestilom, zúčastnil sa na samite eú, vo Varšave 
rokoval s najvyššími predstaviteľmi poľska a v záhrebe sa stretol s premiérmi krajín 
stredoeurópskej iniciatívy. prvý mesiac po nástupe novej vlády na slovensko zavítali 
neoficiálne český prezident Václav havel, oficiálne český premiér miloš zeman, britský 
minister ozbrojených síl Douglas henderson a minister zahraničných vecí maďarska 
jános mártonyi. mečiarovej vláde sa niečo podobné nikdy nepodarilo.

nato

prvá oficiálna návšteva slovenského premiéra na začiatku novembra 1998 – týždeň po 
nástupe do funkcie – viedla do Bruselu. slovenský premiér si návštevu centrály nato 
a rokovania s generálnym tajomníkom javierom solanom zopakoval znova 27. novem-
bra. spolu s ministrom zahraničných vecí eduardom kukanom a ministrom obrany 
pavlom kanisom sa zúčastnil na zasadaní rady nato na úrovni veľvyslancov členských 
štátov venovanom individuálnemu dialógu so sr a stretol sa s generálnym tajomníkom 
západoeurópskej únie josém cutileirom. postoj slovenskej strany prezentovaný na 
rokovaniach s nato veľmi výstižne ilustruje výrok slovenského premiéra po rokova-
niach s javierom solanom: „sr bola v roku 1994 na tej istej línii spolu s čr, poľskom 
a maďarskom. a preto by sme nechceli hovoriť o druhom kole rozširovania nato, ale 

17 prehľad pozri napr. v denníku Trend, 30. 9. 1998. 
18 obsah listu pozri v Sme, 29. 10. 1998.
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o dokončení prvej vlny rozširovania.“19 argument o „neúplnosti prvej vlny rozširovania 
nato bez slovenska“, resp. o „dokončení prvej vlny vstupom slovenska“ predstavoval 
základnú premisu novej slovenskej diplomacie v rokovaniach s alianciou.20 

washingtonský samit nato v roku 1999 zaradil sr na zoznam kandidátskych krajín 
na členstvo. Bol na ňom zároveň prijatý akčný plán členstva (membership action plan 
– map) na lepšiu prípravu kandidátskych krajín na členstvo v nato aj ako praktický 
nástroj na realizáciu záväzku aliancie pokračovať v jej rozširovaní, potvrdzujúci politiku 
otvorených dverí.21 pozvánku na začatie prístupových rokovaní dostala sr na pražskom 
samite nato v novembri 200222 a o mesiac neskôr sa aj začali. V marci 2003 sr 
podpísala protokol o pristúpení k nato. proces ratifikácie a odovzdania protokolov 
depozitárovi zmluvy o nato, vláde usa, bol ukončený o rok neskôr v marci 2004. 
Dňa 2. apríla 2004 sa konal slávnostný ceremoniál prijatia siedmich nových členských 
krajín nato vrátane sr v sídle aliancie v Bruseli. V júni 2004 sa v istanbule uskutočnil 
samit nato, na ktorom sa sr zúčastnila už ako členský štát.23 

Významným vnútropolitickým medzníkom prístupového procesu slovenskej repub-
liky do nato bolo schválenie Bezpečnostnej stratégie sr v národnej rade 27. marca 
2001. hlasovala za ňu drvivá väčšina poslancov parlamentu vrátane poslancov vtedy 
opozičného hzDs vedeného Vladimírom mečiarom. článok 59 novej bezpečnostnej 
stratégie uvádza, že „slovenská republika sa usiluje o dosiahnutie plnohodnotného 
členstva v severoatlantickej aliancii ako optimálneho variantu získania efektívnych bez-
pečnostných záruk“.24 schválenie bezpečnostnej stratégie v marci 2001 bolo možné 
považovať za oficiálny dátum potvrdzujúci sformovanie politického konsenzu v otázke 
členstva v nato ako priority zahraničnej politiky sr v postmečiarovskom období.

pred aprílovým samitom nato vo washingtone v roku 1999 i po ňom slovenská 
diplomatická ofenzíva pokračovala s cieľom presadiť výnimočnosť slovenska pri vstupe 
do nato ako súčasti, resp. dokončenia prvej vlny bez ohľadu na to, ako sa bude vyvíjať 
situácia okolo druhej vlny. čas ukázal, že zvolená diplomatická stratégia – postavená 
na argumente neúplnosti prvej vlny – bola správna a efektívna. 

euRópska únia

podobne ako v prípade nato, aj v súvislosti so vstupom do eú si slovenská diplo-
macia stanovila maximalistické ciele. čerstvo po parlamentných voľbách v roku 1998 
sa predstavy politikov novej koalície v sr spájali s nádejou, že európska komisia (ek) 

19 Sme, 28. 11. 1998. kurzívou zvýraznil autor príspevku.
20 pozri napr. argumentáciu štátneho tajomníka mzV sr jána Figeľa v denníku Národná obroda, 

16. 11. 1998.
21 Dokumenty z washingtonského samitu nato v apríli 1999 sú prístupné na oficiálnej stránke 

severoatlantickej aliancie http://www.nato.int/docu/comm/1999/9904-wsh/9904-wsh.htm 
(prístup: 20. 7. 2014).

22 Dokumenty z pražského samitu nato v novembri 2002 sú prístupné na oficiálnej stránke nato 
http://www.nato.int/docu/comm/2002/0211-prague/index.htm (prístup: 20. 7. 2014).

23 pokiaľ ide o prehľad hlavných udalostí súvisiacich so vstupom sr do nato, pozri oficiálnu 
stránku mzVaez sr http://www.mzv.sk/sk/zahranicna__politika/slovensko_v_nato-cesta_slo-
venska_do_nato (prístup: 20. 7. 2014).

24 pozri Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky. Schválené Národnou radou Slovenskej republiky 
uznesením č. 1312 z 27. marca 2001. 
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prepracuje hodnotiacu správu o slovensku ešte pred samitom eú v decembri 1998 
tak, aby už vo Viedni bolo prijaté rozhodnutie o začatí rozhovorov so slovenskom 
o vstupe v prvej skupine krajín. Dňa 4. novembra 1998 však európska komisia schválila 
vypracované hodnotiace správy bez toho, aby správu o slovensku akokoľvek zmenila. 
iba v prípade lotyšska uviedla, že je potrebné zvážiť začatie rozhovorov na konci 
roka 1999, zatiaľ čo v prípade litvy a slovenska „v rozumnom čase“.25 na slovensku 
bolo cítiť z prístupu ek sklamanie. Výstižne to vyjadril vtedajší predseda zahraničného 
výboru nr sr peter weiss: „na luxemburskom summite v roku 1997 sa povedalo, že 
hodnotenia budú individuálne pri uplatnení pružného prístupu. zásadný pokrok v de-
mokracii na slovensku dosiahli predovšetkým voliči, z ktorých dve tretiny hlasovali za 
vymanenie z hroziacej izolácie… tak ako vtedy eú vyzývala sr, aby ušla svoj diel cesty 
a plnila politické kritériá, teraz je rad na eú, aby dala pozitívny signál.“26

slovenská delegácia prišla do Bruselu deň po zverejnení stanoviska európskej 
komisie a neodchádzala s prázdnymi rukami. ek súhlasila s vytvorením tzv. osobitnej 
spoločnej komisie, ktorá bude priebežne hodnotiť pokrok sr pri príprave na rokovania 
o vstupe. Viedli ju zástupca riaditeľa Generálneho riaditeľstva ek pre vonkajšie vzťahy 
Francois lamoureux a štátny tajomník mzV sr ján Figeľ.27 posun v očakávaniach 
slovenskej diplomacie po novembrových rokovaniach v Bruseli možno sformulovať 
v tomto zmysle: ďalším cieľom je dosiahnuť, aby bola hodnotiaca správa o slovensku 
vypracovaná už v prvom polroku 1999 a aby bola sr preradená do prvej skupiny na 
záver nemeckého predsedníctva na kolínskom samite eú v júni 1999. 

týždeň pred začiatkom samitu eú vo Viedni európsky parlament (ep) 3. decembra 
1998 prijal rezolúciu, v ktorej odporučil európskej rade, aby prehodnotila situáciu na 
slovensku a nariadila komisii vypracovať novú správu o slovensku. nemalú zásluhu na 
prijatí rezolúcie malo lobovanie sDĽ prostredníctvom podpredsedu strany európskych 
socialistov a spravodajcu ep pre sr jana marinusa wiersmu,28 ktorý už od septem-
brových volieb vyzýval eú na prehodnotenie prístupu k sr. rezolúcie ep však majú 
iba odporúčací charakter, čo sa potvrdilo i na viedenskom samite eú. ešte pred ním 
vedúci osobitnej spoločnej komisie zo strany ek Francois lamoureux vyhlásil, že „nie 
je v záujme slovenska dostať novú hodnotiacu správu už na jar budúceho roku. tak 
rýchlo pripravený dokument by totiž vo väčšine prípadov mohol konštatovať iba dobré 
zámery nového vládneho kabinetu, ale nie veľa skutočných konkrétnych zmien“29. Vo 
Viedni padlo rozhodnutie, že nové hodnotiace správy, a teda i možnosť prípadného 
preradenia ďalších kandidátov do prvej skupiny, budú reálne až na samite eú na konci 
budúceho roka v helsinkách.30 

samit eú v helsinkách, ktorý sa konal v decembri 1999, rozhodol o začatí roko-
vaní o vstupe so všetkými štátmi tzv. druhej skupiny vrátane sr. konferencia, ktorá 
otvorila prístupové rokovania eú so sr, sa konala vo februári 2000 v Bruseli. už v júni 
2001 sr dostihla čr v počte uzatváraných kapitol. V októbri 2002 európska komisia, 
vychádzajúc z hodnotenia prístupových rokovaní, oficiálne odporučila prijať sr za 

25 Sme, 5. 11. 1998.
26 Pravda, 9. 12. 1998.
27 Trend, 30. 9. 1998.
28 pozri interview petra weissa pre denník Pravda, 9. 12. 1998. stanovisko a vyjadrenia j. m. wiersmu 

pozri napr. v Sme, 30. 10. 1998.
29 Trend, 9. 12. 1998.
30 Hospodárske noviny, 14. 12. 1998.
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člena eú v roku 2004. Dňa 20. novembra 2002 európsky parlament výraznou väčšinou 
hlasov schválil rezolúciu o rozšírení únie. Vyzval v nej členské krajiny, aby na samite 
v kodani stanovili ako najneskorší dátum rozšírenia 1. máj 2004. na tomto samite 
v decembri 2002 lídri členských krajín eú dosiahli dohodu o ukončení prístupových 
rokovaní s desiatimi kandidátskymi štátmi vrátane slovenska. V apríli 2003 ep schválil 
prijatie sr a ďalších deviatich krajín do eú. za vstup sr hlasovalo 521 poslancov, proti 
sa vyslovilo 21 a 25 sa hlasovania zdržalo. prijatie všetkých desiatich krajín schválila 
rada eú 14. apríla 2002. rozhodnutie definitívne otvorilo cestu k podpísaniu zmluvy 
o pristúpení. jej slávnostné podpísanie s desiatimi krajinami sa uskutočnilo v aténach 
16. apríla 2003. referendum o vstupe sr do eú sa konalo 16. a 17. mája 2003, pričom 
za vstup sa vyslovilo 92,46 % zúčastnených občanov s hlasovacím právom, hoci je 
potrebné dodať, že účasť na referende bola najnižšia zo všetkých kandidátskych krajín 
– 52,15 %. Dňa 1. mája 2004 sa slovensko stalo členom únie.31 

Vstup do eú a nato v roku 2004 bol uskutočnením priorít zahraničnej politiky sr 
od získania nezávislosti v roku 1993 a zároveň medzinárodným potvrdením dokončenia 
jej vnútornej demokratickej transformácie po páde komunistického režimu na prelome 
80. a 90. rokov minulého storočia a rozdelení čsFr. zahraničná politika sr v rokoch 
1998 – 2004 bola odvrátenou stranou vnútornej politiky, podobne ako to bolo počas 
rokov 1993 – 1998. inými slovami, členstvo v nato a eú bolo rubom tej istej mince. 
jej lícom boli významné reformy prvej i druhej Dzurindovej vlády, ktoré stabilizovali 
základné demokratické inštitúcie štátu a naštartovali ekonomický rast. slovensko sa 
stalo úspešnou krajinou, ktorú by chceli nasledovať i ďalšie postkomunistické krajiny. 
skúsenosť z prístupového procesu do nato a eú, rovnako ako z reforiem uskutoč-
nených v rokoch 1998 – 2006, je i v súčasnosti jedným z hlavných vývozných artiklov 
slovenskej rozvojovej pomoci a zároveň veľmi pozitívne hodnoteným príspevkom sr 
do politiky nato i eú voči krajinám západného Balkánu a východnej európy. 

PovstuPové roky ZahraNičNeJ Politiky sr: 2004 – sÚčasNosť

členstvo v eú i nato prinieslo pre zahraničnú politiku sr niekoľko zásadných výziev 
i príležitostí – závisí od uhla pohľadu.32 povstupový rámec zahraničnej politiky zároveň 
určuje niekoľko nových faktorov. Vlády sr od roku 2004 sa s nimi snažia vyrovnať a pritom 
hľadať odpovede na nové otázky. tento proces ešte zďaleka nie je ukončený a netýka sa 
len slovenska, je podobný vo všetkých nových členských krajinách nato a eú. 

31 o priebehu prístupových rokovaní sr s eú pozri Figeľ, j., adamiš, m.: Slovensko na ceste do Eu‑
rópskej únie. Kapitoly a súvislosti. Bratislava: úrad vlády sr, slovenská spoločnosť pre zahraničnú 
politiku, centrum pre európsku politiku, 2003, 204 s. chronológia hlavných udalostí súvisiacich 
so vstupom sr do eú je prístupná na webovej stránke úradu vlády sr http://www.euroinfo.gov.
sk/chronologia-vstupu-sr-do-eu/ (prístup: 20. 7. 2014).

32  je potrebné dodať, že v povstupových rokoch sr úspešne zavŕšila proces integrácie do eú. Fi-
cova vláda (2006 – 2007) zabezpečila splnenie kritérií na vstup sr do schengenského priestoru 
od decembra 2007 a na zavedenie spoločnej meny euro od januára 2009. sr sa stala prvou 
vyšehradskou krajinou, ktorá splnila podmienky na zavedenia eura.
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zmena zahRaničnopolitickej paRadigmy 

nato a eú sa predovšetkým zmenili z cieľa zahraničnej politiky sr na jej nástroje. 
kľúčová výzva pre slovenskú diplomaciu v povstupovom období spočíva v schopnosti 
využívať členstvo v nich na presadzovanie štátnych záujmov a záujmov občanov. od 
vstupu do nato a eú platí, že vo vzťahoch s nečlenskými štátmi môže slovenská 
diplomacia nezriedka dosiahnuť viac v Bruseli než v hlavných mestách týchto krajín. 
V prípade sr ide najmä o krajiny východnej európy a západného Balkánu, s ktorými 
boli vzťahy definované ako povstupové priority zahraničnej politiky.33 táto skutočnosť 
sa však ešte stále nestala ani zďaleka samozrejmosťou. po takmer siedmich rokoch 
nášho členstva v nato a eú popredný slovenský zahraničnopolitický a bezpečnostný 
analytik tomáš Valášek konštatoval: „Vedeli sme, že sa chceme začleniť do európskej 
únie a nato, ale nezamýšľali sme sa, čo tam chceme robiť.“34 Vízia, akú eú a aké 
nato chceme mať a ako chceme využívať členstvo v týchto organizáciách, v zahra-
ničnej politike sr stále chýba. 

V každom prípade treba konštatovať, že slovensko a nové členské štáty sa od 
svojho vstupu v roku 2004 iba vo veľmi malej miere stali tvorcami politickej agen-
dy v rámci eú. podľa štúdie katedry politológie univerzity komenského v rokoch 
2004 – 2009 vo viac než 90 % sporných prípadov, ktoré si vyžadovali kvalifikované 
hlasovanie v európskej rade, nové členské krajiny podporili väčšinové rozhodnutia. 
naproti tomu výnimku potvrdzujúcu pravidlo predstavujú niektoré postoje nových 
členských krajín, vrátane slovenska, ktoré sa vymykajú väčšinovému prúdu. napríklad 
poľsko a litva v roku 2008 zablokovali začatie rokovaní o novej dohode eú s ruskom. 
slovensko – spolu s ďalšími štyrmi členskými štátmi eú – zase neuznáva kosovo a ako 
jediná krajina eurozóny odmietlo poskytnúť bilaterálnu pôžičku Grécku.35 spomínaná 
štúdia je pritom dôkazom, že obavy starých členských štátov zo sproblematizovania 
procesu prijímania rozhodnutí po rozšírení únie sa nepotvrdili. 

povstupové pRioRity 

expertná debata o povstupových prioritách zahraničnej politiky sr prebehla v ro-
koch 2002 – 2004, v čase, keď už bolo zrejmé, že predvstupové priority budú 
splnené a slovensko sa stane členom nato i eú. jej zhrnutie a závery možno 
nájsť v publikácii Zahraničná politika Slovenska po vstupe do NATO a EÚ, ktorú 

33 Vzťahy s ukrajinou a krajinami západného Balkánu ako prioritu zahraničnej politiky sr po vstupe 
do nato a eú prvýkrát verejne definoval predseda vlády sr mikuláš Dzurinda na hodnotiacej 
konferencii zahraničnej politiky sr v marci 2004. pozri Vystúpenie predsedu vlády slovenskej 
republiky mikuláša Dzurindu. in: Brezáni, p. (ed.): Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 
2003. Bratislava: Výskumné centrum slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n. o., 2004, 
s. 11 – 17. 

34 Valášek, t.: naša zahraničná politika po novom. in: Sme, 17. 6. 2010. pozri tiež kolektív autorov: 
Bruselenie valašiek. Bratislava: kalligram, 2010, 192 s.

35 pozri napr. eu calls slovakia’s Decision „Breach of solidarity“ in euro area. in: Bloomberg Busi‑
nessweek, 12. 8. 2010, http://www.businessweek.com/news/2010-08-12/eu-calls-slovakia-decisi-
on-breach-of-solidarity-in-euro-area.html (prístup: 12. 9. 2010). Výskum sa týkal nových členských 
krajín s výnimkou malty a cypru. 
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vydalo Výskumné centrum slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v roku 
2004.36 

odborná debata dospela k záveru, že povstupové priority majú byť sformulo-
vané ako koncept medzinárodnej zodpovednosti slovenska, s ktorým by sa mala 
stotožniť väčšina relevantných domácich politických aktérov a slovenskej verejnosti. 
ich formulácia ako „pomenovanie národnoštátnych záujmov“ bola odmietnutá ako 
prekonaná, pretože schopnosť niesť zodpovednosť za medzinárodnú stabilitu a pro-
speritu bola definovaná ako absolútne kľúčová charakteristika zahraničnej politiky 
slovenska v povstupovom období. prevládol názor, že kľúčové národnoštátne záujmy 
slovenska v medzinárodných vzťahoch sa realizovali vstupom do nato a eú. prvé, čo 
musí byť slovensko schopné po vstupe do transatlantických štruktúr urobiť, je naučiť 
sa využívať ich ako nástroje svojej zahraničnej politiky a v prípade eú i ako nástroj 
vnútornej politiky. obe organizácie síce kladú na nové členské štáty záväzky, avšak 
zároveň vytvárajú oveľa viac možností na vlastnú interpretáciu príspevku členov do 
spoločných politík. 

hlavnou misiou nato i eú v medzinárodných vzťahoch je zodpovednosť za 
regionálnu a globálnu stabilitu a prosperitu, ktorá sa uskutočňuje aj formou exportu 
spoločných modelov a pravidiel únie a aliancie do menej stabilných a menej prospe-
rujúcich častí sveta. slovensko preto stálo pred výzvou sformulovať svoju vlastnú mieru 
zodpovednosti v spoločných politikách nato a eú tak, aby na vlastné plecia prevzalo 
časť ich zodpovednosti v medzinárodných vzťahoch. 

západný Balkán a najväčší východný sused sr ukrajina boli zhodnotené ako prvé 
veľké témy pre slovenskú zahraničnú politiku, ktoré sa v povstupovom období ponúkli 
takpovediac samy. obe vykazujú dve základné charakteristiky: sú oblasťami prioritného 
záujmu nato i eú a slovensko tam má vlastné vitálne záujmy. 

inými slovami, i vo vzťahoch s ukrajinou a krajinami západného Balkánu sa nato 
a eú môžu stať nástrojom slovenskej zahraničnej politiky, a naopak, slovensko môže 
prevziať časť ich zodpovednosti. neexistuje až tak veľa zahraničnopolitických tém 
a oblastí, kde platí jedno i druhé. pritom práve témy a oblasti medzinárodných vzťa-
hov, v ktorých platia obe charakteristiky, sú návodom, alebo inak povedané, kľúčom 
na definovanie povstupových priorít zahraničnej politiky sr. ako už bolo spomenuté, 
vzťahy s ukrajinou a krajinami západného Balkánu za povstupové priority zahraničnej 
politiky sr prvýkrát verejne vyhlásil vtedajší predseda vlády mikuláš Dzurinda v marci 
2004.37 

udržanie a rozvoj regionálnej spolupráce v rámci vyšehradskej štvorky bol defi-
novaný ako ďalšia strategická priorita záujmov sr po vstupe do eú a nato.38 spolu 
s českom, poľskom a maďarskom má slovensko v rámci organizácií väčšiu váhu a zá-
roveň záujmy V4 v regióne východnej európy a západného Balkánu sú veľmi podobné. 
regionálny formát znásobuje kapacitu každej z krajín V4 pri presadzovaní záujmov 
vnútri eú a nato, a to aj pri presadzovaní záujmov v dvoch kľúčových susedných re-

36 Duleba, a., lukáč, p. (ed.): Zahraničná politika Slovenska po vstupe do NATO a EÚ. Východiská 
a stratégie. Štúdie k medzinárodným otázkam a 08. Bratislava: Výskumné centrum slovenskej 
spoločnosti pre zahraničnú politiku, n. o., 2004, 115 s.

37 pozri Vystúpenie predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu, c. d.
38 pozri lukáč, p., strážay, t.: regionálna zodpovednosť slovenska. in: Duleba, a., lukáč, p. (ed.): 

c. d.
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giónoch – vo východnej európe a na Balkáne. sr bola jednoznačným podporovateľom 
prijatia kroměřížskej deklarácie z 12. mája 2004, ktorá definovala povstupové priority 
regionálnej spolupráce v rámci V4: posilňovanie regionálnej identity a spolupráce, 
koordináciu politík v rámci eú a nato a spoločný príspevok k tvorbe ich politiky voči 
krajinám východnej a juhovýchodnej európy.39

implementácia pRioRít	

slovenská diplomacia si získala medzinárodné uznanie vďaka príspevku k riešeniu situ-
ácie na západnom Balkáne. V tomto prípade nemám na mysli už spomínané polemické 
stanovisko sr v otázke kosova, ale predovšetkým nasledujúce udalosti: 

•	 Bratislavský proces, ktorý bol významným príspevkom sr k sformovaniu de-
mokratickej koalície srbských politických strán schopných zostaviť vládu po 
páde režimu slobodana miloševića v roku 1999; 

•	 úspešnú diplomatickú misiu eduarda kukana, ministra zahraničných vecí sr, 
ako osobitného predstaviteľa generálneho tajomníka osn pre Balkán v prvých 
povojnových rokoch 1999 – 2001; 

•	 úspešné pôsobenie miroslava lajčáka ako osobitného vyslanca vysokého pred-
staviteľa eú pre szBp javiera solanu pre referendum v čiernej hore, ktoré sa 
konalo v marci 2006 a viedlo k pokojnému oddeleniu čiernej hory od srbska; 

•	 medzinárodne vysoko uznávaný výkon miroslava lajčáka na poste osobitného 
predstaviteľa eú a medzinárodného spoločenstva v Bosne a hercegovine v ro-
koch 2007 – 2009; 

•	 rozhodnú podporu vlády sr na čele s mikulášom Dzurindom v prospech roz-
hodnutia eú začať prístupové rozhovory s chorvátskom v roku 2004; 

•	 zaradenie srbska ako programovej krajiny v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci 
sr od jej spustenia v roku 2004.40 

Výsledky slovenskej diplomacie na západnom Balkáne v období rokov 1999 – 2009 
predstavujú doposiaľ najvýraznejšiu kapitolu zahraničnej politiky sr od roku 1993, 
vrátane jej povstupového obdobia. 

to isté sa nedá povedať o druhej povstupovej priorite zahraničnej politiky sr – 
ukrajine a krajinách západného spoločenstva nezávislých štátov. je síce pravda, že 
veľvyslanectvo slovenska v kyjeve pôsobilo ako kontaktné veľvyslanectvo nato pre 
ukrajinu počas dvoch rokov (2007 – 2009). ak by sme však mali úspešnosť tohto 
pôsobenia merať rastom podpory ukrajinskej verejnosti v uvedenom období pre vstup 
ukrajiny do nato, nebolo by veľmi čo hodnotiť. rovnako je pravda, že sr ponúkla 
ukrajine plán bilaterálnej pomoci pri plnení cieľov akčného plánu, ktorý si dohodla 
ukrajina s eú v roku 2005, a ktorý vtedajší ukrajinský premiér jurij jechanurov označil 

39 Declaration of Prime Ministers of the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of 
Poland and the Slovak Republic on Cooperation of the Visegrád Countries after their accession to 
the European Union, 12. 5. 2002, http://www.visegradgroup.eu/documents/visegrad-declarations/
visegrad-declaration-110412-1 (prístup: 20. 7. 2014).

40 o slovenskej zahraničnej politike voči krajinám západného Balkánu pozri práce bývalého veľ-
vyslanca sr v Belehrade a neskôr veľvyslanca sr v sarajeve miroslava mojžitu – mojžita, m.: 
Belehrad. Poznámky 1995 – 2001. Bratislava: Dilema, 2003, 231 s.; mojžita, m.: Sarajevo. Čakanie 
na lastovičky. Bratislava: kalligram, 2010, 264 s.
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za najlepší, aký ukrajina dostala od členského štátu únie.41 napriek tomu politike sr 
voči ukrajine i samotnej východnej európe chýba dlhodobá strategická vízia a najmä 
kontinuita. 

Dve Dzurindove vlády v rokoch 1998 – 2006 sa s väčším alebo menším úspechom 
snažili o podporu zbližovania ukrajiny s nato i eú, čo je strategickým záujmom sr. 
Ficova vláda v rokoch 2006 – 2010, a najmä po plynovej kríze v januári 2009, ich 
vrátila takmer do bodu nula. Vtedajší slovenský premiér v rusko-ukrajinskom plynáren-
skom spore nekriticky a najmä neodôvodnene jednostranne podporil rusko a označil 
ukrajinu za vinníka prerušenia dodávok zemného plynu do sr. navyše vyhlásil, že ako 
odvetný krok voči ukrajine by slovensko malo prehodnotiť svoju podporu jej európskym 
ašpiráciám.42 ak by boli vzťahy s ukrajinou nielen deklarovanou, ale i vžitou prioritou 
zahraničnej politiky sr, slovenský premiér by také niečo nikdy nemohol vyhlásiť. 

RozšíRená agenda a zodpovednosť

po vstupe do eú a nato nový rozmer nadobudla globálna angažovanosť slovenskej 
republiky. súčasťou jej bezprostrednej zahraničnopolitickej agendy sa stali medziná-
rodné témy a regióny sveta, ktoré boli v predvstupovom období z objektívnych príčin 
na okraji zorného uhla štátneho záujmu a zahraničnej politiky sr. mieru globálnej 
angažovanosti každej krajiny je možné hodnotiť podľa jej vôle prispievať k riešeniu 
medzinárodných kríz a poskytovať rozvojovú pomoc. V prípade slovenska jedno i druhé 
nadobudlo kvalitatívne nový rozmer v povstupovom období. 

ozbrojené sily sr sa od roku 1993 zapojili do 42 operácií medzinárodného krízo-
vého manažmentu. najstaršou misiou so slovenskou účasťou (od roku 1998) je pozo-
rovateľská misia untso (united nations truce supervision operation) na Golanských 
výšinách. V máji 2001 sa os sr zapojili do misie osn unFicYp (united nations 
peacekeeping Force in cyprus), ktorej cieľom je udržiavať status quo v nárazníkovej 
zóne medzi gréckou a tureckou časťou rozdeleného ostrova. ide dlhodobo o jednu 
z najväčších mierových misií sr v zahraničí. od júna 2004 participujú naše ozbrojené 
sily na misii nato isaF (international security assistance Force) v afganistane. od 
marca 2002 pôsobí v rámci misie nato kFor (the kosova Force) slovenský kontingent 
v kosove a od decembra 2002 sú príslušníci os sr zapojení do činnosti Veliteľstva 
nato v Bosne a hercegovine, kde od decembra 2004 pôsobí i strážna čata v misii 
eu althea (european union Force in Bosnia and hercegovina).43 

Významnú kapitolu slovenskej zahraničnej politiky v povstupovom období predsta-
vuje pôsobenie sr ako nestáleho člena Br osn v rokoch 2006 – 2007. medzi priority 
nášho predsedníctva patrili témy týkajúce sa reformy bezpečnostného sektora a za-
medzenia šírenia zbraní hromadného ničenia. Boli počas neho prijaté štyri rezolúcie, 
dve predsednícke vyhlásenia a uskutočnili sa tri diskusie (o Blízkom východe, reforme 

41 treteckyj, h.: V jevropu – razom iz slovaččynoju. in: Deň, 18. 2. 2006.
42 podrobnejšiu analýzu pozri v štúdii Duleba, a.: Vzťahy slovenska s východnými susedmi. in: 

Brezáni, p. (ed.): Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2008. Bratislava: Výskumné 
centrum slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n. o., 2009, s. 103 – 122.

43 počty príslušníkov os sr, ako aj informácie o pôsobení v operáciách medzinárodného krízové-
ho manažmentu pozri na webovej stránke mo sr http://www.mod.gov.sk/pocty-prislusniko-
v-os-sr-v-operaciach-medzinarodneho-krizoveho-manazmentu/ (prístup: 20. 7. 2014).
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bezpečnostného sektora a medzinárodnom režime nešírenia zbraní hromadného niče-
nia). V nadväznosti na úspešné predsedníctvo v Br osn bola sr zvolená do pozície 
viceprezidenta Výkonnej rady rozvojového programu osn (unDp), rady pre ľudské 
práva a hospodárskej a sociálnej rady osn.44

slovenská republika ako prvá z vyšehradských krajín začala program oficiálnej roz-
vojovej pomoci (oDa) v roku 2003. V rokoch 2003 – 2008 bolo na projekty v rámci 
nej vyčlenených 95,5 milióna eur.45 najviac prostriedkov v tomto období smerovalo do 
projektov realizovaných v programových krajinách, ktorými boli srbsko a čierna hora, 
a v 16 prioritných krajinách. V roku 2009 bola schválená nová strednodobá koncepcia 
oDa sr na roky 2009 – 2013, ktorá zúžila počet prioritných krajín na 12 a určila nové 
programové krajiny: afganistan, keňu a srbsko.46 rozvojová pomoc sa stala novým 
nástrojom slovenskej zahraničnej politiky a spolu s úspešnou diplomaciou (oficiálnou 
i verejnou) a transformačným know-how základným prvkom konceptu „mäkkej moci“ 
sr v povstupovom období. ich uplatňovanie po roku 2003 ukázalo, že slovensko má 
všetky predpoklady na to, aby posilňovalo svoje medzinárodné postavenie a významne 
prispievalo k medzinárodnej stabilite, bezpečnosti a rozvoju.

povstupová debata a pokRačujúce hľadanie konsenzu	

predpokladom na efektívne vykonávanie a úspešné plnenie úloh zahraničnej politiky je 
široký politický konsenzus o jej prioritách, ktorý musí vychádzať zo zhody relevantných 
domácich politických aktérov na obsahu štátnych záujmov a medzinárodnej zodpo-
vednosti krajiny. je úplne prirodzené a zákonité, že slovenské politické strany (ako je 
to v každej demokratickej krajine) sa vo svojich zahraničnopolitických programoch 
líšia tým, že pripisujú väčší alebo menší význam niektorým témam zahraničnej politiky, 
prípadne vzťahom s konkrétnymi vonkajšími aktérmi. V povstupovom období sa v cen-
tre zahraničnopolitickej diskusie na slovensku nachádzali, resp. stále sa nachádzajú 
bilaterálne vzťahy s maďarskom, vzťahy s ruskom, rozhodnutie európskej únie začať 
prístupové rokovania s tureckom a medzinárodný štatút kosova.

Diskusia o vzťahoch s maďarskom má na slovensku na rozdiel od iných zahra-
ničnopolitických tém silný vnútropolitický rozmer a je súčasťou vnútropolitického 
boja. napriek tomu, že slovensko a maďarsko majú rovnaké záujmy v rámci nato, 
eú i vyšehradskej spolupráce47, bilaterálny vzťah je zaťažený nedorozumeniami. naj-

44 pozri Burian, p.: pôsobenie slovenskej republiky v Bezpečnostnej rade osn (2006 – 2007). in: 
Brezáni, p. (ed.): Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2007. Bratislava: Výskumné 
centrum slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n. o., 2008, s. 27 – 38.

45 pozri oficiálnu stránku slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu www.slova-
kaid.sk.

46 prioritné krajiny oDa sr v rokoch 2003 – 2008 pozri v publikácii Strednodobá koncepcia oficiálnej 
rozvojovej pomoci 2003 – 2008. Bratislava: ministerstvo zahraničných vecí sr, 2003, s. 18 – 19; 
prioritné krajiny oDa v rokoch 2009 – 2013 v dokumente Strednodobá koncepcia oficiálnej roz‑
vojovej pomoci 2009 – 2013. Bratislava: ministerstvo zahraničných vecí sr, 2009, s. 12. pozri tiež 
analýzy týkajúce sa rozvojovej spolupráce v publikáciách Brezáni, p. (ed.): Ročenka zahraničnej 
politiky SR od roku 2004. 

47 spoluprácu s maďarskom a maďarskými partnermi v oblasti zahraničnej politiky (vrátane spolupráce 
v otázkach východnej politiky eú, západného Balkánu a pod.) hodnotia predstavitelia mzV sr 
vysoko pozitívne. zdroj: osobné rozhovory autora článku. 
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konfliktnejšie obdobia v slovensko-maďarských vzťahoch boli vždy sprevádzané jed-
nostrannými krokmi maďarska, ktoré mali exteritoriálne účinky – týkali sa slovenského 
územia alebo občanov a neboli dohodnuté s vládou sr: 

•	 vznik stálej maďarskej konferencie (1999); 
•	 schválenie tzv. krajanského zákona maďarskom (2002); 
•	 vznik Fóra maďarských poslancov karpatskej kotliny s účasťou poslancov nr sr 

za stranu maďarskej koalície (2004), ktoré sa od roku 2008 stalo inštitúciou 
maďarského parlamentu; 

•	 schválenie zákona o dvojitom občianstve maďarskom (2010).48 
rôzne politické strany v sr prejavujú k tejto téme rôzne prístupy (najradikálnej-

šie postoje prezentuje slovenská národná strana), avšak naprieč naším politickým 
spektrom – s výnimkou strany maďarskej koalície – existuje konsenzus v tom, že 
akýkoľvek jednostranný krok maďarska, ktorý zakladá inštitucionálny vzťah medzi 
ním a občanmi sr bez medzištátnej dohody, je neprípustný. rezignácia na tento 
postoj by znamenala rezignáciu na štátnu suverenitu slovenskej republiky, a pre-
to neexistuje ani dôvod, ani predpoklad na očakávanie, že v tejto otázke dôjde 
k zmene slovenského postoja.

Vzťahy s ruskom predstavujú ďalšiu veľkú tému, ktorá je súčasťou zahraničnopoli-
tickej debaty v sr už od roku 1993. V povstupovom období stratila ten vnútropolitický 
náboj, ktorý mala v 90. rokoch minulého storočia a najmä počas obdobia tretej vlády 
V. mečiara (1994 – 1998). po vylúčení sr z prvého kola rozširovania nato a eú 
v druhej polovici 90. rokov sa mečiarova vláda pokúšala prezentovať vzťahy s ruskom 
ako alternatívu pre zahraničnú politiku sr – t. j. alternatívu vstupu do nato a eú. po 
nástupe prvej Dzurindovej vlády v roku 1998 došlo v slovensko-ruských vzťahoch 
k štandardizácii a depolitizácii.49 k spolitizovaniu tejto témy prispela znova až vlá-
da roberta Fica (2006 – 2010). ten sa vo svojich verejných vystúpeniach stotožnil 
v kľúčových otázkach medzinárodného diania s postojmi ruskej diplomacie (diskusia 
o umiestnení prvkov americkej protiraketovej obrany v strednej európe, hodnotenie 
príčin rusko-gruzínskej vojny v auguste 2008 a pod.). názory predsedu vlády sa však 
nie vždy stotožňovali s názormi, ktoré verejne i na medzinárodných fórach prezentoval 
minister zahraničných vecí sr ján kubiš a v prípade debaty o protiraketovej obrane 
i prezident ivan Gašparovič. Výsledkom bola určitá dvojkoľajnosť a menšia čitateľnosť 
našej zahraničnej politiky.50 

V otázke vzťahov s ruskom existuje medzi parlamentnými stranami na slovensku 
deliaca línia. Dvojkoľajný postoj „aj aliančná politika v rámci nato a eú, aj dobré vzťahy 
s ruskom“ zastávajú politické strany smer – sociálna demokracia a slovenská národná 
strana. politické strany, ktoré sformovali vládu i. radičovej po parlamentných voľbách v júni 
2010, slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (sDkú-Ds), strana 

48 V súvislosti so slovensko-maďarskými vzťahmi pozri práce rudolfa chmela, bývalého čs. veľvy-
slanca v Budapešti (1990 – 1992), ministra kultúry sr (2002 – 2005) a podpredsedu vlády sr pre 
národnostné menšiny (2010 – 2012), napr. chmel, r.: slovak – hungarian dialogue: the need for 
a new beginning. in: International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, roč. XV, č. 3 – 4, 2006, 
s. 3 – 14.

49 pozri Duleba, a., Bilčík, V., klavec, j., korba, m.: Vplyv zahraničnopolitických a bezpečnostných 
faktorov na politický režim. in: szomolányi, s. (ed.): Spoločnosť a politika na Slovensku. Cesty 
k stabilite 1989 – 2004. Bratislava: univerzita komenského, 2005, s. 309 – 337. 

50 pozri Duleba, a.: Vzťahy slovenska s východnými susedmi v roku 2008. c. d., s. 103 – 122.
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sloboda a solidarita (sas), kresťanskodemokratické hnutie (kDh) a most-híd, podriaďujú 
záujem mať dobré vzťahy s ruskom aliančnej politike v rámci nato a eú. existuje však 
jedna výnimka, pri ktorej sa postoje zahraničnej politiky sr, vrátane všetkých hlavných 
vládnych i opozičných parlamentných strán (s výnimkou nejasného postoja strán most-híd 
a oĽano)51, zhodujú so stanoviskom ruska a sú v rozpore s väčšinovým postojom v rámci 
eú a nato: otázka medzinárodného štatútu kosova. 

slovensko nezávislosť kosova vyhlásenú vo februári 2008 neuznáva. tento postoj 
sa nezmenil ani po rozhodnutí medzinárodného súdneho dvora v haagu z 22. júla 
2010, podľa ktorého vyhlásenie nezávislosti kosova nebolo v rozpore s medzinárodným 
právom. V reakcii na rozhodnutie haagskeho súdu ministerstvo zahraničných vecí sr 
zdôvodnilo postoj slovenska takto: „pozícia slovenskej republiky sa opiera o vyhlásenie 
národnej rady slovenskej republiky z 28. marca 2007. slovenská republika vychádza 
z toho, že princíp územnej celistvosti štátu je základným princípom medzinárodného 
práva, na základe ktorého je medzinárodné spoločenstvo budované a na základe 
ktorého funguje“.52 rovnako slovensko neuznáva ani existenciu nezávislého južného 
osetska a abcházska. jeho postoju vo všetkých troch prípadoch sa dá vyčítať veľa 
vecí, avšak nie nekonzistentnosť. 

Veľkou témou povstupovej zahraničnopolitickej debaty na slovensku bola otázka 
postoja sr ako členskej krajiny eú k rozhodnutiu únie o začatí alebo nezačatí prístupo-
vých rozhovorov s tureckom v roku 2005. zatiaľ čo väčšina parlamentných politických 
strán (volebné obdobie 2002 – 2006) zaujala vyčkávací postoj, jednoznačne negatív-
ne stanovisko voči začatiu prístupových rozhovorov eú s tureckom zastávala sns.53 
negatívne rozhodnutie podporilo i kDh. namiesto plnohodnotného členstva by eú 
podľa neho mala turecku ponúknuť „privilegované partnerstvo“.54 podporu začatiu 
rozhovorov s tureckom vyjadril v tom čase opozičný ľavicový smer a nakoniec i vládna 
pravicová sDkú. Výsledkom bol postoj sr, podľa ktorého sa prístupové rokovania eú 
s tureckom majú začať, ale „s otvoreným koncom“, t. j. bez prísľubu členstva.55

Namiesto Záveru

hlavnou výzvou pre zahraničnú politiku sr v povstupovom období zostáva pokračujú-
ce hľadanie odpovede na otázku, akú eú a aké nato chceme mať. slovensku chýba 

51 stranu most-híd založili bývalí členovia strany maďarskej koalície (smk). smk ako jediná par-
lamentná strana podporila vyhlásenie nezávislosti kosova vo februári 2008. most-híd je parla-
mentnou stranou od júla 2010, avšak k otázke štatútu kosova sa predstavitelia strany k dátumu 
napísania tohto článku (koniec augusta 2010) nevyjadrili. zahraničnopolitické postoje oĽano 
– parlamentnej strany od apríla 2012 – sú nečitateľné. 

52 MZV SR k poradnému posudku o nezávislosti Kosova. mzV sr, 22. 7. 2010, http://www.mzv.sk/
app/wcm/main.nsf?open (prístup: 22. 7. 2010).

53 sns je zásadne proti vstupu turecka do eú. in: SITA, 21. 10. 2004.
54 KDH: Turecku treba ponúknuť iba vzťah privilegovaného partnerstva. kresťanskodemokratické 

hnutie, 4. 11. 2009, http://staryweb.kdh.sk/article.php?659 (prístup: 4. 11. 2009).
55 o debate týkajúcej sa turecka v sr pozri najšlová, l.: talking turkey in slovakia: in search of the 

proper cure for an uncertain diagnosis. in: Finding common grounds. Rediscovering the common 
narrative of Turkey and Europe. Bratislava: Výskumné centrum slovenskej spoločnosti pre zahra-
ničnú politiku, n. o., 2009, s. 91 – 102.
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stratégia pôsobenia v nich, rovnako ako stratégia využívania členstva ako nástroja 
zahraničnej politiky. kľúčovou otázkou 20. roka existencie sr i slovenskej diplomacie 
bude riešenie krízy v eurozóne a jej vplyv na budúcu podobu a fungovanie inštitúcií eú. 
pozmenená únia zásadným spôsobom ovplyvní medzinárodné prostredie i vnútorné 
pomery na slovensku v ďalších rokoch.

pre súčasné i budúce pôsobenie slovenskej diplomacie je veľmi dôležité, aby slo-
vensko bolo schopné jasne zadefinovať svoje povstupové zahraničnopolitické priority 
a dosiahnuť zaujímavé výsledky, najmä v prípade západného Balkánu. Východnej 
politike sr ešte stále chýba dlhodobá stratégia, a ako ukázala plynová kríza v januári 
2009 a vývoj slovensko-ukrajinských vzťahov po nej, chýba i kontinuita. medzi úspechy 
našej zahraničnej politiky v povstupovom období možno zaradiť rozvoj regionálnej 
spolupráce v rámci V4, pôsobenie sr vo funkcii nestáleho člena Br osn (2006 – 2007), 
účasť na mierových misiách a začatie programu oficiálnej rozvojovej pomoci od roku 
2004. otvorenou témou slovenskej zahraničnej politiky zostáva i naďalej bilaterálny 
vzťah s maďarskom.

napriek zostávajúcim otvoreným otázkam možno príbeh samostatného slovenska 
a jeho zahraničnej politiky za posledných dvadsať rokov hodnotiť ako úspešný. V ob-
lasti zahraničnej politiky slovensko s veľkými problémami, ale predsa len prekonalo 
choroby detstva svojej štátnosti, úspešne zvládlo vstup do nato i eú a potvrdilo svoje 
predpoklady na to, aby čelilo výzvam, ktoré prináša súčasný medzinárodný vývin.
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10. 1. minister m. lajčák a vedúci zastúpenia európskej komisie na slovensku D. chrenek pod-
písali komunikačný plán na rok 2013 v rámci projektu „partnerstvo pre riadenie“ (management 
partnership). program je zameraný na komunikáciu európskych tém verejnosti v členských 
krajinách európskej únie.

14. 1. premiér r. Fico sa stretol s rakúskym kancelárom w. Faymannom pri príležitosti 20. výročia 
nadviazania vzájomných diplomatických vzťahov. obaja označili vzájomné vzťahy za dobré, 
vyplývajúce z podobných priorít oboch krajín v eú a z úzkej spolupráce. jedinou otvorenou 
otázkou ostáva jadrová energetika.

15. 1. minister obrany m. Glváč navštívil slovenských vojakov pôsobiacich v rámci operácie isaF 
na základni v kandaháre. počas návštevy sa minister vyjadril, že slovensko plánuje ponechať 
vojakov v afganistane do konca roka 2014. 

17. 1. minister m. lajčák sa stretol s ministrom zahraničných vecí nemecka G. westerwellem 
v Berlíne. na stretnutí spoločne zhodnotili 20 rokov bilaterálnych vzťahov a debatovali o ďalších 
možnostiach ich prehlbovania. zároveň sa v diskusii venovali viacročnému finančnému rámcu 
a krajinám západného Balkánu a Východného partnerstva.

19. – 20. 1. prezident i. Gašparovič sa zúčastnil na neformálnom stretnutí prezidentov poľska, 
slovenska a česka v poľskom meste wisla, ktorého cieľom bolo prediskutovať aktuálne otázky 
vývoja v regióne strednej európy a eú.

20. 1. premiér r. Fico otvoril projekt košice: európske hlavné mesto kultúry na rok 2013.

22. 1. na pozvanie prezidenta i. Gašparoviča pricestoval na návštevu slovenska srbský prezident 
t. nikolić s delegáciou. spoločne hovorili o vzájomných ekonomických vzťahoch a potrebe ich 
ďalšieho prehĺbenia, o slovenských rozvojových projektoch v srbsku a srbských integračných 

Na základe údajov z internetových stránok Prezidenta SR, Národnej rady SR, Úradu vlády SR, Minis‑
terstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva obrany SR spracoval Štefan Bako, 
RC SFPA (bako@sfpa.sk).
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snahách. počas návštevy podpísali minister m. lajčák a jeho srbský partner i. mrkić zmluvu 
o medzinárodnej osobnej a nákladnej doprave.

27. 1. minister m. lajčák sa zúčastnil na samite celac – eú v čile, ktorého cieľom bolo pod-
poriť politický dialóg a prehĺbiť ekonomickú spoluprácu s dôrazom na podporu regionálnych 
integračných procesov medzi celac a eú. 

31. 1. minister lajčák sa zúčastnil na zasadnutí rady eú pre zahraničné veci, kde ministri roko-
vali o zmenách vyvolaných arabskou jarou (egypt a tunisko) a o prioritách eú v strategických 
vzťahoch s usa. V Bruseli sa stretol aj s ministrom zahraničných vecí ukrajiny l. kožarom, s kto-
rým rokoval o proeurópskych ambíciách ukrajiny a slovensko-ukrajinskej spolupráci v oblasti 
zjednodušenia vydávania víz. 

1. 2. V mníchove sa minister m. lajčák stretol s macedónskym prezidentom G. ivanovom, s kto-
rým rokoval o európskej ambícii macedónska, pričom obaja sa zhodli na potrebe preukázania 
schopnosti splniť všetky podmienky na otvorenie prístupových rokovaní. na okraj mníchovskej 
bezpečnostnej konferencie sa minister lajčák stretol s predsedom 67. valného zhromaždenia 
organizácie spojených národov V. jeremićom, s ktorým diskutoval na tému stability západného 
Balkánu vo vzťahu k osn, ako aj o ďalšej podpore činnosti hospodárskej a sociálnej rady osn, 
ktorej slovensko predsedalo v roku 2012.

4. 2. Štátny tajomník p. javorčík sa zúčastnil na rokovaní rady eú pre všeobecné záležitosti 
zameranom na prípravu samitu venujúceho sa zavŕšeniu diskusie o novom rozpočte únie.

6. 2. premiér r. Fico po rokovaní s tureckým premiérom r. t. erdoğ   a nom hovoril o intenzívnej-
šej spolupráci v oblasti hospodárstva a vzdelávania. premiéri sa dohodli na úzkej spolupráci pri 
liberalizácii vízovej povinnosti na oboch stranách a na vzájomnej podpore vedeckovýskumných 
projektov v oblasti výroby elektriny. 

7. 2. premiér r. Fico sa zúčastnil na samite eú, ktorého hlavnou témou bola dohoda na podobe 
viacročného finančného rámca únie na roky 2014 – 2020. počas rokovaní slovensko zdôraz-
ňovalo politiku súdržnosti, spoločnú poľnohospodársku politiku a primeranú finančnú pomoc 
pri vyraďovaní blokov jadrovej elektrárne v jaslovských Bohuniciach.

13. 2. minister m. Glváč sa zúčastnil na neformálnom stretnutí ministrov obrany krajín eú. cieľom 
stretnutia bolo stanoviť strategické smerovanie zasadania európskej rady, počas ktorého sa mala 
definovať vízia v bezpečnostnej a obrannej oblasti so zreteľom na zlepšenie schopnosti únie 
reagovať na vzniknuté krízy v rámci spolupráce eú, nato a osn. 

15. 2. minister miroslav lajčák a podpredseda čínskej vlády chuej liang-jü rokovali o možnostiach 
vzájomnej spolupráce s cieľom diverzifikovať zahraničný obchod slovenska. rozvoj spolupráce 
sa má týkať oblastí energetiky, zelenej ekonomiky a jadrovej bezpečnosti. medzi slovenskom 
a čínou bolo podpísané memorandum o prehlbovaní poľnohospodárskej spolupráce a podpore 
malého a stredného podnikania.

19. 2. premiér r. Fico po rokovaní s poľskou ministerkou športu a cestovného ruchu j. mucho-
vou vyjadril podporu vlády pre spoločnú poľsko-slovenskú organizáciu zimných olympijských 
hier v roku 2022.

19. 2. prezident i. Gašparovič sa na oficiálnej návšteve maďarska stretol s maďarským prezi-
dentom j. Áderom. hovorili o vzájomných vzťahoch oboch krajín a v rámci nich sa dotkli aj 
otázok, v ktorých sa nezhodujú, ako je jazykový zákon a dvojité občianstvo. počas oficiálnej 
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návštevy sa stretli i ministri zahraničných vecí m. lajčák a j. martonyi, ktorí zhodnotili sloven-
sko-maďarskú spoluprácu, činnosť zmiešaných komisií a zhodu na regionálnych či európskych 
zahraničnopolitických témach. Vyzdvihli najmä výsledky dosiahnuté v oblasti hospodárstva, 
dopravy a energetiky. 

21. 2. minister m. lajčák vystúpil v prahe na konferencii „Dvadsať rokov samostatných diplomacií 
sr a čr“ s prejavom o vývoji diplomatickej služby oboch krajín po rozdelení so zreteľom na 
spoluprácu pri integrácii do štruktúr eú a nato.

21. 2. prezident i. Gašparovič sa v poľskej wisle stretol s prezidentom poľska B. komorowským 
a prezidentom ukrajiny V. janukovyčom. zámerom stretnutia bolo prerokovať podporu integ-
račných snáh ukrajiny do eú s cieľom zabezpečiť podpísanie asociačnej dohody v novembri 
na samite vo Vilniuse. 

22. 2. minister m. Glváč sa v Bruseli zúčastnil na rokovaní ministrov obrany krajín nato, ktorého 
cieľom bolo rokovanie o implementácii chicagského obranného balíka a využitie financovania 
na udržanie interoperability. počas rokovania sa ministri sústredili na otázku inteligentnej obrany 
s cieľom prekonať nedostatkové obranné spôsobilosti, ako aj budúcu úlohu nato v afganistane 
po roku 2014.

26. 2. český prezident Václav klaus pricestoval na poslednú oficiálnu návštevu slovenska. na 
stretnutí s i. Gašparovičom bilancovali 20 rokov vzájomnej spolupráce, ktoré sú na vysokej úrov-
ni. na rokovaní s premiérom r. Ficom hovorili o vzájomnej spolupráci oboch krajín v rôznych 
oblastiach a hodnotili aktuálne medzinárodné a politické otázky.

28. 2. pozvanie na slovensko prijala vysoká predstaviteľka eú pre zahraničné veci a bezpeč-
nostnú politiku c. ashton, ktorá spolu s ministrom m. lajčákom zhodnotila dva roky európskej 
služby pre vonkajšiu činnosť. na spoločnom stretnutí prediskutovali ďalšie budovanie spoločnej 
bezpečnostnej a obrannej politiky eú, ako aj vzťahy s krajinami západného Balkánu a Východ-
ného partnerstva.

6. 3. slovenský prezident i. Gašparovič a český prezident V. klaus sa stretli v Brne, kde si navzá-
jom odovzdali najvyššie štátne vyznamenanie.

6. 3. premiér r. Fico sa zúčastnil na samite V4 vo Varšave, kde boli okrem krajín V4 prítomní 
nemecká kancelárka a. merkel a francúzsky prezident F. hollande. témou stretnutia bolo vyu-
žitie budúceho rozpočtu únie a potvrdenie spoločného vyšehradského postupu v tejto oblasti, 
ako aj konkurencieschopnosť eú a budúcnosť hospodárskej a menovej únie. na stretnutí bol 
aj minister obrany m. Glváč, ktorý spolu s ostatnými ministrami podpísal dokument o zámere 
vytvoriť spoločnú bojovú skupinu eú krajín V4 do roku 2016.

7. 3 na bilaterálnom stretnutí sa minister m. lajčák s ministrom zahraničných vecí holandského 
kráľovstva F. timmermansom venovali otázkam slovensko-holandských vzťahov a európskych 
záležitostí so zameraním sa na predsedníctvo oboch krajín v rade eú.

7. 3. V haagu sa minister m. lajčák stretol s vysokým komisárom oBse pre otázky národnostných 
menšín k. Vollebaekom pri príležitosti 20. výročia vzniku úradu. počas rokovania sa zaoberali 
témou postavenia národnostných menšín na slovensku a problematikou štátneho občianstva. 

11. 3. neformálne stretnutie skupiny priateľov moldavska v Bruseli za účasti ministra lajčáka 
prinieslo zhodnotenie posilňovania vzťahov moldavska s eú. členské štáty vyzvali predstaviteľov 
moldavska, aby neohrozili približovanie krajiny k eú.
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12. 3. Štátny tajomník p. javorčík viedol zasadnutie medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu 
predsedníctva sr v rade eú v roku 2016, na ktorom sa prerokoval vládny materiál o finančnom 
zabezpečení slovenského predsedníctva. 

13. 3. minister lajčák prijal na oficiálnej návšteve maďarského ministra zahraničných vecí 
j. martonyiho, s ktorým diskutoval o regionálnych témach pred predsedníctvom maďarska vo 
V4. ministri zároveň odovzdali cenu za dobré susedstvo a porozumenie osobnostiam, ktoré 
prispievajú k spolupráci medzi krajinami.

14. 3. premiér r. Fico sa zúčastnil na rokovaní v rámci pravidelného zasadnutia európskej rady, 
na ktorom lídri krajín rokovali o prioritách na rok 2013. tými boli fiškálna konsolidácia podpo-
rujúca rast, obnovenie pôžičiek pre hospodárstvo, podpora rastu a konkurencieschopnosti, 
nezamestnanosť a modernizácia verejnej správy.

16. 3. V Bruseli sa stretol minister m. lajčák s čiernohorským predsedom vlády m. Đukanovićom, 
s ktorým hovoril na tému integračného procesu čiernej hory do eú a nato ako jedinej krajiny 
rokujúcej o vstupe do eú v tom období. minister pritom poukázal na dôležitosť dosahovania 
výsledkov v plnení stanovených kritérií.

21. 3. minister zahraničných vecí Grécka D. avramopoulos prijal pozvanie ministra m. lajčáka. 
cieľom stretnutia bolo zhodnotiť úroveň bilaterálnych vzťahov a aktuálnu politickú a hospodársku 
situáciu v Grécku i predpoklad ďalšieho rozvoja vzťahov. hlavou témou rokovania bola otázka 
stability eurozóny.

25. 3. premiér r. Fico, minister financií p. kažimír a minister životného prostredia p. Žiga roko-
vali v usa o zotrvaní oceliarskej spoločnosti us steel na slovensku. podarilo sa im dojednať 
podmienky, za ktorých podnik na slovensku ostane.

27. 3. V poprade sa uskutočnilo prvé zasadnutie predstaviteľov vlády slovenska a poľska, ktoré 
bolo zamerané na vzájomnú spoluprácu oboch krajín v oblastiach bezpečnosti, V4 a ekono-
mického rozvoja. V rámci prvého spoločného rokovania vlád slovenska a poľska v poprade sa 
minister m. lajčák stretol s ministrom zahraničných vecí poľska r. sikorským. obaja konštatovali 
výbornú úroveň spoločných vzťahov v mnohých oblastiach. hlavným cieľom stretnutia bolo 
prerokovať prieniky názorov oboch krajín v európskej aj regionálnej spolupráci V4.

4. 4. prezident i. Gašparovič prijal na prvej oficiálnej návšteve českého prezidenta m. zemana. 
rokovali o zintenzívnení vzájomných hospodárskych vzťahov prostredníctvom konkrétnych 
investícií do vzájomného obchodu, dopravy a obrany, ako je napr. spoločný železničný pre-
pravca. obaja pozitívne hodnotili výšku vzájomných investícií v krajinách. V rámci regionálneho 
zoskupenia V4 prezident zeman vyjadril osobné želanie, aby sa doň pripojilo aj slovinsko.

8. 4. premiér r. Fico sa stretol na predsedom európskej komisie j. m. Barrosom, s ktorým ro-
koval o ekonomických otázkach čerpania eurofondov a ich možnej realokácii na dlhšie časové 
obdobie s dôrazom na ekonomický rast a zamestnanosť.

8. 4. kancelária prezidenta zaslala kondolenčný list vláde spojeného kráľovstva v súvislosti 
s úmrtím barónky m. thatcherovej. 

11. 4. premiér r. Fico sa na pracovnej návšteve Francúzska stretol s prezidentom F. hollandeom, 
s ktorými rokoval o situácii v eurozóne a opatreniach v boji s hospodárskou krízou. Vzájomné 
vzťahy hodnotili ako intenzívne, a to najmä z dôvodu pôsobenia francúzskych podnikov na 
slovensku. 
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17. 4. premiér r. Fico sa stretol s premiérom čiernej hory m. Đukanovićom. rokovanie sa sú-
stredilo na európsku perspektívu čiernej hory, pričom premiér Fico vyjadril podporu snahám 
o jej integráciu nielen do štruktúr eú, ale aj nato. 

18. 4. prezident i. Gašparovič prijal na oficiálnej návšteve estónskeho prezidenta t. h. ilvesa, 
s ktorým hovoril o riešení problémov eurozóny a o posilnení pozície východnej časti únie 
v európskych štruktúrach. Diskutovali aj o dôležitosti regionálnych zoskupení, ktorých sú krajiny 
členmi. obaja prezidenti konštatovali, že je potrebné prestať deliť eú na staré a nové štáty.

18. 4. ministri zahraničných vecí krajín V4 predstavili spoločnú deklaráciu pre efektívnejšiu a sil-
nejšiu spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku, ktorá má posilniť vplyv a účinnosť spoločnej 
európskej obrannej politiky.

19. 4. s talianskym ministrom zahraničných vecí F. Frattinim rokoval minister m. lajčák o vnút-
ropolitickej situácii v taliansku v nadväznosti na nedávne parlamentné voľby, pričom prebrali 
aj možnosti rozvoja bilaterálnych vzťahov na obchodno-ekonomickej úrovni.

22. 4. na zasadnutí rady eú pre zahraničné veci minister lajčák hovoril najmä o pokroku v ro-
kovaniach medzi srbskom a kosovom.

23. 4. predseda vlády r. Fico na pracovnej návšteve Španielska otvoril slovensko-španielske 
podnikateľské fórum, ktorého cieľom je zlepšiť hospodársku spoluprácu medzi krajinami. 
následne premiéra Fica prijal španielsky premiér m. rajoy, s ktorým rokoval o konsolidácii 
verených financií. 

23. 4. minister m. lajčák sa zúčastnil na pravidelnom rokovaní ministrov zahraničných vecí člen-
ských krajín nato, kde hodnotili vývoj na Blízkom východe, v severnej afrike a na západnom 
Balkáne a jeho implikácie pre alianciu. 

24. 4. Štátny tajomník p. Burian sa stretol s predstaviteľmi mimovládnych organizácií pôsobiacich 
v krajinách Východného partnerstva. cieľom stretnutia bolo zvýšiť efektivitu plnenia zahranič-
nopolitických cieľov sr, ako aj odovzdávanie transformačných skúseností týmto krajinám.

25. 4. predstavitelia vlády, podnikateľského sektora a akademickej obce sa za prítomnosti za-
hraničných hostí z usa a taiwanu stretli na konferencii „inovácie: Budúcnosť slovenska“, ktorej 
cieľom bola diskusia o podpore inovatívnych oblastí podnikania a koncepčných riešeniach 
stratégie v oblasti inovácií.

2. 5. prezident i. Gašparovič prijal členov rady guvernérov európskej centrálnej banky na čele 
s jej prezidentom m. Draghim. počas vzájomných konzultácií obaja vyzdvihli dôležitosť a prí-
nos eura pre slovensko, pričom sa zhodli na dôležitosti stability spoločnej meny pre ďalší vývoj 
a znižovanie nezamestnanosti v celej eurozóne. rada guvernérov ecB sa v Bratislave zišla na 
jednom z dvoch výjazdových zasadaní do roka.

10. 5. predsedovia parlamentných politických strán prijali pozvanie ministra m. lajčáka, s kto-
rým hovorili na tému blížiaceho sa predsedníctva slovenska v rade eú v roku 2016. spoločnú 
deklaráciu v súvislosti s prípravou a výkonom predsedníctva podpísali 16. mája 2013.

13. 5. na pozvanie ministra zahraničných vecí e. tuomioju navštívil minister m. lajčák Fínsko. 
hovorili o otázkach bezpečnosti a obrannej politiky eú, ako aj o možných prienikoch krajín 
V4 a severo-baltskej osmičky a budúcnosti rozširovania eú. minister sa stretol aj s prezidentom 
Fínska s. niinistöom, s ktorým sa zhodli, že vzťahy medzi krajinami sú bezproblémové, a kon-
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štatovali existenciu dostatočného priestoru na zintenzívnenie spolupráce v rôznych oblastiach, 
ako je výskum a zelené technológie.

15. 5. prezident i. Gašparovič prijal predsedu senátu parlamentu čr m. Štěcha, ktorý na slovensko 
pricestoval s viacerými členmi senátu. V kontexte dobrej spolupráce krajín obaja predstavitelia 
vyjadrili podporu užšej spolupráce medzi národnými parlamentmi v súvislosti s otázkami eú, 
ekonomiky a bezpečnosti. predsedu prijal aj minister lajčák. počas stretnutia hovorili o význame 
bilaterálneho a vyšehradského medziparlamentného dialógu pri riešení výziev stojacich pred 
eú a regiónom.

16. 5. na pôde ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí sr rokovali predstavitelia 
V4 o poskytnutí rozvojovej pomoci pre afriku.

30. 5. minister lajčák sa stretol s vedúcimi diplomatických misií arabských krajín (egypt, kuvajt, 
irak a líbya), s ktorými hovoril o posilnení ekonomickej dimenzie bilaterálnych vzťahov. V ten 
istý deň diskutoval s veľvyslancami štátov eú akreditovaných na slovensku o spolupráci krajín 
V4, európskych témach a pripravovanom predsedníctve slovenska v rade eú.

30. 5. Vláda sr rokovala o odporúčaniach rady eú pre slovensko, ktoré sa týkajú národného 
programu reforiem na rok 2013. zo správy vyplýva, že slovensko bolo pozitívne hodnotené 
v oblasti konsolidovania verejných financií.

3. 6. na slovensku sa začalo najväčšie medzinárodné logistické cvičenie nato za uplynulých 
10 rokov, ktoré trvalo až do 28. júna. zúčastnilo sa na ňom približne 1 800 vojakov z 37 krajín 
sveta, pričom program cvičenia vychádzal z fiktívneho konfliktu medzi dvomi krajinami, kde 
o nasadenie vojsk požiadala Bezpečnostná rada osn. 

4. 6. V Bruseli sa konalo stretnutie ministrov obrany krajín nato, ktoré bolo zamerané na proces ob-
ranného plánovania aliancie. rokovalo sa o negatívnych účinkoch znižovania rozpočtov na obranu 
a bol vytvorený zoznam spôsobilostí, ktorými majú jednotlivé krajiny prispieť do kolektívnej obrany. 
počas rokovania predstavitelia vyzdvihli najmä regionálne bojové zoskupenia, ktoré plánuje zaviesť 
aj V4. Dôležitosť spolupráce sa prejavuje okrem iného v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

5. 6. Vláda sr na svojom zasadnutí rozhodla o otvorení slovenského trhu práce pre občanov 
chorvátska po jeho pristúpení k eú 1. júla 2013.

10. 6. minister m. lajčák rokoval v new Yorku s generálnym tajomníkom osn panom ki-mu-
nom o možnostiach posilnenia spolupráce predovšetkým v prioritných oblastiach slovenskej 
zahraničnej politiky. Generálny tajomník vyzdvihol angažovanosť slovenska v práci osn za 
dvadsaťročnú existenciu slovenskej diplomatickej služby.

11. 6. robert Fico prijal rumunského premiéra V. pontu a rokoval s ním o podpore vstupu ru-
munska do schengenského priestoru, ktorú vyjadril v súvislosti s hlasovaním. počas rokovania 
sa venovali aj vzájomným hospodárskym vzťahom a ich rozvoju najmä v oblasti poľnohospo-
dárstva a energetiky.

12. 6. na rokovaní premiéra r. Fica a predsedu európskej rady h. Van rompuya sa debatovalo 
o udelení ročnej výnimky pre slovensko v oblasti čerpania eurofondov, ale aj o finančnej stabilite 
eú a zlepšení odolnosti hospodárstva ozdravením verejných financií.

12. 6. prezident i. Gašparovič na okraj stredoeurópskeho samitu konajúceho sa v Bratislave 
prijal prezidenta čiernej hory F. Vujanovića, pričom vyjadril dlhodobú podporu snahám čiernej 



Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky	2013	 167

hory o integráciu do štruktúr eú a nato aj v súvislosti s pomocou v integrácii prostredníctvom 
projektov realizovaných v čiernej hore. 

12. 6. počas bilaterálneho rokovania prezidenta i. Gašparoviča a moldavského prezidenta 
n. timoftiho slovenský prezident vyjadril potešenie z rastúcej spolupráce na vládnej aj mimo-
vládnej úrovni. slovensko podporuje integračné snahy moldavska cez platformu Východného 
partnerstva a je pripravené pokračovať v odovzdávaní transformačných a integračných skúse-
ností. prezident tiež ocenil pokrok moldavska v rokovaniach o asociačnej dohode s eú. 

13. 6. V Bratislave sa konal 18. samit krajín strednej a východnej európy, ktorého témou bola 
pokrízová obnova a obnovenie rastu eú. prezident Gašparovič vo svojom príhovore vyzval na 
zavedenie prorastových opatrení vzhľadom na to, že hospodárska kríza nadobudla sociálny 
charakter s rastúcou frustráciou v spoločnosti. Dvadsiati predstavitelia štátov sa zhodli na potrebe 
neustáleho posilňovania európskej integrácie aj napriek pretrvávajúcej kríze.

16. 6. predseda vlády sr Fico sa zúčastnil na stretnutí vyšehradských krajín vo Varšave, ktorého 
cieľom bolo zhodnotiť predsedanie poľska vo V4. zasadnutie prebiehalo vo formáte V4 plus 
japonsko, s ktorým predstavitelia hovorili o prehlbovaní politickej, ekonomickej a vedecko-tech-
nickej spolupráce v regióne.

19. 6. minister m. lajčák rokoval s guvernérom najbohatšieho indického štátu maháraštra 
k. sankaranarayananom o investičných možnostiach slovenska v indii, pričom by chcelo využiť 
obchodné siete indickej krajiny.

24. 6. prezident Gašparovič sa stretol s japonským princom akišinom a princeznou kiko pri 
príležitosti 20. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi krajinami. Vyjadril potešenie 
nad intenzívnou spoluprácou medzi krajinami i nad tým, že predstavitelia oboch krajín ustavične 
hľadajú možnosti jej prehlbovania.

27. 6. na zasadnutí krajín eú v Bruseli rokoval premiér Fico o implementácii opatrení vyplýva-
júcich z paktu pre rast a nezamestnanosť so zameraním na nezamestnanosť mladých. cieľom 
bolo zabezpečiť, aby bola iniciatíva zamestnávania mladých funkčná od 1. januára 2014.

30. 6. premiér Fico a minister lajčák sa zúčastnili na oslavách vstupu chorvátska, ako 28. člena, 
do únie. 

2. 7. V poľskej wisle sa prezident i. Gašparovič zúčastnil na samite prezidentov V4, na ktorom 
bol prítomný aj prezident ukrajiny V. janukovyč. cieľom samitu bola otázka kohézie v oblasti 
infraštruktúry, energetiky a bezpečnosti v strednej európe. 

2. 7. na spoločnom rokovaní predstaviteľov vlády slovenska a maďarska sa diskutovalo o kľúčo-
vých otázkach ďalšieho rozvoja vzájomnej spolupráce medzi krajinami so zreteľom na rozvoj 
projektov v oblasti spoločnej infraštruktúry s pomocou využívania fondov eú. zároveň boli 
podpísané memorandá o spolupráci prihraničných regionálnych samospráv.

3. 7. premiér r. Fico vystúpil v Berlíne na konferencii „zamestnanosť a mládež v európe“, v rámci 
ktorej sa stretol s predstaviteľmi európskej únie a jej členských štátov. cieľom konferencie bolo riešiť 
nesamostatnosť a podporu mladých ľudí v európe prostredníctvom financovania ich podnikania.

8. 7. minister m. lajčák sa na oficiálnej návšteve moldavska stretol s ministerkou zahraničných 
vecí n. Ghermanovou. ministri rokovali o vytvorení efektívneho mechanizmu konzultácie medzi 
ministerstvami oboch krajín v procese integrácie moldavska do eú, čo je oblasť, kam je záro-
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veň nasmerovaná rozvojová pomoc slovenska moldavsku. minister lajčák pri návšteve otvoril 
zastupiteľstvo slovenska v kišiňove.

9. 7. premiér r. Fico sa stretol s eurokomisárom a. tajanim zodpovedným za podnikanie a prie-
mysel. a. tajani pozitívne hodnotil príspevok slovenska počas riešenia krízy v európe prostred-
níctvom podpory dôležitých pilierov európskej ekonomiky a akčného plánu pre oceľ.

10. 7. premiér Fico a minister obrany Glváč odcestovali do afganistanu s cieľom prešetriť útok 
na základňu, pri ktorom jeden slovenský vojak zahynul a štyria boli zranení. 

15. 8. premiér r. Fico prijal ministra zahraničných vecí Švajčiarska D. Burkhaltera. cieľom 
stretnutia bolo prerokovať vzájomné vzťahy oboch krajín so zreteľom na Švajčiarsky finančný 
mechanizmus, ktorý je zameraný na vyrovnávanie ekonomických a sociálnych rozdielov medzi 
pôvodnými a novými členskými krajinami eú.

20. 8. prezident i. Gašparovič sa na návšteve turecka stretol s prezidentom a. Gülom. hovorili 
o podpore slovenska tureckej integrácii do eú, ktorú turecko ocenilo zrušením víz pre sloven-
ských občanov. prezidenti označili za dôležité, aby sa uzavreli zmluvy nevyhnuté na podporu 
a vzájomnú ochranu investícií. počas diskusie sa venovali aj situácii na Blízkom východe, v sýrii 
a egypte a problematike cypru a kosova. 

20. 8. minister m. lajčák spoločne s českým ministrom zahraničných vecí j. kohoutom hľadal 
prienik slovensko-českých záujmov v európskej agende a v spolupráci na regionálnej úrovni 
v rámci V4. V diskusii sa venovali aj pôsobeniu oboch štátov na západnom Balkáne a v krajinách 
Východného partnerstva. Došlo k rozšíreniu zoznamu krajín, kde sa slovensko a česko môžu 
navzájom zastupovať, a to konkrétne o libanon. 

25. 8. Štátny tajomník p. javorčík sa zúčastnil na tradičnom stretnutí štátnych tajomníkov krajín 
V4 v Balatonfürede, počas ktorého rokovali o snahe lepšie využiť eurofondy, ako aj o témach 
litovského predsedníctva z pohľadu možnej spolupráce V4, ako bol rozpočet na rok 2014, ad-
ministratívna spolupráca v oblasti daní či infraštruktúra pre alternatívne palivá. prediskutovali aj 
možné scenáre nadchádzajúceho samitu Východného partnerstva vo Vilniuse. 

26. 8. prezidenti slovenska a poľska i. Gašparovič a B. komorowski sa stretli na pracovnej návšteve 
na oboch stranách hraníc. na slovensku sa stretli v červenom kláštore, kde konštatovali potrebu 
dobudovať infraštruktúru pre dopravu a energetiku s cieľom podporiť rozvoj turizmu a cestovného 
ruchu. V rozhovore sa venovali aj budúcnosti eú a európskej budúcnosti ukrajiny. 

28. 8. prezident i. Gašparovič prijal rumunského prezidenta t. Băsesca. prezidenti rokovali 
o menšinách v rumunsku, medzi ktoré patrí aj slovenská. prezident Gašparovič vyjadril podporu 
pre ďalšiu integráciu rumunska do eú prostredníctvom vstupu do schengenského priestoru, 
pričom odmietol ďalšie kritériá pre rumunsko. V rámci energetickej bezpečnosti obaja prezidenti 
vyzdvihli potrebu diverzifikovať energetické mixy krajín a investovať do modernizácie, ako aj 
dobudovať plánované plynovody. 

6. 9. minister m. lajčák sa zúčastnil na neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí štátov 
eú vo Vilniuse, ktoré bolo venované kríze v sýrii a reakcii medzinárodného spoločenstva na 
chemický útok v Damasku z 21. augusta. počas stretnutia ministri hovorili o nadchádzajúcom 
samite Východného partnerstva a o spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike eú.

9. 9. rokovanie medzi ministrom lajčákom a ministrom zahraničných vecí Švédska c. Bildtom 
sa viedlo predovšetkým na úrovni rozvoja vzájomných vzťahov, ako aj aktívneho prehlbovania 
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politického a ekonomického dialógu medzi krajinami. zhodli sa na potrebe udržania záujmu 
krajín Východného partnerstva o európsku perspektívu, ako aj na potrebe podpory pre srbsko 
a normalizácie vzťahov medzi srbskom a kosovom.

11. 9. minister m. lajčák prijal ministra zahraničných vecí Bosny a hercegoviny z. lagumdžiju, 
s ktorým rokoval o integračných snahách krajiny v súvislosti s eú a nato. minister lajčák vyjadril 
podporu pre dosiahnutie týchto ambícií.

13. 9. premiér r. Fico rokoval s ministrom zahraničných vecí ukrajiny l. kožarom o rozvoji 
hospodárskej spolupráce v oblasti energetiky, obchodu a vzájomných investícií, ako aj o snahe 
o podpísanie asociačnej dohody.

14. 9. V Budapešti sa konal samit V4, na ktorom sa premiéri krajín uzniesli na spoločnom 
odmietavom postoji k smernici eú o jadrovej bezpečnosti. predstavitelia krajín sa dohodli na 
vytvorení bojovej jednotky pod záštitou V4 do roku 2016 a na navýšení rozpočtu medzinárod-
ného vyšehradského fondu na 8 miliónov eur. 

16. 9. Grécky prezident k. papoulias počas oficiálnej návštevy na slovensku rokoval s prezidentom 
i. Gašparovičom o hospodárskej situácii v európe, pričom Grécko dôsledky hospodárskej krízy 
prežíva mimoriadne intenzívne. obaja konštatovali dobré vzájomné vzťahy a podporu v eú 
a nato. tieto vzťahy neboli narušené ani po neposkytnutí pôžičky slovenskom.

18. 9. minister m. lajčák sa zúčastnil na 3. ročníku Belehradského bezpečnostného fóra, po 
ktorom sa stretol s predstaviteľmi srbska – prezidentom t. nikolićom, premiérom i. Dačićom 
a ministrom zahraničných vecí i. mrkićom.

20. 9. prezident ivan Gašparovič prijal predsedu celočínskeho zhromaždenia ľudových zástup-
cov čanga te-ťianga, s ktorým rokoval o neustále vzrastajúcej ekonomickej spolupráci medzi 
krajinami, pričom predseda zhromaždenia prejavil záujem o jej zvýšenie prostredníctvom 
ďalších investícií.

20. 9. minister obrany m. Glváč podpísal v ostrave s českým partnerom V. picekom medzivlád-
nu dohodu o rozvoji spolupráce v oblasti obrany, ktorou sa odstránili legislatívne prekážky pre 
vzájomné zákazky na opravu vojenskej techniky. na základe dohody by sa spolupráca medzi 
krajinami mala rozvíjať v oblastiach obranného plánovania, vojenského vzdelávania, vyzbrojo-
vania, logistiky a zdravotníctva.

23. 9. minister obrany m. Glváč počas návštevy Švédska podpísal spolu so švédskou minister-
kou k. enstrőmovou medzivládnu dohodu o spolupráci v oblasti obrany. cieľom oboch krajín 
je prehĺbiť spoluprácu v oblasti obranného priemyslu, vojenskotechnickú spoluprácu, výskum, 
vývoj a výcvik.

24. – 26. 9. prezident i. Gašparovič, ktorého počas cesty sprevádzal minister zahraničných 
vecí a európskych záležitostí m. lajčák, vystúpil na 68. zasadnutí Valného zhromaždenia osn 
v new Yorku. zúčastnil sa tam tiež na stretnutí o európskej budúcnosti ukrajiny s vybranými 
prezidentmi krajín eú za prítomnosti predsedu európskej rady h. Van rompuya a ukrajinského 
prezidenta V. janukovyča. prezidenti sa zhodli na tom, že podporia podpísanie asociačnej dohody 
ukrajinou v novembri. na bilaterálnom stretnutí prezident Gašparovič a generálny tajomník pan 
ki–mun hovorili o situácii v sýrii, pričom osn očakáva od slovenska, ako aj od eú podporu sýrie 
prostredníctvom humanitárnej pomoci. prezident sa stretol aj s prezidentom srbska t. nikolićom, 
s ktorý rokoval o ďalšej podpore srbskej integrácie do eú, pričom za pozitívne označil nadviazanie 
intenzívnej komunikácie medzi srbskom a kosovom aj inými susednými krajinami. 
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26. 9. počas stretnutia sa minister m. lajčák a predstaviteľ prištinskej administratívy e. hoxhaj, 
ktorý ho informoval o príprave lokálnych volieb v kosove koncom roka 2013, zhodli, že výsledok 
bude dôležitý pre normalizáciu vzťahov medzi srbskom a kosovom. napriek neuznaniu kosova 
slovenskom medzi nimi funguje expertná spolupráca so zámerom o prehĺbenie bilaterálnych 
kontaktov. 

27. 9. minister m. lajčák sa v new Yorku stretol s čiernohorským premiérom m. Đukanovićom, 
s ktorým sa zhováral o prístupových rozhovoroch medzi eú a čiernou horou, pričom minister 
lajčák vyjadril podporu otvoreniu ďalších kapitol zameraných na oblasť právneho štátu, ako aj 
sprostredkúvaniu skúseností s integráciou. 

27. 9. minister lajčák v new Yorku rokoval s ministrom zahraničných vecí arménska e. nal-
bandianom, s ktorým hovoril v prvom rade o rozvoji vzájomných vzťahov so zameraním na 
obchodno-ekonomickú dimenziu, pričom vyjadril pochopenie pre rozhodnutie arménska 
pripojiť sa k colnej únii s ruskom. 

2. 10. ministri zahraničných vecí štátov V4 v spoločnom vyhlásení vyzdvihli dôležitosť silných 
väzieb medzi eú a krajinami Východného partnerstva, ktoré považujú za nevyhnuté pre stabilitu 
a prosperitu v rámci európy. Vyjadrili spokojnosť s rozhodnutím ukrajiny, Gruzínska a moldavska 
pokračovať v procese implementácie politických, sociálnych a ekonomických reforiem.

11. 10. na stretnutí s gruzínskou ministerkou zahraničných vecí m. pandžikidzeovou vyjadril mi-
nister m. lajčák podporu pre euroatlantickú integráciu Gruzínska. počas spoločného rokovania 
predstavil zámer sr otvoriť zastupiteľský úrad v tbilisi.

16. 10. minister m. lajčák prijal komisára pre rozvojovú spoluprácu eú a. piebalgsa, s ktorým 
diskutoval o rozvojovej agende po roku 2015 a aktuálnych prioritách rozvojovej pomoci eú 
a sr. obaja sa zúčastnili na konferencii pri príležitosti 10. výročia slovakaid. 

21. 10. na rokovaní rady eú pre zahraničné veci sa zúčastnil minister m. lajčák. rada sa venovala 
politike Východného partnerstva z pohľadu prípravy jeho samitu, od ktorého krajiny očakávali 
podpísanie asociačnej dohody s ukrajinou. ministri rokovali aj o situácii v sýrii so zreteľom na 
možnosti urovnania politického konfliktu. 

22. 10. o budúcnosti a bezpečnosti jadrovej energie a o ďalšom rozvoji energetického odvetvia 
na slovensku rokoval premiér Fico s generálny riaditeľom medzinárodnej agentúry pre atómovú 
energiu jukijom amanom.

23. 10. minister m. lajčák na oficiálnej návšteve Grécka rokoval s ministrom zahraničných vecí 
e. Venizelosom o ďalšom prehlbovaní bilaterálnych vzťahov so zameraním na ekonomickú 
spoluprácu i spoluprácu v oblasti školstva a výmeny študentov medzi krajinami. Diskutovali tiež 
o otázkach týkajúcich sa nadchádzajúceho predsedníctva Grécka v prvom polroku 2014. 

24. 10. na jesennom samite európskej rady sa rokovalo o dokončení jednotného digitálneho 
trhu a európskeho výskumného priestoru. cieľom samitu bolo aj rokovať o problematike do-
budovania hospodárskej a menovej únie a bankovej únie. účastníci sa okrem iného dohodli na 
prešetrení odpočúvania predstaviteľov eú americkými tajnými službami. 

28. 10. prezident i. Gašparovič prijal predsedu dánskeho parlamentu m. lykketofta, s ktorým 
hodnotil vzájomné vzťahy krajín, pričom podotkol, že Dánsko patrí medzi najväčších investorov 
na slovensku. V kontexte zahraničnej politiky slovenska, ako aj eú sa obaja zhodli, že pre úniu 
je nevyhnutné, aby bol projekt Východného partnerstva úspešný. predsedu dánskeho parlamen-
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tu prijal aj premiér Fico, s ktorým rokoval o upevnení bilaterálnych vzťahov prostredníctvom 
hospodárskej spolupráce.

28. 10. Francúzsky prezident hollande sa na oficiálnej návšteve slovenska stretol s prezidentom 
Gašparovičom, s ktorým rokoval o vzájomných hospodárskych otázkach. prezidenti sa zhodli na 
podpore jadrovej energetiky, ktorú obe krajiny vnímajú ako významnú súčasť energetického mixu. 
predstavitelia oboch krajín sa zhodli na potrebe podporiť rast ekonomík eú po období konsolidá-
cie financií. na bilaterálnom stretnutí bol podpísaný nový akčný plán na roky 2013 – 2018, ktorý 
hovorí o posilnení spolupráce medzi krajinami hlavne v oblasti energetiky, vedy a techniky. 

29. 10. Štátny tajomník p. javorčík sa zúčastnil na 2. výročnom fóre stratégie pre dunajský re-
gión, na ktorom sa rokovalo o otázkach implementácie stratégie a možnostiach jej posilnenia. 
zástupcovia prijali spoločné vyhlásenie s návrhom na vytvorenie koordinačného mechanizmu 
zameraného na lepšiu výmenu názorov o projektoch v rámci Dunajskej stratégie. 

5. 11. prezident i. Gašparovič prijal na oficiálnej návšteve slovenska bulharského prezidenta 
r. plevnelieva. hovorili o vzájomnej podpore v inštitúciách eú, pričom prezident Gašparovič 
opätovne vyjadril podporu pre vstup Bulharska do schengenského priestoru, ako aj ďalších 
iniciatív, v ktorých obe krajiny pôsobia (priatelia kohézie, Dunajská stratégia). počas rokovaní 
sa zhodli na nepostačujúcej obchodnej výmene medzi krajinami. na stretnutí boli podpísané 
bilaterálne dohody v oblasti vzdelávania a výskumu. 

8. 11. na ministerstve obrany sa konalo prvé kolo slovensko-poľského strategického dialógu 
o obrannej a bezpečnostnej politike za účasti predstaviteľov ministerstiev obrany a ministerstiev 
zahraničných vecí oboch krajín. nový formát dialógu medzi krajinami predstavuje nevyhnutnosť 
na užšiu spoluprácu medzi krajinami a ministerstvami navzájom. prediskutovalo sa spoločné 
stanovisko krajín V4 na decembrovom samite európskej rady v oblasti obrannej politiky.

12. 11. predseda vlády Fico sa zúčastnil na 2. medzinárodnej konferencii o zamestnanosti mlá-
deže v paríži, kde sa stretol s predstaviteľmi únie a jej jednotlivých krajín. cieľom konferencie 
boli nájsť spôsob podpory zamestnanosti mladých, ako aj zlepšiť ich vzdelávanie s dôrazom na 
prepájanie vzdelania s požiadavkami trhu práce. 

12. 11. zasadnutie zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre európsku a atlantickú integráciu 
viedol štátny tajomník p. javorčík. rokovanie vyzdvihlo doterajšiu spoluprácu krajín v oblastiach 
energetických a dopravných infraštruktúr a cezhraničnej spolupráce. 

18. 11. Vo Viedni rokoval premiér r. Fico s rakúskym kancelárom w. Faymannom o vzájomných 
projektoch oboch krajín. obaja vyzdvihli dôležitosť dobudovania diaľničného prepojenia severu 
Bratislavy s Viedňou a prípadnej výstavby mosta cez rieku morava, ako aj železničného prepoje-
nia letísk. premiér zároveň vystúpil na pôde Diplomatickej akadémie s prednáškou o 20 rokoch 
nezávislosti sr a 20 rokoch vzájomných vzťahov slovenska a rakúska. 

18. 11. prezident i. Gašparovič prijal prezidenta singapuru t. tana kenga Yama, ktorý pricestoval 
na viacdňovú návštevu slovenska. počas rokovania prezident Gašparovič vyjadril obdiv k rastu 
singapurského vplyvu vo svete z dôvodu priaznivého podnikateľského prostredia, pričom pou-
kázal na singapur ako možný vzor pri transformácii slovenskej ekonomiky na znalostnú. 

21. 11. premiéra r. Fica prijali v Bielom dome prezident usa B. obama a viceprezident j. Biden. 
témou diskusie bola spolupráca slovenska s usa v oblasti likvidovania chemických zbraní sý-
rie. obe strany vyjadrili podporu pre dosiahnutie dohody medzi eú a usa o transatlantickom 
obchodnom a investičnom partnerstve.
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26. 11. na bukureštskom samite číny a krajín strednej a východnej európy sa stretli premiér ro-
bert Fico a čínsky premiér li kche-čchiang. cieľom samitu bolo podporiť vzájomné obchodné 
vzťahy medzi čínou a regiónom strednej a východnej európy prostredníctvom konkrétnych 
bilaterálnych a regionálnych projektov. na bilaterálnom stretnutí premiéri slovenska a číny 
rokovali o vzájomných vzťahoch a možnosti ich budúceho zintenzívnenia predovšetkým v ob-
lasti energetiky a ochrany životného prostredia. za možnú spoluprácu označili aj pôsobenie 
čínskych bánk na slovensku. 

28. 11. premiér r. Fico na bilaterálnom stretnutí premiérov slovenska a česka podpísal s j. rus-
nokom zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelávaní v sr a čr, ktorej 
cieľom je odstrániť administratívne zaťaženie študentov. 

29. 11. prezident i. Gašparovič sa zúčastnil na samite Východného partnerstva vo Vilniuse, 
kde sa podarilo iniciovať asociačné dohody s Gruzínskom a moldavskom, avšak dohodu sa 
nepodarilo podpísať s ukrajinou. 

2. 12. podpredseda vlády sr pre investície Ľ. Vážny prijal komisára pre regionálnu politiku 
j. hahna, s ktorým rokoval o novom programovom období na implementáciu európskych 
štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 – 2020.

5. 12. minister lajčák vystúpil na zasadnutí ministerskej rady oBse v kyjeve, pričom prízvuko-
val, že oBse by mala byť aktívna aj mimo teritoriálneho rámca účastníckych krajín. následne 
sa stretol s generálnym tajomníkom l. zannierom, s ktorým hovoril o úspechoch ukrajinského 
predsedníctva a prioritách švajčiarskeho predsedníctva. 

12. 12. ministri zahraničných vecí krajín V4 v spoločnom stanovisku reagovali na vývoj na ukra-
jine po nepodpísaní asociačnej dohody, pričom apelovali na všetky zúčastnené strany, aby sa 
zdržali násilia a čo najskôr dospeli k pokojnému riešeniu krízy. 

13. 12. slovenskej diplomacii na čele s ministrom lajčákom sa podarilo ukončiť rokovania v te-
heráne o prepustení slovenských paraglajdistov, ktorých v iráne zadržali v máji 2013. 

16. 12. na zasadnutí rady eú pre zahraničné záležitosti minister m. lajčák s ostatnými ministra-
mi zahraničných vecí rokoval o iránskom jadrovom programe, konflikte v sýrii a o jeho vplyve 
na okolité krajiny, ako je libanon. ministri zhodnotili úspechy a neúspechy Vilniuskeho samitu 
Východného partnerstva a dohodli ďalšie kroky na nasledujúce obdobie. na rokovaniach sa 
zúčastnil aj minister zahraničných vecí s. lavrov, s ktorým sa diskutovalo o strategických vzťa-
hoch eú a ruska. 

18. 12. Štátny tajomník p. Burian sa zúčastnil na slovensko-poľskom diskusnom fóre zameranom 
na hľadanie riešení urýchleného rozvoja cezhraničnej dopravnej infraštruktúry v kontexte spo-
ločnej kandidatúry na zimné olympijské hry v roku 2022. 

20. 12. na zasadnutí európskej rady sa premiér r. Fico stretol s predsedami vlád krajín V4 
a predsedom európskeho parlamentu m. schulzom. hlavnými témami rokovania boli spoločná 
zahraničná a bezpečnostná politika s dôrazom na jej efektivitu a viditeľnosť a rozvoj obranných 
kapacít. V oblasti hospodárskej a menovej únie sa predstavitelia dohodli na nevyhnutnosti posil-
nenia a implementácii štrukturálnych reforiem na podporu rastu a zamestnanosti. samit priniesol 
prehlbovanie integrácie členských krajín do bankovej únie prostredníctvom mechanizmov. 
súčasťou bankovej únie je bankový dohľad, ktorý vykonáva ecB.
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ZMluvy,dOhOdyadOhOvOry
publikOvanévrOku2013

BilaterálNe Zmluvy

medzi štátmi

1.  zmluva medzi slovenskou republikou a srbskou republikou o sociálnom zabezpečení 
a Vykonávacia dohoda na vykonávanie zmluvy medzi slovenskou republikou o sociálnom 
zabezpečení 
(Bratislava 2. marca 2012, publ. č. 26/2013 z. z.)

2. Dodatok č. 1 k Dohode medzi slovenskou republikou a organizáciou spojených národov 
o centrálnom úrade projektu transeurópskych železníc
(Bratislava 21. decembra 2011, publ. č. 110/2013 z. z.)

4. zmluva medzi slovenskou republikou a tureckou republikou o sociálnom zabezpečení 
a Vykonávacia dohoda k zmluve medzi slovenskou republikou a tureckou republikou 
o sociálnom zabezpečení
(ankara 25. januára 2007, publ. č. 121/2013 z. z.)

5. zmluva medzi slovenskou republikou a tureckou republikou o podpore a vzájomnej ochrane 
investícií
(ankara 13. októbra 2009, publ. č. 391/2013 z. z.)

medzi vládami

1. Dohoda medzi vládou slovenskej republiky a vládou srbskej republiky o vzájomnej ochrane 
utajovaných skutočností
(Bratislava 15. novembra 2011, publ. č. 25/2013 z. z.)

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
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2. protokol medzi vládou slovenskej republiky a vládou čiernej hory o vykonávaní Dohody 
medzi európskym spoločenstvom a čiernohorskou republikou o readmisii osôb bez povo-
lenia na pobyt
(podgorica, publ. č. 107/2013 z. z.)

3. Dohoda medzi vládou slovenskej republiky a vládou čiernej hory o spolupráci a vzájomnej 
pomoci pri prírodných a iných katastrofách
(podgorica 5. júna 2012, publ. č. 131/2013 z. z.)

4. Dohoda medzi vládou slovenskej republiky a vládou luxemburského veľkovojvodstva 
o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
(Bratislava 26. júla 2011, publ. č. 179/2013 z. z.)

5. Dohoda medzi vládou slovenskej republiky a vládou kenskej republiky o rozvojovej spolu-
práci
(nairobi 14. decembra 2011, publ. č. 390/2013 z. z.)

6. Dohoda medzi vládou slovenskej republiky a vládou kazašskej republiky o hospodárskej 
a vedecko-technickej spolupráci
(Bratislava 11. júna 2007, publ. č. 414/2013 z. z.)

7. Dohoda medzi vládou slovenskej republiky a vládou českej republiky o rozvoji spolupráce 
v oblasti obrany
(ostrava 20. septembra 2013, publ. č. 458/2013 z. z.)

RezoRtné

1. Dohoda medzi ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí slovenskej republiky 
a rozvojovým programom organizácie spojených národov o podieľaní sa na nákladoch 
tretej strany
(nairobi 19. decembra 2012, publ. čl. 13/2013 z. z.)

2. program spolupráce medzi ministerstvom kultúry slovenskej republiky a ministerstvom 
kultúry chorvátskej republiky na roky 2013 – 2017
(Bratislava 28. januára 2013, publ. č. 35/2013 z. z.)

3. program spolupráce medzi ministerstvom kultúry slovenskej republiky a ministerstvom 
kultúry ruskej federácie na roky 2013 – 2017
(moskva 5. marca 2013, publ. č. 67/2013 z. z.)

4. memorandum o porozumení medzi ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
slovenskej republiky a ministerstvom poľnohospodárstva čínskej ľudovej republiky o pre-
hlbovaní poľnohospodárskej spolupráce
(Bratislava 15. februára 2013, publ. č. 77/2013 z. z.)

5. Dohoda medzi ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí slovenskej republiky 
a ministerstvom zahraničných vecí a spolupráce Španielskeho kráľovstva o zastupovaní pri 
vydávaní víz
(Formou výmeny nót, publ. č. 109/2013 z. z.)
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6. Vykonávací protokol medzi ministerstvom vnútra slovenskej republiky a ministerstvom vnútra 
chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny 2013
(Bratislava 20. mája 2013, publ. č. 129/2013 z. z.)

7. Vykonávací protokol medzi ministerstvom vnútra slovenskej republiky a ministerstvom vnútra 
chorvátskej republiky k Dohode medzi vládou slovenskej republiky a vládou chorvátskej 
republiky o policajnej spolupráci zo dňa 17. novembra 2010
(Bratislava 20. mája 2013, publ. č. 130/2013 z. z.)

8. Dohoda medzi ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí slovenskej repub-
liky a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí, zahraničného obchodu a rozvojovej 
spolupráce Belgického kráľovstva o zastupovaní pri vydávaní víz
(Formou výmeny nót, publ. č. 149/2013 z. z.)

9. Vykonávací protokol medzi ministerstvom vnútra slovenskej republiky a ministrom spra-
vodlivosti a ministerstvom vnútornej bezpečnosti spojených štátov amerických k zmluve 
medzi slovenskou republikou a spojenými štátmi americkými o zintenzívnení spolupráce 
pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti
(washington 31. mája 2013, publ. č. 169/2013 z. z.)

10. Dohoda medzi ministerstvom vnútra slovenskej republiky a united states holocaust me-
morial museum o spolupráci pri vyhotovovaní kópii archívnych dokumentov týkajúcich sa 
holocaustu (1933 – 1948)
(washington 29. mája 2013, publ. č. 170/2013 z. z.)

11. Dohoda medzi ministerstvom vnútra slovenskej republiky a Federálnou službou pre finančný 
monitoring (ruská federácie) o spolupráci v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej 
činnosti a financovania terorizmu
(sun city 3. júla 2013, publ. č. 224/2013 z. z.)

12. Dohoda medzi ministerstvom zdravotníctva slovenskej republiky a ministerstvom zdravot-
níctva arménskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
(jerevan 10. apríla 2013, publ. č. 210/2013 z. z.)

13. zmena prílohy k Dohode medzi ministerstvom zahraničných vecí slovenskej republiky 
a spolkovým ministerstvom pre európske a medzinárodné záležitosti rakúskej republiky 
o vykonávaní Dohody medzi vládou slovenskej republiky a spolkovou vládou rakúskej 
republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych 
úradov svojich štátov v konaní o udelení víza, podpísanej 6. mája 2011
(Výmenou nót, publ. č. 241/2013 z. z.)

14. program spolupráce medzi ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky 
a ministerstvom národného športu rumunska v oblasti vzdelávania na roky 2013 – 2016
(Bratislava 22. júla 2013, publ. č. 282/2013 z. z.)

15. Dohoda medzi ministerstvom vnútra slovenskej republiky a správou Štátnej hraničnej služby 
ukrajiny o spoločných hliadkach na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici
(Bratislava 30. októbra 2013, publ. č. 369/2013 z. z.)
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16. memorandum o porozumení medzi ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
slovenskej republiky a ministerstvom priemyslu a poľnohospodárstva mongolska o rozvoji 
poľnohospodárskej spolupráce
(ulanbátar 23. septembra 2013, publ. č. 389/2013 z. z.)

17. Dohoda medzi ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky a mi-
nisterstvom mládeže a športu Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti športu
(Bratislava 5. novembra 2013, publ. č. 409/2013 z. z.)

18. zmena protokolu medzi ministerstvom zahraničných vecí slovenskej republiky a minis-
terstvom zahraničných vecí českej republiky o vykonávaní Dohody medzi ministerstvom 
zahraničných vecí slovenskej republiky a ministerstvom zahraničných vecí českej republiky 
o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov 
svojich štátov vo vízovom konaní, podpísaného 4. novembra 2011 
(Výmenou nót 2. júla 2013 a 5. septembra 2013, publ. č. 302/2013 z. z.)

mNohostraNNé

1. zmena a doplnenie zoznamu zmluvných strán k Dohovoru o právomoci, rozhodnom prá-
ve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinnosti a opatrení na 
ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996
(publ. č. 17/2013 z. z.)

2. zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii medzi Belgickým 
kráľovstvom, Bulharskou republikou, Dánskym kráľovstvom, spolkovou republikou nemecko, 
estónskou republikou, Írskom, helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou 
republikou, talianskou republikou, cyperskou republikou, lotyšskou republikou, litovskou re-
publikou, luxemburským veľkovojvodstvom, maďarskom, maltou, holandským kráľovstvom, 
rakúskou republikou, poľskou republikou, portugalskou republikou, rumunskom, slovinskou 
republikou, slovenskou republikou, Fínskou republikou a Švédskym kráľovstvom
(Brusel 2. marca 2012, publ. č. 18/2013 z. z.)

3. Doplnenie úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 
Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
(publ. č. 27/2013 z. z.)

4. zmeny a doplnky k poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru 
(riD) – dodatok c k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (cotiF), prijatého 
v Berne 9. mája 1980 v znení protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej želez-
ničnej preprave (cotiF) z 9. mája 1980
(publ. č. 45/2013 z. z.)

5. Dohoda o vytvorení stredo- a východoeurópskej konštituencie v medzinárodnom menovom 
fonde na roky 2012 – 2022
(Viedeň 11. júla 2012, publ. č. 51/2013 z. z.)
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6. Dodatok ku konštituenčnej dohode z 8. októbra 2003
(Bratislava 7. augusta 2012, publ. č. 52/2013 z. z.)

7. konštituenčná dohoda guvernérov európskej banky pre obnovu a rozvoj štátov českej 
republiky, maďarska, slovenskej republiky a chorvátskej republiky
(luxemburg 20. októbra 2011, publ. č. 53/2013 z. z.)

8. Dodatok č. 1 ku konštituenčnej dohode guvernérov európskej banky pre obnovu a rozvoj 
štátov českej republiky, maďarska, slovenskej republiky a chorvátskej republiky v súvislosti 
s pristúpením Gruzínska ku konštituenčnej dohode
(londýn 18. mája 2012, publ. č. 53/2013 z. z.)

9. opčný protokol k medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach 
slovenskou republikou
(new York 10. decembra 2008, publ. č. 68/2013 z. z.)

10. zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (európskemu 
patentovému dohovoru)
(publ. č. 63/2013 z. z.)

11. zmeny a doplnky príloh a a B k európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave ne-
bezpečných vecí (aDr)
(publ. č. 62/2013 z. z.)

12. zmeny a doplnky v prílohách k európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečných 
tovarov po vnútrozemských vodných cestách (aDn)
(publ. č. 78/2013 z. z.)

13. Dohovor o európskom lesníckom inštitúte
(joensu 28. augusta 2003, publ. č. 104/2013 z. z.)

14. Dohoda o obchode medzi eú a jej členskými štátmi na jednej strane a kolumbiou a peru 
na strane druhej
(Brusel 26. júna 2012 – predbežné vykonávanie – publ. č. 120/2013 z. z.)

15. Dodatok k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných 
jazier
(madrid 28. novembra 2003, publ. č. 141/2013 z. z.)

16. Dohoda medzi vládou slovenskej republiky, úradom vysokého komisára organizácie spo-
jených národov pre utečencov a medzinárodnú organizáciu pre migráciu o humanitárnom 
transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez slovenskú republiku
(Bratislava 24. júna 2013, publ. č. 217/2013 z. z.)

17.  zmluva medzi členskými štátmi európskej únie a chorvátskou republikou o pristúpení 
chorvátskej republiky k európskej únii
(Brusel 9. decembra 2011, publ. č. 188/2013 z. z.)

18. Dodatky k prílohám a, B a c Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach
(Ženeva 29. apríla 2011, publ. č. 187/2013 z. z.)
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19. Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi 
na jednej strane a srbskou republikou na strane druhej
(luxemburg 29. apríla 2008, publ č. 234/2013 z. z.)

20. zmeny Dohody o založení európskej banky pre obnovu a rozvoj
(londýn 30. septembra 2011, publ. č. 320/2013 z. z.)

21. protokol o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k rámcovému dohovoru o ochrane 
a trvalo udržateľnom rozvoji karpát
(Bratislava 27. mája 2011, publ. č. 304/2013 z. z.)

22. rámcový dohovor rady európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť
(Faro 27. októbra 2005, publ. č. 325/2013 z. z.)

23. regionálna dohoda o rádiokomunikačnej službe na vnútrozemských vodných cestách 
(rainwat)
(Bukurešť 18. apríla 2012, publ. č. 324/2013 z. z.)

24. medzinárodný dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku 
znečistenia olejom zo zásobníkov z roku 2001 (Bunkers 2001)
(londýn 23. marca 2001, publ. č. 336/2013 z. z.)

25. protokol z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa medzinárodný dohovor o občianskoprávnej 
zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ropnými látkami z roku 1969 (clc 
prot 1992)
(londýn 27. novembra 1992, publ. č. 334/2013 z. z.; konsolidované znenie publ. č. 335/2013 
z. z.)

26. protokol z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa medzinárodný dohovor o zriadení medziná-
rodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami, 
1971 (FunD prot 1992)
(londýn 27. novembra 1992, publ. č. 331/2013 z. z.; konsolidované znenie publ. č. 332/2013 
z. z.)

27. protokol z roku 1997, ktorým sa mení a dopĺňa protokol z roku 1978 k medzinárodnému 
dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí, ktorého nedeliteľnou súčasťou je medzinárodný 
dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973 (marpol prot 1997)
(londýn 26. septembra 1997, publ. č. 344/2013 z. z.)

28. protokol z roku 2003 k medzinárodnému dohovoru o zriadení medzinárodného fondu na 
kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami v znení z roku 1992 
(FunD prot 2003)
(londýn 16. mája 2003, publ. č. 333/2013 z. z.)

29. protokol, ktorým sa mení Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových zále-
žitostiach
(paríž 27. mája 201, publ. č. 461/2013 z. z.)
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PreZideNt sloveNskeJ rePuBliky
Ivan Gašparovič
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
hodžovo nám. 1, 810 00 Bratislava 1
tel.: 02/5933 3319
www.prezident.sk

Odbor protokolu
riaditeľ: peter priputen, tel.: 02/5933 3339
Odbor zahraničnej politiky
riaditeľ: ján Foltín, tel.: 02/5788 8165

NárodNá rada sloveNskeJ rePuBliky
námestie alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 
tel.: 02/5972 1111
www.nrsr.sk

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
pavol paška

Zahraničný výbor
František Šebej, predseda, tel.: 02/5972 1233, zv@nrsr.sk
Výbor pre európske záležitosti
Ľuboš Blaha, predseda,
tel.: 02/5972 2751, vez@nrsr.sk, oez@nrsr.sk
Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny
rudolf chmel, predseda, tel.: 02/5972 1699, vlpnm@nrsr.sk

Spracoval Štefan Bako, RC SFPA (bako@sfpa.sk).

mailto:bako@sfpa.sk
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Výbor pre obranu a bezpečnosť
jaroslav Baška, predseda, tel.: 02/5972 1225, vob@nrsr.sk

Úrad vlády sloveNskeJ rePuBliky
nám. slobody 1, 813 70 Bratislava
tel.: 02/5729 5111, info@vlada.gov.sk, premier@vlada.gov.sk info@vlada.gov.sk, 
premier@vlada.gov.sk
www.vlada.sk

Predseda vlády Slovenskej republiky
robert Fico

Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície
Ľubomír Vážny

miNisterstvo ZahraNičNých vecí a euróPskych Záležitostí sloveNskeJ rePuBliky
hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava
tel.: 02/5978 1111
www.mzv.sk

Minister
miroslav lajčák

Štátny tajomník
peter Burian
peter javorčík

Vedúci služobného úradu
pavol sýkorčin, tel.: 02/5978 3301, kave@mzv.sk

Sekcia ministra
generálny riaditeľ: stanislav Vallo, tel.: 02/5978 3051, stanislav.vallo@mzv.sk
Diplomatický protokol
riaditeľka: anna tureničová, tel.: 02/5978 3041, anna.turenicov@mzv.sk
Tlačový odbor
riaditeľ: peter susko, tel.: 02/5978 3070, peter.susko@mzv.sk
Odbor analýz a plánovania
riaditeľ: peter lizák, tel.: 02/5978 3020, peter.lizak@mzv.sk
Odbor generálnej inšpekcie
riaditeľ: ján Voderadský, tel.: 02/5978 3030, jan.voderadsky@mzv.sk
Odbor verejnej diplomacie
riaditeľka: elena mallicková, tel.: 02/5978 3061, elena.mallickova@mzv.sk
Odbor kultúrnej diplomacie
riaditeľka: jana tomková, tel.: 02/5978 3061, jana.tomkova@mzv.sk

Politická sekcia
generálny riaditeľ: Ľubomír rehák, tel.: 02/5978 3401, lubomir.rehak@mzv.sk
Odbor spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky
riaditeľ: Ľubomír čaňo, tel.: 02/5978 3411, lubomir.cano@mzv.sk
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Odbor bezpečnostnej politiky
riaditeľ: manuel korček, tel.: 02/5978 3480, manuel.korcek@mzv.sk
Odbor štátov východnej Európy, južného Kaukazu a strednej Ázie
riaditeľ: Branislav hitka, tel.: 02/5978 3431, branislav.hitka@mzv.sk
Odbor štátov juhovýchodnej Európy a Turecka
riaditeľ: roman hlobeň, tel.: 02/5978 3441, roman.hloben@mzv.sk
Odbor štátov severnej a južnej Ameriky
riaditeľka: Viera Grigová, 02/5978 3420, viera.grigova@mzv.sk
Odbor Ázie a Pacifiku
riaditeľ: milan lajčiak, tel.: 02/5978 3451, milan.lajciak@mzv.sk
Odbor Blízkého a Stredného východu a subsaharskej Afriky
riaditeľ: peter holásek, tel.: 02/5978 3460, peter.holasek@mzv.sk

Sekcia európskych záležitostí
generálna riaditeľka: andrea elscheková matisová, tel.: 02/5978 3501, 
andrea.elschekova.matisova@mzv.sk
Oddelenie práva EÚ
vedúci: tomáš Buchta, tel.: 02/5978 3505, tomas.buchta@mzv.sk
Odbor európskych politík
riaditeľka: iveta hricová, tel.: 02/5978 3560, iveta.hricova@mzv.sk
Odbor všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami EÚ
riaditeľ: juraj tomáš, tel.: 02/5978 3581, juraj.tomas@mzv.sk
Prvý teritoriálny odbor
riaditeľka: monika tomšovičová, tel.: 02/5978 3511, monika.tomasovicova@mzv.sk
Druhý teritoriálny odbor
riaditeľka: eva ponomarenková, tel.: 02/5978 3541, eva.ponomarenkova@mzv.sk
Odbor pre prípravu predsedníctva SR v Rade EÚ
riaditeľ: Branislav pavlovič, tel.: 02/5978 3530, branislav.pavlovic@mzv.sk

Sekcia hospodárskej spolupráce
generálna riaditeľka: Dagmar repčeková, tel.: 02/5978 3801, dagmar.repcekova@mzv.sk
Odbor riadenia ekonomickej diplomacie 1
riaditeľka: Daniela Bezáková, tel.: 02/5978 3810, daniela.bezakova@mzv.sk
Odbor riadenia ekonomickej diplomacie 2
riaditeľ: Drahomír Štos, tel: 02/5978 3880, drahomir.stos@mzv.sk
Odbor medzinárodných ekonomických organizácií
riaditeľka: zuzana chudá, tel.: 02/5978 3862, zuzana.chuda@mzv.sk
Odbor podnikateľského centra
riaditeľka: Dagmar urbanová, tel.: 02/5978 3890, dagmar.urbanova@mzv.sk

Sekcia medzinárodných rozvojových organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci
generálny riaditeľ: roman Bužek, tel.: 02/5978 3601, roman.buzek@mzv.sk
Odbor OSN a medzinárodných organizácií
riaditeľka: Denisa Frelichová, tel.: 02/5978 3611, denisa.frelichova@mzv.sk
Odbor odzbrojenia a boja proti terorizmu
riaditeľ: karol mistrík, tel.: 02/5978 3620, karol.mistrik@mzv.sk
Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci
riaditeľ: peter hulényi, tel.: 02/5978 3641, peter.hulenyi@mzv.sk

Sekcia právna a konzulárna
generálna riaditeľka: Barbara illková, tel.: 02/5978 3701, barbara.illkova@mzv.sk
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Odbor medzinárodného práva
riaditeľka: hana kováčová, tel.: 02/5978 3719, hana.kovacova@mzv.sk
Odbor ľudských práv
riaditeľ: peter klenovský, tel.: 02/5978 3770, peter.klenovsky@mzv.sk
Konzulárny odbor
riaditeľ: Vladimír jakabčin, tel.: 02/5978 3741, vladimir.jakabcin@mzv.sk
Legislatívno‑právny odbor
riaditeľka: miroslava Vozáryová, tel.: 02/5978 3730, miroslava.vozaryova@mzv.sk

Osobný úrad
generálny riaditeľ: Dušan krištofík, tel.: 02/5978 2101, dusan.kristofik@mzv.sk
Odbor personálnej a mzdovej politiky pre ústredie
riaditeľka: emília Šrámková, tel.: 02/5978 2130, emilia.sramkova@mzv.sk
Odbor personálnej a mzdovej politiky pre zahraničie
riaditeľka: zuzana warderová, tel.: 02/5978 2130, zuzana.warderova@mzv.sk
Odbor rozvoja ľudských zdrojov
riaditeľ: július hauser, tel.: 02/5978 2110, julius.hauser@mzv.sk
Odbor diplomatickej prípravy, vzdelávania a knižnica
riaditeľ: ján Škoda, tel.: 02/5978 2140, jan.skoda@mzv.sk

Sekcia ekonomiky a všeobecnej správy
generálny riaditeľ: tibor králik, tel.: 02/5978 2801, tibor.kralik@mzv.sk
Finančný odbor
riaditeľka: silvia toldyová, tel.: 02/5978 2810, silvia.toldyova@mzv.sk
Odbor investícií, nehnuteľností a služieb
riaditeľ: František zemanovič, tel.: 02/5978 2850, frantisek.zemanovic@mzv.sk
Odbor verejného obstarávania
riaditeľka: adriana Gajdošová, tel.: 02/5978 2890, adriana.gajdosova@mzv.sk
Odbor ekonomických informácií a majetku
riaditeľka: lýdia selecká, tel.: 02/5978 2700, lydia.selecka@mzv.sk

Sekcia bezpečnosti, spracovania a prenosu informácií
generálny riaditeľ: oldřich hlaváček, tel.: 02/5978 2001, oldrich.hlavacek@mzv.sk
Oddelenie disponentúry a správy majetku
riaditeľ: miroslav kubenka, tel.: 02/5978 2010, miroslav.kubenka@mzv.sk
Odbor riadenia a koordinácie projektu informatizácie služieb MZVaEZ
riaditeľ: milan kováč, 02/5978 2090, milan.kovac@mzv.sk
Odbor prevádzky a bezpečnosti informačných a komunikačných technológií
riaditeľ: rastislav kubán, tel.: 02/5978 2020, rastislav.kuban@mzv.sk
Odbor bezpečnosti, utajovaných skutočností, archívu a registratúry
riaditeľka: katarína hanzalová, tel.: 02/5978 2050, katarina.hanzalova@mzv.sk

miNisterstvo hosPodárstva sloveNskeJ rePuBliky 
mierová 19, 827 15 Bratislava 
tel.: 02/4854 1111 
www.economy.gov.sk 

Minister 
tomáš malatinský 
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Štátny tajomník 
pavol pavlis 
Dušan petrík
 
Odbor koordinácie a záležitostí EÚ 
riaditeľ: tomáš kakula, tel.: 02/4854 2517, tomas.kakula@mhsr.sk  

miNisterstvo oBraNy sloveNskeJ rePuBliky 
kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
tel.: 0960 11 22 33 
oficiálna stránka je www.mosr.sk, ale funguje aj mod.gov.sk 

Minister 
martin Glváč 
 
Štátny tajomník 
miloš koterec 

Sekcia obrannej politiky 
generálny riaditeľ: pavol svetík, tel.: 02/44 25 87 81, 0960 312 156, pavol.svetik@mod.gov.sk 

Odbor medzinárodných vzťahov
riaditeľ: Dalibor pavolka, dalibor.pavolka@mod.gov.sk

miNisterstvo vNÚtra sloveNskeJ rePuBliky 
pribinova 2, 812 72 Bratislava 
tel.: 02/5094 111 
www.minv.sk 

Minister 
robert kaliňák 

Štátny tajomník
jozef Buček 
marián saloň
 

miNisterstvo FiNaNcií sloveNskeJ rePuBliky 
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 
tel.: 02/5958 1111 
www.finance.gov.sk 

Minister 
peter kažimír 

Štátny tajomník 
peter pellegrini 
Vazil hudák
 

www.mosr.sk
mod.gov.sk
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miNisterstvo kultÚry sloveNskeJ rePuBliky 
námestie snp 33, 813 31 Bratislava 
tel.: 02/2048 2111 
www.culture.gov.sk, www.mksr.sk 

Minister 
marek maďarič 

Štátny tajomník 
ivan sečík 

miNisterstvo ZdravotNíctva sloveNskeJ rePuBliky 
limbová 2, 837 52 Bratislava 37 
tel.: 02/5937 3111 
www.health.gov.sk 

Ministerka 
zuzana zvolenská

Štátny tajomník
Viliam čislák 

miNisterstvo Práce, sociálNych vecí a rodiNy sloveNskeJ rePuBliky 
Špitálska 4 – 8, 816 43 Bratislava 
tel.: 02/2046 0000 
www.employment.gov.sk 

Minister 
ján richter
 
Štátny tajomník 
jozef Burian
Branislav ondruš 

miNistestvo školstva, vedy, výskumu a šPortu sloveNskeJ rePuBliky 
stromová 1, 813 30 Bratislava 
tel.: 02/5937 4111 
www.minedu.sk 

Minister 
Dušan čaplovič 

Štátny tajomník 
Štefan chudoba 
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miNisterstvo sPravodlivosti sloveNskeJ rePuBliky 
Župné námestie 13, 813 11 Bratislava 
tel.: 02/5935 3111
 www.justice.gov.sk 

Minister 
tomáš Borec 
 
Štátna tajomníčka 
monika jankovská
 
Sekcia medzinárodného práva 
generálny riaditeľ: peter Báňas, tel.: 02/5935 3248, ms.smep.sek@justice.sk 
Odbor medzinárodného práva súkromného 
riaditeľ: miloš haťapka, tel.: 02/5935 3349, inter.coop@justice.sk 

miNisterstvo životNého Prostredia sloveNskeJ rePuBliky
nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
tel.: 02/5956 1111 
www.enviro.gov.sk, www.minzp.sk 

Minister 
peter Žiga 

Štátny tajomník 
Vojtech Ferencz 
ján ilavský 

Sekcia environmentálnej politiky 
generálny riaditeľ: kamil Vilinovič, tel.: 02/5956 2001, kamil.vilinovic@enviro.gov.sk 
Odbor medzinárodných vzťahov a protokolu 
katarína uhrinová, tel.: 02/5956 2194, katarina.uhrinova@enviro.gov.sk 
Odbor implementácie environmentálnej politiky EÚ
riaditeľ: ivan rodina, 02/59562459, ivan.rodina@enviro.gov.sk 

miNisterstvo PôdohosPodárstva a roZvoJa vidieka sloveNskeJ rePuBliky 
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
tel.: 02/5926 6111 
www.mpsr.sk 

Minister 
Ľubomír jahnátek

Štátny tajomník 
magdaléna lacko-Bartošová
Štefan adam
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miNisterstvo doPravy, výstavBy a regioNálNeho roZvoJa 
námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel.: 02/5949 4111 
www.telecom.gov.sk 

Minister 
ján počiatek 

Štátny tajomník 
František palko 
Viktor stromček 

Sekcia stratégie záležitostí EÚ a medzinárodných vzťahov 
generálna riaditeľka: ludmila Vodzinská, tel.: 02/5949 4537

ProtimoNoPolNý Úrad sloveNskeJ rePuBliky 
Drieňová 24, 826 03 Bratislava 
tel.: 02/4829 7111 
www.antimon.gov.sk 

Predseda 
tibor menyhart, tel.: 02/4829 7230 

štatistický Úrad sloveNskeJ rePuBliky 
miletičova 3, 824 67 Bratislava 
tel.: 02/5023 6111 
www.statistics.sk 

Predsedníčka 
Ľudmila Benkovičová, tel.: 02/5542 5802 
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ZOZnaMZastupiteľskýchúradOv
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Na základe údajov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR spracoval Štefan Bako,  
RC SFPA (bako@sfpa.sk).

krajina nadviazanie 
dipl. stykov zú vedúci zú 

afganská islamská republika – komornická 1852/25  
160 00 praha 6  
česká republika 

Mohammad Kacem Fazelly
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 17. január 2012

albánska republika 1. 1. 1993 nad Šárkou 1594/59
160 00 praha 6
česká republika

Agim Isaku
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 3. máj 2011

alžírska demokratická ľudová 
republika

1. 1. 1993 rudolfinergasse 18
a-1190 Viedeň
rakúska republika

Mohamed Benhocine
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 25 apríl 2013

andorrské kniežatstvo 3. 6. 1996 kärtnerring 2a/13
1010 Viedeň
rakúska republika

Gemma Cano Berné
radkyňa, chargé d’affaires a. i.

angolská republika 30. 9. 1993 wallstrasse 58
D-10179 Berlín
spolková republika nemecko

argentínska republika 1. 1. 1993 Goldschmiedgasse 2/1
a-1010 Viedeň
rakúska republika

Eugenio Maria Curia
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 21. marec 2007

arménska republika 14. 11. 1993 na pískách 1411/95
160 00 praha
česká republika

Tigran Seiranian
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 20. marec 2013

austrálsky zväz 1. 1. 1993 mattiellistrasse 2
a-1040 Viedeň
rakúska republika

David Gordon Stuart
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 20. marec 2013

azerbajdžanská republika 27. 11. 1993 hügelgasse 2
a-1130 Viedeň
rakúska republika

Galib Israfilov
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 29. máj 2012

Bangladéšska ľudová 
republika

3. 3. 1993 Dovestr. 1
105 87 Berlín
spolková republika nemecko

Mosud Mannan
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 12. júl 2011

Belgické kráľovstvo 1. 1. 1993 Fraňa kráľa 5 
811 05 Bratislava 1

Christian G. Lepage 
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
pl: 2. október 2013

mailto:bako@sfpa.sk
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krajina nadviazanie 
dipl. stykov zú vedúci zú 

Beninská republika 19. 1. 1993 englerallee 23
D-14159 Berlín
spolková republika nemecko

Isidore Bio
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 21. október 2013

Bieloruská republika 1. 1. 1993 jančova 5
811 02 Bratislava 1

Vladimir Serpikov
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 13. december 2010

Bolívijský mnohonárodný štát 5. 3. 1993 waaggasse 10/4
a-1040 Viedeň
rakúska republika

Ricardo Javier Martinez Covarrubias
chargé d’affaires a. i.

Bosna a hercegovina 1. 1. 1993 opletalova 27 
110 00 praha 
česká republika

Slobodan Srdanović
radca, chargé d’affaires a. i.

Botswanská republika – lennestrasse 5
10785Berlín
nemecko

Roy Blackbeard
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 16. apríl 2002

Brazílska federatívna 
republika

1. 1. 1993 palisády 47
811 06 Bratislava

Susan Kleebank
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa
pl: 16. október 2012

Bulharská republika 1. 1. 1993 kuzmányho 1 
811 06 Bratislava 1

Margarita Ganeva Ganeva
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa
pl: 29. máj 2012

Burkina Faso 1. 8. 1997 strohgasse 14c
a-1030 Viedeň
rakúska republika

Paul Robert Tiendrebeogo
dezignovaný veľvyslanec

Burundská republika 29. 6. 1999 Berliner strasse 36
D-10715 Berlín
spolková republika nemecko

Edouard Bizimana
dezignovaný veľvyslanec

cyperská republika 1. 1. 1993 michalská 12
811 01 Bratislava

Marios Kountourides
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
pl: 13. október 2010

česká republika 1. 1. 1993 hviezdoslavovo námestie 8 
811 02 Bratislava 1

Lívia Klausová
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa
pl: 16. december 2013

čierna hora 1. 1. 1993 nibelungengasse 13
a-1010 Viedeň
rakúska republika

Slavica Milačić
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa
16. máj 2013

čilská republika 1. 1. 1993 lugeck 1/3/10
a-1010 Viedeň
rakúska republika

Hellmut Lagos Koller
prvý tajomník, chargé d’affaires a. i.

čínska ľudová 
republika

1. 1. 1993 jančova 8b 
811 02 Bratislava 1

Weifang Pan
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 25. apríl 2013

Dánske kráľovstvo 1. 1. 1993 panská 27 
816 06 Bratislava

Christian Albert Kønigsfeldt
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 3. september 2013

zastúpenie európskej komisie – palisády 29 
811 06 Bratislava

Dušan Chrenek
vedúci delegácie EK v SR

informačná kancelária  
európskeho parlamentu

– palisády 29 
811 06 Bratislava

Robert Hajšel 
výkonný riaditeľ

egyptská arabská republika 1. 1. 1993 holubyho 4
811 03 Bratislava 1

Ihab Ahmed Talaat Nasr
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 11. október 2010

ekvádorská republika 1. 1. 1993 Goldschmiedgasse 10/2/24
a-1010 Viedeň
rakúska republika

Pernando Augusto Suarez Moren
dezignovaný veľvyslanec
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krajina nadviazanie 
dipl. stykov zú vedúci zú 

estónska republika 1. 1. 1993 wohlebengasse 9/13 
a-1040 Viedeň
rakúska republika

Eve-Külli Kala 
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa 
pl: 2. február 2010

etiópska federatívna 
demokratická republika

– Boothstrasse 20a
D-12207 Berlín
spolková republika nemecko

Fesseha Asghedom Tessema
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 29. január 2013

Filipínska republika 1. 1. 1993 laurenzerberg 2
a-1010 Viedeň
rakúska republika

Lourdes Ortiz Yparraguirre
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa
pl: 14. jún 2011

Fínska republika 1. 1. 1993 palisády 29 
811 06 Bratislava

Henna Kaarina Knuuttila
radkyňa, chargé d’affaires a. i.

Francúzska  
republika

1. 1. 1993 hlavné námestie 7
p.o. Box 152
812 83 Bratislava 1

Didier Lopnot
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 2. október 2013

Gambijská republika 18. 8. 1995 avenue F. D. roosevelt 126
1050 Brusel
Belgické kráľovstvo

Mamour A. Jagne
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 8. august 2012

Ghanská republika – V tišine 4
160 00 praha 6
česká republika

Samuel Mbrayeh Quartey
dezignovaný veľvyslanec

Gruzínska republika 25. 11. 1993 michalská 9
811 01 Bratislava 

Alexander Nalbandov
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 3. máj 2011

Guatemalská republika 15. 4. 1993 landstrasser hauptstrasse 21/9
a-1030 Viedeň
rakúska republika

Sandra América Noriega de Kulgler
radkyňa ministerka, chargé d’affaires a. i.

Guinejská republika 16. 3. 1993 jägerstrasse 67-69
D-10117 Berlín
spolková republika nemecko

Ibrahime Sory Sow
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
pl: 21. október 2013

helénska republika 1. 1. 1993 hlavné námestie 4 
811 01 Bratislava 1

Nicolas Plexidas
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
pl: 3. september 2013

holandské  
kráľovstvo

1. 1. 1993 Fraňa kráľa 5 
811 05 Bratislava 1

Richard Van Rijssen
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
pl: 3. september 2013

chorvátska republika 1. 1. 1993 mišíkova 21 
811 06 Bratislava 1

Jakša Muljačić
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 16. október 2012

indická republika 1. 1. 1993 Dunajská 4 
811 08 Bratislava

Rajiva Misra
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 18. január 2011

indonézska republika 1. 1. 1993 Brnianska 31
811 04 Bratislava 1

Djumantoro Purwokoputro Purbo
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 14. január 2013

iracká republika 1. 1. 1993 radvanská 15
811 01 Bratislava

Mohamed Hakiem Abd Ali Hamza Al-Robaiee
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 2. október 2013

iránska islamská republika 1. 1. 1993 jsuresgasse 9
a-1030 Viedeň
rakúska republika

Hassan Tajik
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 20. marec 2013

Írsko 1. 1. 1993 carlton savoy Building
mostová 2
811 02 Bratislava

Anne-Marie Callan 
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa
pl: 21. október 2013
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krajina nadviazanie 
dipl. stykov zú vedúci zú 

islandská republika 1. 1. 1993 naglergasse 2/8
a-1010 Viedeň
rakúska republika

Audunn Atlason
dezignovaný veľvyslanec

Štát izrael 1. 1. 1993 slávičie údolie 106
p. o. Box 6
811 02 Bratislava

Alexander Ben-Zvi
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 18. august 2010

jamajka 1. 1. 1993 schmargendorfer strasse 32
D-12159 Berlín
spolková republika nemecko

Carol Angella Lee
radkyňa

japonsko 1. 1. 1993 hlavné nám. 2
813 27 Bratislava

Akio Agawa
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 16. december 2013

jemenská republika 1. 1. 1993 reisnerstrasse 18 – 20
1030 Viedeň
rakúska republika

Abdulhakim Abdulrahman Al-Eryani
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 21. február 2012

jordánske hášimovské 
kráľovstvo

3. 3. 1993 rennweg 17/4
a-1030 Viedeň
rakúska republika

Qais Okla B. Abu Daieh
radca, chargé d’affaires a. i.

juhoafrická republika 1. 1. 1993 sandgasse 33
a-1190 Viedeň
rakúska republika

Talent Dumisile Georgina Molaba
radkyňa ministerka, chargé d’affaires a. i.   

kambodžské kráľovstvo
–

Benjamin-Vogelsdorf str. 2
D-13187 Berlín
spolková republika nemecko

Sopheak Phan
druhý tajomník, chargé d’affaires a. i. 

kamerunská republika – ulmenallee 32
D-14050 Berlín
spolková republika nemecko

kanada 1. 1. 1993 laurenzerberg 2
a-1010 Viedeň
rakúska republika

kancelária v Bratislave:
carlton savoy Building
mostová 2
811 02 Bratislava

Kathy Bunka
chargé d’affaires kancelárie Veľvyslanectva
kanady v slovenskej republike

katarský štát – cseppkő u. 27/B
1025 Budapešť
maďarská republika

Hassan Nasser M. N. Alkhalifa
tretí tajomník, chargé d’affaires a. i.

kazašská republika 1. 1. 1993 pod hradbami 662/9
160 00praha 6
česká republika

kancelária v Bratislave
Gunduličova 6
811 05 Bratislava 

Anarbek B. Karashev
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 29. september 2008

kenská republika 1. 1. 1993 andromeda tower, 16th Floor
Donau-city strasse 6
1220 Viedeň 
rakúska republika

Michael Adipo Okoth Oyugi
dezignovaný veľvyslanec 

kirgizská republika 1. 1. 1993 invalidenstrasse 3/8, 
a-1030 Viedeň, 
rakúska republika

Ulanbek Dyikanbaev
radca, chargé d’affaires a. i.  

kolumbijská republika 1. 1. 1993 stadiongasse 6-8/15
a-1010 Viedeň
rakúska republika

Nohra Maria Quintero Correa
radkyňa ministerka, chargé d’affaires a. i.  
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konžská republika 30. 6. 1998 Grabbeallee 47
D-13156 Berlín
spolková republika nemecko

Serge Michel Odzocki
chargé d’affaires a. i., radca minister

konžská demokratická 
republika

18. 2. 1993 soukenickí 34/1765
110 00 praha 1 - nové mesto
česká republika

Jacques Yvon Ndolouh
dezignovaný veľvyslanec 

kórejská republika 1. 1. 1993 Dunajská 4 
811 08 Bratislava

Sang-hoon Park
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 16. október 2012

kórejská ľudovodemokratická 
republika

1. 1. 1993 na Větru 395/18
162 00 praha 6
česká republika

Kwang Il Ri
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 17. január 2012

kostarická republika 6. 10. 1993 wagramer strasse 23/1/1/2-3
a-1220 Viedeň
rakúska republika

Ana Teresa Dengo Benavides
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa
pl: 4. jún 2008

kubánska republika 1. 1. 1993 somolického 1/a 
811 05 Bratislava

Loipa Sanchéz Lorenzo
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa
pl: 8. november 2011

kuvajtský štát 1. 1. 1993 lodná 2
811 02 Bratislava

Bader Nasser Ali Alhouti
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 13. december 2010

laoská ľudovodemokratická 
republika

– sommerhaidenweg 43
a-1180 Viedeň
rakúska republika

Khamkheuang Bounteum
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 29. január 2013

lesothské kráľovstvo 8. 5. 1995 Via serchio 8
001 98 rím
talianska republika

Senate Barbara Masupha
radkyňa

libanonská republika 1. 1. 1993 oppolzergasse 6/3
a-1010 Viedeň
rakúska republika

Ishaya El-Khoury
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 21. okróber 2009

libanonská republika 1. 1. 1993 oppolzergasse 6/3
a-1010 Viedeň
rakúska republika

Ishaya El-Khoury
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 21. október 2009

líbyjská republika 1. 1. 1993 révova 45
811 02Bratislava

Abdulhafid M.M. Benzeitun
chargé d’affaires

litovská republika 1. 1. 1993 löwengasse 47/4 
a-1030 Viedeň 
rakúska republika

Edvilas Raudonikis
radca minister, chargé d’affaires

lotyšská republika 1. 1. 1993 stefan esders platz 4
a-1190 Viedeň
rakúska republika

Daiga Krieva
radkyňa, chargé d’affaires a. i.

luxemburské 
veľkovojvodstvo

1. 1. 1993 sternwartestrasse 81
a-1180 Viedeň
rakúska republika

Hubert Wurth
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 12. december 2011

macedónska republika 1. 1. 1993 kinderspitalgasse 5/2
a-1090 Viedeň
rakúska republika

Gjorgji Filipov
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 17. január 2012

madagaskarská republika 16. 2. 1996 koursovoy per. 5
119 034 moskva
ruská federácia

Eloi A. Maxime Dovo
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 26. november 2003

maďarská republika 1. 1. 1993 nad lomom 28
811 02 Bratislava 1

Csaba Balogh
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 19. september 2011
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malajzia 1. 1. 1993 Floridsdorfer hauptstrasse 1 – 7
a-1210 Viedeň
rakúska republika

Suzilah Mohd Sidek
radkyňa, chargé d’affaires a. i.

malawijská republika – – westfälische strasse 86
D-10709 Berlín
spolková republika nemecko

Oliver M. C. Kumbambre
vyslanec, chargé d’affaires a. i., zástupca
vedúceho misie

malijská republika – novokuznetskaya 11
115184 moskva
ruská federácia

Brahima Coulibaly
dezignovaný veľvyslanec

maltská republika 1. 1. 1993 opernring 5/1
1010 Viedeň
rakúska republika

Anthony Licari
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 16. október 2013

marocké kráľovstvo 1. 1. 1993 hasenauerstrasse 57
a-1180 Viedeň
rakúska republika

Ali El Mhamdi
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 21. február 2012

mauritánska republika – kommandantenstrasse 80
D-10117 Berlín
spolková republika nemecko

Bebbe Ould Mohamed M’Bareck
dezignovaný veľvyslanec

rebublika mjanmarského 
zväzu

– kneza miloša 72
11000Belehrad
srbská republica

Zaw Tun
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
pl: 16. december 2013

moldavská republika 1. 1. 1993 loewengasse 47/10 
1030 Viedeň
rakúska republika

Angela Ponomariov
radkyňa, chargé d’affaires a. i.

mongolsko 1. 1. 1993 na marně 5
160 00 praha 6
česká republika

Zumberellkham Dornjamba
dezignovaný veľvyslanec

namíbijská republika 9. 12. 1997 zuckerkandlgasse 2
a-1190 Viedeň
rakúska republika

Simon Madjumo Maruta
dezignovaný veľvyslanec 

spolková republika 
nemecko

1. 1. 1993 hviezdoslavovo námestie 10 
811 02 Bratislava 

Michael Georg Schmunk
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 3. september 2013

nepál 4. 3. 1994 Guerickestrasse 27
D-10587 Berlín
spolková republika nemecko

Prakash Mani Paudel
chargé d’affaires a. i.

nigérijská federatívna 
republika

1. 1. 1993 rennweg 25
a-1030 Viedeň
rakúska republika

Ayoola Lawrence Olukanni
vyslanec

nigerská republika – machnowerstraße 24
D-14165 Berlín
spolková republika nemecko

nikaragujská republika 5. 1. 1993 ebendorferstrasse 10/3/12
a-1010 Viedeň
rakúska republika

Isolda Frixione Miranda
chargé d’affaires a. i., radkyňa ministerka

nórske kráľovstvo 1. 1. 1993 palisády 29 
811 06 Bratislava

Inga Magistad
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa 
pl: 16. máj 2013

nový zéland 1. 1. 1993 mattiellistrasse 2 – 4
a-1040 Viedeň
rakúska republika

Philip Wallace Griffiths
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 14. jún 2011

ománsky sultanát 3. 3. 1993 wahringer strasse 2-4/24-25
a-1090 Viedeň
rakúska republika

Badr bin Mohammed Zahr al-Hinai
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 5. február 2009
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pakistanská islamská 
republika

1. 1. 1993 hofzeile 13-a
a-1190 Viedeň
rakúska republika

Ayesha Riyaz
dezignovaná veľvyslankyňa 

palestínsky štát 1. 1. 1993 červeňova 15
811 03 Bratislava
slovenská republika

Abdalrahman S. O. Bsaiso
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 11. október 2010

panamská republika – wichmannstrasse 6
107 87 Berlín
spolková republika nemecko

Juan Ramón Porras de la Guardia
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
pl: 25. november 2013

paraguajská republika 8. 1. 1993 prinz eugen strasse 18/1/7
a-1040 Viedeň
rakúska republika

Horacio Norgués Zubizarreta
dezignovaný veľvyslanec

peruánska republika 1. 1. 1993 mahlerstrasse 7/22
a-1030 Viedeň
rakúska republika

Edgard Arturo Perez Alvan
radca minister, chargé d’affaires a. i.  

poľská republika 1. 1. 1993 hummelova 4
811 03 Bratislava 1

Tomasz Chłoń
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 29. január 2013

portugalská republika 1. 1. 1993 opernring 3/1
a-1010Viedeň
rakúska republika

Ana Maria Coelho Ribeiro Da Silva
radkyňa, chargé d’affaires e. p.

rakúska republika 1. 1. 1993 astoria palace
hodžovo námestie 1/a
811 06 Bratislava

Josef Markus Wuketich
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 11. október 2010

rumunsko 1. 1. 1993 tichá 45/a
811 02 Bratislava 1

Florin Vodiţ 
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl.: 5. február 2009

ruská federácia 1. 1. 1993 Godrova 4 
811 06 Bratislava 1

Pavel Kuznetsov
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 31. máj 2010

rwandská republika – jägerstrasse 67 – 69
D-10117 Berlín
spolková republika nemecko

Christine Nkulikiyinka
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa 
pl: 21. október 2013

salvádorská republika 1. 1. 1993 prinz eugen strasse 72/2/1
a-1040 Viedeň
rakúska republika

Mario Antonio Rivera Mora
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 21. február 2012

sanmarínska republika 1. 1. 1993 Via cismon 27
48100 ravenna
talianska republika

Severino Bollini
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 22. február 2007

saudskoarabské kráľovstvo 16. 6. 1995 Formanekgasse 38
a-1190 Viedeň
rakúska republika

Mohammed Al Salloum
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
pl: 25. november 2013

senegalská republika – Dessauer strasse 29/29
D-10963 Berlín
spolková republika nemecko

seychelská republika – Boulevard saint michel, 28
1040 Brusel
Belgické kráľovstvo

Vivianne Simone Fock Tave
dezignovaná veľvyslankyňa

sierraleonská republika – rublevskoe šosse 26/1
121615 moskva
ruská federácia

John Bobor Laggah
radca/konzul

singapurská republika 12. 2. 1993 mzV, tanglin
248163
singapur

Jennie Chua Kheng Yeng
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa
pl: 16. júl 2007
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slovinská republika 1. 1. 1993 Ventúrska 5
813 15 Bratislava 1

Bernarda Gradišnik
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa 
pl: 25. november 2013

somálska demokratická 
republika

– simferopolsky Bulvar 7a-145
117 556 moskva
ruská federácia

spojené arabské emiráty 3. 1. 1993 chimanistrasse 36
a-1190Viedeň 
rakúska republika

Ali Mohammed Mlmarzooqi
radca, chargé d’affaires a. i.   

spojené kráľovstvo 
Veľkej Británie a severného 
Írska

1. 1. 1993 panská 16 
811 01 Bratislava 1

spojené štáty americké 1. 1. 1993 hviezdoslavovo námestie 5 
811 02 Bratislava 1

Theodore Sedgwick
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 18. august 2010

spojené štáty mexické 1. 10. 1993 operngasse 21/10
a-1040 Viedeň
rakúska republika

Cecilia Villanueva
chargé d’affaires a. i., radkyňa ministerka

srbská republika 1. 1. 1993 Búdkova 38 
811 04 Bratislava 1

Šani Dermaku
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
pl: 25. november 2013

srílanská demokratická 
socialistická republika

15. 2. 1993 weyringergasse 33 – 35
a-1040 Viedeň
rakúska republika

Aliyar Lebbe Abdul Azeez
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 8. august 2012

sudánska republika 27. 7. 1993 reisnerstrasse 29/5
a-1030 Viedeň
rakúska republika

Yousif Ahmed Eltayeb Yousif Elkordofani
vyslanec, chargé d’affaires a. i.   

svazijské kráľovstvo – avenue winston churchill 188
1180 Brusel
Belgické kráľovstvo

svätá stolica 1. 1. 1993 nekrasovova 17 
811 04 Bratislava 1

Mario Giordana
apoštolský nuncius
pl: 4. jún 2008

sýrska arabská republika 1. 1. 1993 Daffingerstrasse 4
a-1030 Viedeň
rakúska republika

Bassam Ahmad Nazim Al Sabbagh
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 13. december 2010

Španielske  
kráľovstvo

1. 1. 1993 prepoštská 10 
811 01 Bratislava 1

Félix Valdés y Valentín Gamazo
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 29. máj 2012

Švajčiarska 
konfederácia

1. 1. 1993 michalská 12
811 06 Bratislava 1

Christian Martin Fotsch
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 18. január 2011

Švédske kráľovstvo 1. 1. 1993 obere Donaustrasse 49 – 51
a-1025 Viedeň
rakúska republika

Nils Daag
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 12. december 2011

talianska republika 1. 1. 1993 palisády 49
811 06 Bratislava

Roberto Martini
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 8. august 2012

tanzánijská zjednotená 
republika

1. 1. 1993 eschenallee 11
D-14050 Berlín
spolková republika nemecko

Christopher H. Mvula
chargé d’affaires a. i.

thajské kráľovstvo 1. 1. 1993 cottagegasse 48
a-1180 Viedeň
rakúska republika

princezná Bajrakitiyabha
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa
pl: 2. október 2013
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tuniská republika 1. 1. 1993 sieveringerstrasse 187
a-1190 Viedeň
rakúska republika

Mohamed Samir Koubaa
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
pl: 20. marec 2013

turecká republika 1. 1. 1993 holubyho 11 
811 03 Bratislava 1

Lebibe G ülhan Ulutekin
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa
pl: 12. december 2011

turkménsko 1. 1. 1993 argentinierstrasse 22/ii/eG
a-1040 Viedeň
rakúska republika

Yazkuli Mammedov
prvý tajomník

ukrajina 1. 1. 1993 radvanská 35 
811 01 Bratislava 1

Oleh Havaši
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 13. október 2010

uruguajská východná 
republika

palais esterhazy
wallnerstrasse 4/3/17
a-1010 Viedeň
rakúska republika

Carlos Alejandro Barros Oreiro
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
pl: 25. apríl 2013

uzbecká republika 20. 1. 1993 pötzleinsdorfer strasse 49
a-1180 Viedeň
rakúska republika

Ravshanbek Duschanov
chargé d’affaires a. i.

Venezuelská bolívarovská 
republika

1. 1. 1993 prinz eugen strasse 72/1
a-1040 Viedeň
rakúska republika

Alí de Jesús Uzcátegui Duque
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
pl: 27. apríl 2009

Vietnamská socialistická 
republika

1. 1. 1993 Dunajská 15
811 08 Bratislava

Xuan Luu Nguyen
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
pl: 14. jún 2011

zambijská republika 5. 5. 1993 axel-springer strasse 54 a
D-10117 Berlín
spolková republika nemecko

Bwalya Stanley Kasonde Chiti
dezignovaný veľvyslanec

zimbabwianska republika 3. 3. 1993 strozzigasse 10/15
a-1080 Viedeň
rakúska republika

G. H. Nyathi
radca

zvrchovaný vojenský 
špitálsky rád sv. jána jeruza-
lemského z ródu a malty

1. 1. 1993 kapitulská 9 
811 01Bratislava

Otto Karl Finsterwalder
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
pl: 25. apríl 2013
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Na základe údajov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR spracoval Štefan Bako, 
RC SFPA (bako@sfpa.sk).

Krajina Konzulát Konzul 

azerbajdžanská republika klobučnícka 4 
811 01 Bratislava 

Džalal Gasymov 
honorárny konzul 

Bahamské spoločenstvo rybárska brána 8 
811 08 Bratislava 

Michal Lazar 
honorárny konzul 

Bangladéšska ľudová republika pod záhradami 41 
841 01 Bratislava 

Štefan Petkanič 
honorárny konzul 

Belgické kráľovstvo hlavná 75 
040 01 košice 

Dany R. E. Rottiers 
honorárny konzul 

Bieloruská republika osadská 679/15 
028 01 trstená 

Marián Murín 
honorárny konzul 

čilská republika kĺzavá 31/c 
831 01 Bratislava 

Jaroslav Šoltys 
honorárny konzul 

Dánske kráľovstvo letecká 10 
831 03 Bratislava 

Michal Lörincz 
honorárny generálny konzul 

ekvádorská republika Ventúrska 1 
811 01 Bratislava 

Ján Molitor 
honorárny konzul 

estónska republika tomášikova 19 
82101 Bratislava 

Peter Pochaba 
honorárny konzul 

etiópska federatívna demokratická 
republika 

Bojnická 3 
831 04 Bratislava 

Štefan Rosina 
honorárny konzul 

Filipínska republika cesta na senec 15725/24 
830 06 Bratislava 

Pavol Konštiak 
honorárny generálny konzul 

Fínska republika moyzesova 5 
811 05 Bratislava 

Karol Kállay 
honorárny generálny konzul 

Gruzínska republika hlavná 24 
040 01 košice 

Franco Pigozzi 
honorárny konzul 

Guatemalská republika Vajnorská 8/a 
831 04 Bratislava 

Zoroslav Kollár 
honorárny konzul 

holandské kráľovstvo košická 44 
p.o. Box 21 
080 01 prešov 

Matúš Murajda 
honorárny konzul 

mailto:bako@sfpa.sk


Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky	2013	 197

Krajina Konzulát Konzul 

islandská republika palisády 39 
811 06 Bratislava 

Otto Halás 
honorárny konzul 

juhoafrická republika Fraňa kráľa 1 
851 01 Bratislava 

Milan Lopašovský 
honorárny konzul 

kazašská republika Ventúrska 3
811 01Bratislava

Štefan Rosina 
honorárny konzul 

kirgizská republika miletičova 1 
821 08 Bratislava 

Tibor Podoba 
honorárny konzul 

kolumbijská republika ac Diplomat 
palisády 29/a 
811 06 Bratislava 

Anton Siekel 
honorárny konzul 

konžská demokratická republika Štefanovičova 12 
811 04 Bratislava 

Pavol Jánošík 
honorárny konzul 

kórejská republika hviezdoslavovo nám. 20 
811 02 Bratislava 

Marián Mojžiš 
honorárny generálny konzul 

kostarická republika prepoštská 6 
811 01 Bratislava 

Tomáš Chrenek 
honorárny konzul 

lesothské kráľovstvo slávičie údolie 31 
811 02 Bratislava 

Dušan Blattner 
honorárny konzul 

lotyšská republika krmanova 1 
040 01 košice 

Miroslav Repka 
honorárny konzul 

luxemburské veľkovojvodstvo apollo Business centrum 
mlynské nivy 43 
821 09 Bratislava 

Peter Kriško 
honorárny konzul 

malajzia jašíkova 2 
821 03 Bratislava 

Igor Junas 
honorárny konzul 

maldivská republika lazaretská 29 
811 09 Bratislava 

Andrej Maťko 
honorárny konzul 

malijská republika mikulášska 3 – 5 
811 02 Bratislava 

Eugen Horváth 
honorárny konzul 

maltská republika palisády 33 
811 06 Bratislava 

Martin Hantabál 
honorárny konzul 

marocké kráľovstvo krajná 86 
821 04 Bratislava 

Ľubomír Šidala 
honorárny konzul 

moldavská republika zámocká 16 
811 01 Bratislava 

Antonio Parziale 
honorárny konzul 

monacké kniežatstvo Gorkého 7/a 
811 01 Bratislava 

Miroslav Výboh 
honorárny konzul 

mongolsko národná trieda 56 
040 01 košice 

Peter Slávik 
honorárny konzul 

nikaragujská republika Vrbová 22
900 43 hamuliakovo

Vladimír Kašťák 
honorárny konzul 

paraguajská republika prepoštská 8 
811 01 Bratislava 

Martin Šamaj 
honorárny konzul 

peruánska republika tuhovská 5 
831 07 Bratislava 

Andrej Glatz 
honorárny generálny konzul 

poľská republika nám. osloboditeľov 1 
031 01 liptovský mikuláš 

Tadeusz Frackowiak 
honorárny konzul 

rumunská republika kapitulská 1 
Banská Bystrica 

Ladislav Rehák 
honorárny konzul 

ruská federácia Štúrova 7 
040 11 košice 

Ladislav Štefko 
honorárny konzul 

salvádorská republika zahradnícka 20 
900 28 ivanka pri Dunaji 

Igor Moravčík 
honorárny konzul 

senegalská republika sad snp 665/10 
010 01 Žilina

Souleymane Seck honorárny konzul 
honorárny konzul
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seychelská republika Beblavého 4 
811 01 Bratislava 

Andrej Hryc 
honorárny konzul 

sierraleonská republika partizánska 16 a 
811 03 Bratislava 

Branislav Hronec 
honorárny generálny konzul 

spojené štáty mexické prepoštská 8 
811 01 Bratislava 

Václav Mika 
honorárny konzul 

spolková republika nemecko timonová 27 
040 01 košice 

Juraj Banský 
honorárny konzul 

srbská republika jesenského 12 
040 01 košice 

Eva Dekanovská 
honorárna konzulka 

sýrska arabská republika tatranská 1 
841 06 Bratislava-záhorská Bystrica 

Mustafa Al-Sabouni 
honorárny konzul 

Španielske kráľovstvo hutnícka 1 
040 01 košice 

Daniel Lučkanič 
honorárny konzul 

Švajčiarska konfederácia Vajanského 10 
080 01 prešov 

Helena Virčíková 
honorárna konzulka 

Švédske kráľovstvo tomášikova 30 
821 01 Bratislava 

Vladimír Kestler 
honorárny generálny konzul 

thajské kráľovstvo Viedenská cesta 7 
851 01 Bratislava 

Alexander Rozin 
honorárny generálny konzul 

turecká republika kuzmányho 16 
974 01 Banská Bystrica 

Vladimír Soták 
honorárny konzul 

turecká republika mlynská ulica 2 
040 01 košice 

Štefan Melník 
honorárny konzul 

ugandská republika ružová dolina 25 
821 09 Bratislava 

Andrej Brna 
honorárny konzul 

ukrajina Budovateľská 29 
093 01 Vranov nad topľou 

Stanislav Obický 
honorárny konzul 

uzbecká republika Business centrum lake side park 
tomášikova 64 
831 04 Bratislava 

Ľudovít Černák 
honorárny konzul 
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Na základe údajov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR spracoval Štefan Bako, 
RC SFPA (bako@sfpa.sk).

ZÚ Pôsobnosť Adresa Vedúci ZÚ

abuja Beninská republika, Burkina Faso,
Demokratická republika svätého tomáša 
a princovho ostrova, Gabon, Gambia, Ghana,
Guinea, kamerun, kapverdy, libéria, mali,
niger, nigéria, republika pobrežia slonoviny,
rovníková Guinea, senegal, sierra leone,
Guinea-Bissau, nigérijská federatívna 
republika

no. 14, lord lugard street,
asokoro
abuja, nigéria

Miroslav Hacek
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec

addis abeba Džibutská republika, etiópia, etiópia,  
stredoafrická republika

Yeka sub-city, woreda 13, kebele 
20/21, house no.: p7 cara-Vil 
compound
addis abeba
etiópia

Jozef Cibula
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

ankara turecko atatürk Bulvari 245
06692 ankara 
turecká republika 

Milan Zachar
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

astana kazachstan, kirgizsko D.a kunajeva 1, c 11
010 000, astana
kazachstan

Peter Juza
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

atény Grécko Georgiou saferi 4, palaio psychiko
154 52 atény
helénska republika

Peter Michalko
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

Bagdad irak jadryah Quarter, section 915,
street 24, house 195
Bagdad
iracká republika

Miloslav Naď
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

Bangkok thajsko, kambodža, laos, mjanmarsko 9-th Floor, south sathorn road 25
Bangkok 10 120
thajské kráľovstvo

Vladimír Halgaš
veľvyslanec, vedúci
zastupiteľského úradu

Bejrút libanonská republika, jordánske hášimovské
kráľovstvo, sýrska arabská republika

weavers center, 14th Fl.
clemenseau street, Bejrút
libanon

Ivan Surkoš
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

mailto:bako@sfpa.sk
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ZÚ Pôsobnosť Adresa Vedúci ZÚ

Belehrad srbsko, macedónsko Bulevar umetnosti 18 
110 70 nový Belehrad
srbská republika

Ján Varšo
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec

Berlín nemecko hildebrandstraße 25
10785 Berlin
nemecko

Igor Slobodník
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

Bern Švajčiarsko, lichtenštajnsko thunstrasse 63 
3074 muri b. Bern, 
Švajčiarska konfederácia 

Ján Foltín
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

Brasília Brazília, ekvádor, kolumbia, Venezuela, 
surinam, Guayana

ses, avenida das nacões, Qd. 805, 
lote 21 B
cep 70 200-902 Brasilia, D.F. 
Brazílska federatívna republika

Milan Cigáň
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec

Brusel Belgické kráľovstvo, luxemburské veľkovoj-
vodstvo

avenue moliere 195
1050 Brusel
Belgické kráľovstvo 

Ján Kuderjavý
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec

Budapešť maďarsko stefánia út 22 – 24. 
1143 Budapešť XiV 
maďarská republika

Rastislav Káčer
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec

Buenos
aires

argentína, Bolívia, čile, paraguaj, peru,
uruguaj

Figueroa alcorta 
1425 Buenos aires 
argentínska republika

Pavel Šípka
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec

Bukurešť rumunsko strada otetari 
020 977 Bukurešť
rumunsko 

Ján Gábor
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

canberra austrálsky zväz, kiribatská republika,
nauruská republika, nový zéland,  
papua-nová Guinea, republika Fidžijských 
ostrovov, samojský nezávislý štát, Šalamúnove 
ostrovy, tongské kráľovstvo, tuvalu, Vanuatská 
republika

47 culgoa circuit, o’malley
2606 canberra
austrálsky zväz

Igor Bartho
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

Dillí india, Bangladéš, nepál, srí lanka, maldivy, 
Bhután

50-m, niti marg, chanakyapuri 
110021 nai Dillí
indická republika

Žigmund Bertók
vedúci zastupiteľského úradu

Dublin Írsko 80 merrion square south
Dublin 2
Írsko

Dušan Matulay
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

haag holandsko parkweg 1
2585 Den haag 
holandské kráľovstvo

Jaroslav Chlebo
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

hanoj Vietnam 12 Ba huyen thanh Quan
Ba Dinh District
hanoj
Vietnamská socialistická republika

Igor Pacolák
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

havana antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, 
Dominika, Dominikánska republika, Grenada, 
haiti, jamajka, kuba, svätá lucia, svätý krištof 
a nevis, svätý Vincent a Grenadíny, trinidad 
a tobago

calle 66, no. 52
entre 5B - tay7 miramar
havana
kubánska republika

Ladislav Straka
vedúci zastupiteľského úradu

helsinki Fínsko, estónsko Vähäniityntie 5
00570 helsinki
Fínska republika

Juraj Podhorský
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

jakarta Brunejsko-darussalamský štát, Východný
timor, Filipíny, indonézia, malajzia, singapur

jalan profesor mohammad
Yamin 29
1368 jakarta 103 10
indonézska republika

Michal Slivovič  
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec
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ZÚ Pôsobnosť Adresa Vedúci ZÚ

káhira egyptská arabská republika, jemenská 
republika, ománsky sultanát, saudskoarabské 
kráľovstvo, spojené arabské emiráty,  
sudánska republika

3 adel hosein rostom
p.o. Box 450
11794 – ramses post office
Dokki, káhira
egyptská arabská republika

Anton Pinter
veľvyslanec

kišiňov moldavsko a. sciusev 101
kišiňov
moldavsko

Róbert Kirnág
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec

kodaň Dánske kráľovstvo
(Dánsko, Faerské ostrovy, Grónsko)

Vesterled 26 – 28
2100 kodaň 
Dánske kráľovstvo

Radomír Boháč
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec

kuvajt kuvajt, Bahrajn, katar Block no. 2, street no. 16
Villa no. 22
131 23 area surra
kuvajtský štát

Ivan Lančarič
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec

kyjev ukrajina jaroslavov val 34
019 01 kyjev 
ukrajina 

Juraj Siváček
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec

lisabon portugalsko avenida da liberdade 200
5 esq., 1250-147 lisabon
portugalská republika

Jozef Adamec
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec

londýn spojené kráľovstvo 25, kensington palace Gardens
w8 4QY londýn
spojené kráľovstvo Veľkej Británie
a severného Írska

Miroslav Wlachovský
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

Ľubľana slovinsko Bleiweisova 4
1000 Ľubľana
slovinsko

Juraj Migaš
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec

madrid Španielsko, andorra, maroko c/pinar, 20
28006 madrid
Španielske kráľovstvo

Vladimír Grácz
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec

mexico city mexiko, Guatemala, honduras, salvador, 
kostarika, nikaragua, panama, Belize

julio Verne 35
11 560 mexico
spojené štáty mexické

Jaroslav Blaško
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec

minsk Bielorusko Volodarskogo 6
220 034 minsk 
Bieloruská republika

Miroslav Mojžita 
vedúci úradu, veľvyslanec

moskva ruská federácia, arménsko, azerbajdžan j. Fučíka 17/19 
115 127 moskva 
ruská federácia

Jozef Migaš
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

nairobi Burundy, eritrea, juhosudánska republika,
keňa, komory, konžská demokratická
republika, konžská republika, rwanda,
seychely, somálsko, tanzánia, uganda

milimani road 30 204
00 100 nairobi
kenská republika

Michal Mlynár
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

nikózia cyperská republika 4, kalamatas st., acropolis
strovolos, 2002 nikózia 
cyperská republika

Oksana Tomová
mimoriadna a splnomocnená 
veľvyslankyňa

oslo nórsko, island thomas heftyes gate 24
n-0244 oslo 
nórske kráľovstvo

František Kašický
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec

ottawa kanada 50 rideau terrace
k1m 2a1, ottawa, ontario
kanada

Milan Kollár
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

paríž Francúzsko, monako, alžírsko 125 rue du ranelagh
75016 paríž
Francúzska republika

Marek Eštok
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec
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peking čína, mongolsko, kĽDr ritan lu, jian Guo men wai
100 600 peking 
čínska ľudová republika

František Dlhopolček
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

podgorica čierna hora crnogorskih serdara 5
81000 podgorica
čierna hora

František Lipka
vedúci zastupiteľského úradu

praha česká republika pelléova 12 
160 00 praha
česká republika

Peter Weiss
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

pretória juhoafrická republika, angola, Botswana,
lesotho, madagaskar, maurícius, malawi,
mozambik, namíbia, svazijsko, zambia,
zimbabwe

930 arcadia street 
arcadia 0083 pretória 
juhoafrická republika

Alexander Iľaščík
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec

priština srbsko (kosovo) metush krasniqi 7 Dragodan
10000 priština
srbská republika (kosovo)

Henrich Markuš
vedúci pobočky  
zastupiteľského úradu

riga lotyšsko, litva smilšu iela 8
1050 riga 
lotyšská republika

Peter Hatiar 
vedúci zastupiteľského úradu

rím taliansko, malta, san marino, Vatikán Via dei colli della Farnesina 
144Vi/a 
00194 rím 
talianska republika

Mária Krásnohorská
mimoriadna a splnomocnená
veľvyslankyňa

sarajevo Bosna a hercegovina trnovska 6
710 00 sarajevo
Bosna a hercegovina

Ján Pšenica
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

skopje macedónsko Budimpeštanska 39
1000 skopje
macedónska republika 

Martin Bezák
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

sofia Bulharsko Blv. janko sakazov 
1504 sofia 
Bulharská republika

Marián Jakubócy
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

soul kórejská republika, kórejská ľudovodemokra-
tická republika

389-1 hannam-dong, Yongsang-gu
140-210 soul
kórejská republika

Dušan Bella
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

Štokholm Švédsko arsenalsgaten 2/3 tr 
10388 Štokholm 
Švédske kráľovstvo

Jaroslav Auxt
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec

slovenský 
ekonomický 
a kultúrny 
úrad taipei

taiwan 333 keelung road, section 1
110 taipei 
čínska republika (taiwan)

Michal Kováč
vedúci úradu

taškent tadžikistan, turkmenistan, uzbekistan kičik Bešjogoč 38 
100070 taškent 
uzbecká republika 

Pavol Ivan
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec

teherán irán, afganistan, pakistan moghadas ardebili 94
p.o. Box 19395-6341, teherán
irán

Ján Bóryk
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec

tel aviv izrael, palestínska samospráva jabotinsky 37
p.o. Box 6459
tel aviv
Štát izrael

Radovan Javorčík
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

tirana albánsko rruga skenderbeu 8
tirana
albánska republika

Milan Cigánik
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec
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Stála misia Adresa SM Vedúci SM

sm pri medzinárodných organizáciách 
vo Viedni

Blaastraße 34
a-1190 Viedeň
rakúska republika

Oľga Algayerová

sD pri nato, Brusel Boulevard leopold iii 
nato hQ 1110 Brusel  
Belgické kráľovstvo

Tomáš Valášek

sm pri oecD, paríž 28, avenue d’eylau
750 16 paríž
Francúzska republika

Ingrid Brocková

sm pri osn, new York 801 second avenue
10017 new York
spojené štáty americké

František Ružička

sm pri osn, Ženeva 9, chemin de l’ancienne route
1218 Grand saconnex
Švajčiarska konfederácia 

Fedor Rosocha

sm pri rade európy, Štrasburg 1 rue ehrmann
67000 Štrasburg
Francúzka republika

Drahoslav Štefánek

sz pri eú, Brusel avenue de cortenbergh 79
1000 Brusel
Belgické kráľovstvo

Ivan Korčok

ZÚ Pôsobnosť Adresa Vedúci ZÚ

tokio japonsko, mikronézia, marshallove ostrovy, 
palau

2-11-33, motoazabu, minato-ku 
106-0046 tokio 
japonsko 

Michal Kottman
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec

svätá stolica Vatikánsky mestský štát, svätá stolica
zvrchovaný vojenský špitálsky rád sv. jána 
jeruzalemského z ródu a malty

Via dei colli della Farnesina 144
00135 roma
Vatikán

Peter Sopko

Varšava poľsko litewska 6 
00-581 Varšava 
poľská republika

Vasil Grivna
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec

Viedeň rakúsko armbrustergasse 24 
a-1190 Viedeň 
rakúska republika

Juraj Macháč
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec

washington usa 3523 international court, nw 
20008 washington D.c. 
spojené štáty americké 

Peter Kmec
mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec

záhreb chorvátsko prilaz Gjure Deželica 10 
10000 záhreb 
chorvátska republika

Juraj Priputen
vedúci zastupiteľského úradu

stáleMisie
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GenerálnekOnZuláty

Generálny konzulát Adresa GK Generálny konzul

čínska ľudová republika 1375 huaihai central road
200031 Šanghaj
čína 

František Hudák

maďarská republika Derkovits sor 7
5600 Békešská čaba

Štefan Daňo

poľská republika Św. tomasza 34 
31 027 krakov 

Ivan Škorupa

ruská federácia orbeli č. 21/2 
194 223 sankt peterburg

Augustín Čisár

spojené štáty americké 801 second avenue, 12th Floor 
new York, n.Y. 10017

Jana Trnovcová

spolková republika nemecko Vollmannstrasse 25d 
819 25 mníchov

Veronika Lombardini

turecká republika 3. levent Bambu sokak no: 6
343 30 istanbul

Jozef Šesták

ukrajina lokoty 4 
880 17 užhorod

Janka Burianová

slOvenskéinštitúty

Názov Adresa SI Riaditeľ

slovenský inštitút Berlín hildebrandstr. 25
10785 Berlín
spolková republika nemecko

Viera Polakovičová

slovenský inštitút Budapešť rákóczi út. 15 
h-1088 Budapešť 
maďarská republika

Gabriel Hushegyi

slovenský inštitút moskva ul. 2 Brestská 27
125-056 moskva 
ruská federácia

Aneta Marenčíková

slovenský inštitút paríž 125 rue de ranelagh
F-75016 paríž 
Francúzska republika

Daniel Jurkovič

slovenský inštitút praha jilská 450/16
110 00 praha 1 
česká republika

Vladimír Valovič

slovenský inštitút rím Via dei colli della Farnesina 144
00194 rím 
talianska republika

Peter Dvorský

slovenský inštitút Varšava krzywe kolo 12/14a
pl-00 270 Varšava
poľská republika

Milan Novotný

slovenský inštitút Viedeň wipplingerstrasse 24 ‑‑26
a-1010 Viedeň 
rakúska republika

Alena Heribanová
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Na základe údajov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR spracoval Štefan Bako, 
RC SFPA (bako@sfpa.sk).

Krajina Konzulárny úrad Konzul

albánska republika tirana Faik Dizdarii 
honorárny konzul 

andorrské kniežatstvo andorra Josep Ángel Mortés Pons 
honorárny konzul 

argentínska republika la plata Eduardo Kabát 
honorárny generálny konzul 

arménska republika jerevan Gagik Vladimirovič Martirosian 
honorárny konzul 

austrálsky zväz Brisbane Michal Horvath 
honorárny konzul 

austrálsky zväz perth Pavol Faix 
honorárny konzul 

austrálsky zväz sydney Milan Neklapil 
honorárny konzul 

Bahamské spoločenstvo nassau Isacc Chester Cooper 
honorárny konzul 

Bangladéšska ľudová republika Dhaka Miran Ali 
honorárny konzul 

Belgické kráľovstvo antverpy Gunnar Riebs 
honorárny konzul 

Belgické kráľovstvo Gent Arnold Vanhaecke 
honorárny konzul 

Belgické kráľovstvo liè   ge Raffaele Antonio Apruzzese 
honorárny konzul 

Bolívijská republika la paz Hernán Guido Vera Ruiz 
honorárny konzul 

Bosna a hercegovina medžugorie Rajko Zelenika 
honorárny konzul 

Brazílska federatívna republika santa catarina Ernesto Heinzelmann 
honorárny konzul 

Brazílska federatívna republika pernambuco João Alixandre Neto 
honorárny konzul 

Brazílska federatívna republika rio de janeiro Mohamad Faiçal
Mohamad Said Hammoud
honorárny konzul 

mailto:bako@sfpa.sk
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Krajina Konzulárny úrad Konzul

Brazílska federatívna republika sao paulo Peter Paulíček 
honorárny generálny konzul 

Bulharská republika Varna Edita Blagoevova 
honorárna konzulka 

cyperská republika limassol George Vassos Hadjitheodossiou 
honorárny generálny konzul 

česká republika Brno Jaroslav Weigl
honorárny konzul

čilská republika santiago Paul Nador 
honorárny konzul 

čínska ľudová republika hongkong Willy Sun Mo Lin 
honorárny konzul 

egyptská arabská republika alexandria Mohamed Moustafa el Naggar 
honorárny konzul 

estónska republika tallinn Even Tudeberg 
honorárny konzul 

etiópska federatívna demokratická 
republika 

addis abeba Feleke Bekele Safo 
honorárny konzul 

Filipínska republika cebu city Antonio N. Chiu 
honorárny konzul 

Filipínska republika manila Robert Chin Siy 
honorárny generálny konzul 

Fínska republika teerijärvi Mikael Albäck 
honorárny konzul 

Fínska republika tampere Kalervo Kummola 
honorárny konzul 

Francúzska republika lille Alain Bar 
honorárny konzul 

Francúzska republika lyon Christian Michel-Mestrallet 
honorárny konzul 

Francúzska republika marseille Marc-André Distanti 
honorárny konzul 

Francúzska republika nancy Jean-Marie Keller 
honorárny konzul 

Grécko chania Stavros Paterakis 
honorárny konzul 

Grécko thessaloniki Konstatinos Mavridis 
honorárny konzul 

Grécko patras Phaedon Couniniotis 
honorárny konzul 

Grécko pireus Michael Bodouroglou
honorárny konzul

Gruzínsko tbilisi Besarion Kvartskhava 
honorárny konzul 

Guatemalská republika Guatemala Mario Fernando Montúfara Rodrigues 
honorárny konzul 

Guinejská republika conakry Boubakar Lombonna Diallo 
honorárny konzul 

haitská republika port-au-prince Claude Martin 
honorárny konzul 

holandské kráľovstvo eindhoven Gerardus Hendrik Meulesteen 
honorárny konzul 

holandské kráľovstvo rotterdam Jacob Ten Hoope 
honorárny konzul 
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chorvátska republika osijek Ivan Komak 
honorárny konzul 

chorvátska republika split Ante Plančić 
honorárny konzul 

indická republika kalkata Patrha Sadhan Bosé 
honorárny konzul 

indická republika mumbai Amit Choksey 
honorárny konzul 

indonézska republika Denpasar Jürgen Schreiber 
honorárny konzul 

indonézska republika surabaya Sindunata Sambudhi 
honorárny konzul 

islandská republika reykjavík Runólfur Oddsson 
honorárny konzul 

Štát izrael ha sharon Karol Nathan Steiner 
honorárny konzul 

Štát izrael haifa Yaron Miller
honorárny konzul

Štát izrael jeruzalem Martin Rodan 
honorárny konzul 

jamaika kingston Christopher Richard Issa 
honorárny konzul 

japonsko kirišima Masahiro Jamamoto 
honorárny konzul 

japonsko ucunomija Eiiči Išikawa 
honorárny konzul 

jemenská republika saná Adel Mohamed Al Huraibi 
honorárny konzul 

jordánske hášimovské kráľovstvo ammán Khaldun A. Abuhassan 
honorárny generálny konzul 

juhoafrická republika port louis Yatemani Gujadhur 
honorárny konzul 

juhoafrická republika kapské mesto Geoffrey Leighton Ashmead 
honorárny konzul 

kamerunská republika Yaoundé Mohamadou Salihou 
honorárny konzul 

kanada montreal Dezider Michaletz 
honorárny konzul 

kanada toronto Michael Martinček 
honorárny konzul 

kanada Vancouver Stanislav Lišiak 
honorárny konzul 

kazašská republika karaganda Alexej Petrovič Nefedov 
honorárny konzul 

kazašská republika kurčatov Kairat Kamalovič Kadyržanov 
honorárny konzul 

kenská republika mombasa Christoph Modigell 
honorárny konzul 

kirgizská republika Biškek Igor Konstantinovič Gusarov 
honorárny konzul 

kolumbijská republika medellín Jenaro Pérez Gutiérrez 
honorárny konzul 

kórejská republika pusan Oh Mjung Hwan
honorárny konzul
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Krajina Konzulárny úrad Konzul

kostarická republika san josé Eugénio Gerardo Arraya Chacón 
honorárny konzul 

litovská republika kaunas Vytautas Mikaila 
honorárny konzul 

luxemburské veľkovojvodstvo luxemburg Blanche Mourtrier 
honorárny konzul 

macedónska republika skopje Vlade Tome Stojanovski 
honorárny konzul 

malajzia kota kinabalu Wong Khen Thau 
honorárny konzul 

malawijská republika Blantyre Salim David Bapu 
honorárny konzul 

maltská republika Valletta Godwin Edvard Bencini 
honorárny konzul 

marocké kráľovstvo casablanca Kamil Ouzzani Touhamy 
honorárny konzul 

maurícius port louis Yatemani Gujadhur 
honorárny konzul 

mexiko cancún Francisco Edmundo Lechón Rosas
honorárny konzul

mexiko monterrey Jorge García Segovia 
honorárny konzul 

moldavská republika kišiňov Iurie Grigore Popovici 
honorárny konzul 

monacké kniežatstvo monako Cristina Noghés-Ménio 
honorárna generálna konzulka 

mongolsko ulanbátar Gotov Dugerjav 
honorárny konzul 

mozambická republika maputo Ismael Mussá Mangueira 
honorárny konzul 

nepál káthmandu Pasang Dawa Sherpa 
honorárny konzul 

nigérijská federatívna republika port harcourt Eze Clifford Amadi 
honorárny konzul 

nórske kráľovstvo Bergen Morten L. Gjesdahl 
honorárny konzul 

nórske kráľovstvo Drammen Zuzana Opavská Wahl 
honorárna konzulka 

nórske kráľovstvo trondheim Erik Frederiksen 
honorárny konzul 

nový zéland auckland Peter Kiely 
honorárny konzul 

omán muscat Mohammed S. Al-Harthy 
honorárny konzul 

palestína Betlehem George Suliman Malki Jabra 
honorárny konzul 

panamská republika panama Julio César Benedetti 
honorárny konzul 

paraguajská republika cuidad del este Charif Hammoud 
honorárny konzul 

peruánska republika lima Teresa Koetzle-Daly 
honorárna konzulka 

poľská republika Gliwice Marian Czerny 
honorárny konzul 
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poľská republika poznaň Piotr Stanislaw Styczynski 
honorárny konzul 

poľská republika rzeszow Adam Góral 
honorárny konzul 

poľská republika sopot Jerzy Leśniak 
honorárny konzul 

poľská republika Vroclav Maciej Kaczmarski 
honorárny konzul 

poľská republika zakopané Wieslaw Tadeusz Wojas 
honorárny konzul 

portugalská republika porto Tiago Ferreira Quintas Neiva de Oliveira 
honorárny konzul 

portugalská republika madeira Roberto Rodrigo Vieira Henriques 
honorárny konzul 

rakúska republika Graz Volker Pichler 
honorárny konzul 

rakúska republika innsbruck Jurgen Bodenser 
honorárny konzul 

rakúska republika linz Harald Papesch 
honorárny konzul 

rakúska republika salzburg Gerald Hubner 
honorárny konzul 

rakúska republika eisenstadt Alfred Tombor 
honorárny konzul 

rumunsko salonta Miroslav Iabloncsik 
honorárny konzul 

ruská federácia astrachán Vladimir Stepanovič Sinčenko 
honorárny konzul 

ruská federácia chanty-mansijsk Eduard Vasiljevič Lebedev 
honorárny konzul 

ruská federácia rostov na Done Peter Šulek 
honorárny konzul 

ruská federácia omsk Jurij Viktorovič Šapovalov 
honorárny konzul 

ruská federácia krasnojarsk Valerij Alexandrovič Gračev 
honorárny konzul 

ruská federácia jekaterinburg Alexander Petrovič Petrov 
honorárny konzul 

salvádorská republika san salvador Nicolas Antonio Salume Babun 
honorárny konzul 

senegalská republika Dakar Mapathé Ndiouck 
honorárny konzul 

seychelská republika Victoria Joseph France Albert 
honorárny konzul 

singapurská republika singapur Cheo Guan Ow 
honorárny konzul 

spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a severného Írska 

Belfast Thomas Sullivan 
honorárny konzul 

spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a severného Írska 

cardiff Nigel Bruce Harold Payne 
honorárny konzul 

spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a severného Írska 

edinburgh Duncan Alexander Spiers 
honorárny konzul 

spojené štáty americké Boston Peter Mužila 
honorárny konzul 
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spojené štáty americké Denver Gregor James Fasing 
honorárny konzul 

spojené štáty americké Detroit Edward Zelenak 
honorárny konzul 

spojené štáty americké indianapolis Steve Zlatos 
honorárny konzul 

spojené štáty americké kansas city Ross F. Marine 
honorárny konzul 

spojené štáty americké Dallas Martin Valko 
honorárny konzul 

spojené štáty americké Bloomington, minneapolis Donald Pafko 
honorárny konzul 

spojené štáty americké north miami Cecilia F. Rokusek 
honorárna konzulka 

spojené štáty americké columbia Peter D. Korn 
honorárny konzul 

spojené štáty americké pittsburgh Joseph T. Senko 
honorárny konzul 

spojené štáty americké san Francisco Barbara M. Pivnicka 
honorárna konzulka 

spojené štáty americké napervill Rosemary Macko Wisnsky
spolková republika nemecko Bad homburg Imrich Donath 

honorárny konzul 
spolková republika nemecko hamburg Peter Littmann 

honorárny konzul 
spolková republika nemecko hannover Dirk Bettels 

honorárny konzul 
spolková republika nemecko stuttgart Christoph Goeser 

honorárny konzul 
srbsko niš Stela Jovanovič 

honorárna konzulka 
Demokratická socialistická republika 
srí lanka 

colombo Mahen Roshan Andrew Kariyawasan 
honorárny konzul 

sudánska republika chartúm Nasreldin Ibrahim Shulgami 
honorárny generálny konzul 

sýrska arabská republika lattakia Anas Dib Joud 
honorárny konzul 

Španielske kráľovstvo Barcelona Joan Ignacio Torredemer Galles 
honorárny generálny konzul 

Španielske kráľovstvo santa cruz de tenerife Francisco José Perera Molinero 
honorárny konzul 

Španielske kráľovstvo malaga Jesús García Urbano
honorárny konzul 

Švajčiarska konfederácia zürich Michal Čierny 
honorárny generálny konzul 

Švédske kráľovstvo Göteborg Carl Magnus Richard Kindal 
honorárny konzul 

Švédske kráľovstvo lulea° Jonas Lundström
Švédske kráľovstvo malmö Rolf Bjerndell 

honorárny konzul 
talianska republika ascoli piceno Carlo Matarazzo 

honorárny konzul 
talianska republika Florencia Massimo Sani 

honorárny konzul 
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talianska republika Forli Alvaro Ravaglioli 
honorárny konzul 

talianska republika miláno Luiggi Cuzzolin 
honorárny konzul 

talianska republika neapol Franca Serao 
honorárny konzul 

talianska republika terst Miljan Todorovič 
honorárny konzul 

talianska republika turín Giuseppe Pellegrino 
honorárny konzul 

togská republika lomé Viwoto James Victor Sossou 
honorárny konzul 

turecká republika Bursa Hüseyin Őzdilek 
honorárny konzul 

turecká republika edirne Coskun Molla 
honorárny konzul 

turecká republika izmir Selçuk Borovali 
honorárny konzul 

turecká republika trabzon Suat Gűrkők 
honorárny konzul 

turecká republika kayseri Osman Güldüoğlu 
honorárny konzul 

turecká republika antalya/manavgat Dr. Şükrü Vural 
honorárny konzul 

turecká republika tekirdağ Levent Erdoğan
Honorárny konzul

uganda kampale Abel M. S. Katahoire 
honorárny konzul 

ukrajinská republika Doneck Tamara Timofejevna Lysenko 
honorárna konzulka 

ukrajinská republika odesa Muzalev Mychailo
honorárny konzul

ukrajinská republika Veľké Berezny Oleg Adamčuk 
honorárny konzul 

uruguaj montevideo Matias Balparda 
honorárny konzul 

Venezuela caracas Manuel Antonio Polanco Fernandéz 
honorárny konzul 

Vietnamská socialistická republika hočiminovo mesto Huy Ho 
honorárny generálny konzul 

zambijská republika lusaka Jaroslav Kulich 
honorárny konzul 
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Misia Miesto pôsobenia Skutočný počet príslušníkov OS SR 

OSN
unFicYp (united nations peacekeeping Force  
in cyprus) – osn

cyperská republika 157

untso (united nations truce supervision
organization) – osn

sýrska arabská republika, egypt 2 

NATO

isaF (international security assistance Force) afgánsky islamský štát 289

EÚ
althea Bosna a hercegovina 36

eumm Gruzínsko 1 

pOčtypríslušníkOvOssr
vsúčasnýchMisiáchnapOdpOruMieru

Na základe údajov Ministerstva obrany SR spracoval Štefan Bako, RC SFPA (bako@sfpa.sk).

stavkjanuáru2014
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Nora Beňáková vyštudovala na ekonomickej univerzite v Brati-
slave. pracovala v organizáciách saia a nadácia pre podporu 
občianskych aktivít. od roku 2002 pôsobí v občianskom 
združení človek v ohrození s expertízou najmä v oblasti hu-
manitárnych a posthumanitárnych intervencií v krajinách, ako 
je srí lanka, indonézia, pakistan, afganistan, libanon, sudán. 
V rokoch 2010 až 2012 bola predsedníčkou platformy mimo-
vládnych rozvojových organizácií, strešnej organizácie 31 mi-
movládnych rozvojových organizácií zameranej na zvyšovanie 
efektivity systému slovenskej rozvojovej pomoci. (benakova@
clovekvohrozeni.sk) 

Vladimír Bilčík vyštudoval politológiu a ekonómiu na swarthmo-
re college v usa, európsku politiku na university of oxford 
vo Veľkej Británii a teóriu politiky na univerzite komenského 
v Bratislave. od septembra 1999 pracuje ako analytik a vedúci 
výskumného programu európskych štúdií vo Výskumnom centre 
slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. od decembra 
2005 pôsobí na katedre politológie Filozofickej fakulty univerzity 
komenského ako odborný asistent. V rokoch 2002 – 2003 bol 
poradcom jána Figeľa ako člena konventu o budúcnosti európy. 
Vo svojom výskume sa venuje problematike eu rópskej integrácie 
a medzinárodným vzťahom. (bilcik@sfpa.sk) 
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Peter Brezáni ukončil v roku 2002 štúdium na Fakulte medzi-
národných vzťahov ekonomickej univerzity v Bratislave. od 
roku 2002 do roku 2003 pracoval ako analytik v slovenskom 
inštitúte medzinárodných štúdií. od septembra 2003 pracuje 
vo Výskumnom centre slovenskej spoločnosti pre zahraničnú 
politiku, ako výskumný pracovník programu hospodárska a roz-
vojová politika, spolueditor časopisu International Issues & Slo‑
vak Foreign Policy Affairs a editor Ročenky zahraničnej politiky 
SR. Vo svojom výskume sa venuje problematike vzťahov krajín 
severovýchodnej Ázie a rozvojovej politike. (brezani@sfpa.sk) 

Alexander Duleba absolvoval v roku 1989 štúdium na kyjevskej 
štátnej univerzite t. G. Ševčenka. V rokoch 1990 – 1993 praco-
val na katedre sociálno-politických vied univerzity pavla jozefa 
Šafárika v prešove. od mája 1993 do augusta 1995 bol analy-
tikom slovenského inštitútu medzinárodných štúdií zriadenom 
pri mzV. od septembra 1995 pracuje vo Výskumnom centre 
slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, od mája 2002 
ako riaditeľ a zároveň vedúci výskumného programu Východná 
európa. titul phD. získal na ústave politických vied saV a v roku 
2009 získal titul docent na univerzite komenského v Bratislave. 
od mája 2010 pôsobí ako pedagóg na prešovskej univerzite 
v prešove. je autorom, spoluautorom a editorom viacerých kníh, 
štúdií a množstva odborných článkov. (duleba@sfpa.sk) 

Zsolt Gál vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte univerzity 
komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium z ekonómie 
a medzinárodných vzťahov absolvoval na univerzite corvinus 
v Budapešti. od roku 2006 je odborným asistentom na katedre 
politológie Filozofickej fakulty univerzity komenského, kde vyu-
čuje ekonomické kurzy a verejnú politiku. Vo svojom výskume sa 
venuje predovšetkým ekonomickým aspektom európskej integ-
rácie, finančným krízam a ekonomickým dôsledkom migrácie. 
(zsolt.gal@uniba.sk)
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Ondrej Gažovič vyštudoval medzinárodné vzťahy na Fakulte 
sociálnych štúdií a právo na právnickej fakulte masarykovej 
univerzity v Brne. Doktorandské štúdium v odbore teória poli-
tiky absolvoval na ústave európskych štúdií a medzinárodných 
vzťahov na Fakulte sociálnych a ekonomických vied univerzity 
komenského v Bratislave. absolvoval tiež študijné a výskumné 
pobyty na university of oslo (2006, 2011) a na Diplomatickej 
akadémii vo Viedni (2010). V súčasnosti pôsobí ako pracovník 
odboru verejnej diplomacie na ministerstve zahraničných vecí 
a európskych záležitostí sr. (ondrej.gazovic@mzv.sk)

Karel Hirman vyštudoval ťažbu uhľovodíkov na inštitúte ropy 
a plynu v moskve a na technickej univerzite v košiciach. ako 
novinár pracoval v českej tlačovej kancelárii a ekonomickom 
týždenníku Trend. V spoločnostiach Bridge Brno a Blast košice 
mal ako manažér na starosti obchodné operácie na trhu ruska, 
ukrajiny a ďalších krajín bývalého sovietskeho zväzu. na pozícii 
manažéra vonkajších vzťahov slovenského plynárenského prie-
myslu (spp) pracoval aj na príprave novej energetickej legislatívy. 
pôsobil v predstavenstve i dozornej rade teplárne košice a bol 
predsedom dozornej rady transpetrolu. od roku 2007 do roku 
2014 riaditeľom sekcie energetických činností slovenskej inovač-
nej a energetickej agentúry. Bol externým poradcom ministra 
zahraničných vecí miroslava lajčáka pre energetickú bezpečnosť 
(2009 – 2010) a externým poradcom pre energetiku premiérky 
ivety radičovej.

Miroslav Lajčák začal svoju profesionálnu kariéru na českoslo-
venskom ministerstve zahraničných vecí v roku 1988. V rokoch 
1994 – 1998 bol veľvyslancom sr v japonsku a v rokoch 2001 
– 2005 pôsobil ako veľvyslanec sr v srbsku, macedónsku a al-
bánsku. pred svojím vymenovaním do funkcie ministra zahranič-
ných vecí sr v januári 2009 sa v roku 2006 zúčastnil ako mediá-
tor a osobný zástupca vysokého predstaviteľa eú pre spoločnú 
zahraničnú a bezpečnostnú politik na úspešnom a hladkom 
priebehu referenda v čiernej hore. od júla 2007 do marca 
2009 zastával post Vysokého predstaviteľa medzinárodného 
spoločenstva v Bosne a hercegovine/Špeciálneho predstaviteľa 
eú. V rokoch 2010 – 2012 zastával pozíciu výkonného riaditeľa 
diplomatických zborov pre rusko, Východné partnerstvo a zá-
padný Balkán. od roku 2012 je ministrom zahraničných vecí 
a európskych záležitostí sr. (kami@mzv.sk) 
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Július Lőrincz sa viac ako štyridsať rokov profesionálne venuje 
novinárstvu. Bývalá juhoslávia bola predmetom jeho záujmu od 
sedemdesiatych rokov a jeho záujem sa vystupňoval v krízových 
deväťdesiatych rokoch minulého storočia. je autorom alebo 
spoluautorom množstva rozhovorov publikovaných v denníku 
Pravda s významnými politickými osobnosťami regiónu, ako sú 
napr. kiro Gligorov, milan kučan, ibrahim rugova, ivica račan, 
mira marković, zoran Đinđić, Vojislav koštunica, milo Đuka-
nović, Boris tadić, Veton surroi a ďalší. V rokoch 2002 – 2005 
pôsobil na ministerstve zahraničných vecí sr a na zastupiteľ-
skom úrade sr v záhrebe. Dlhodobo spolupracuje s rôznymi 
mimovládnymi organizáciami. (lorincz@szm.com) 

Róbert Ondrejcsák vyštudoval politológiu, históriu a filozofiu, 
titul phD. získal z medzinárodných vzťahov. V rokoch 2010 
– 2012 bol štátnym tajomníkom ministerstva obrany sr, kde 
riadil proces strategického hodnotenia obrany a prípravy Bielej 
knihy o obrane sr, bol zodpovedný za bezpečnostnú politiku, 
záležitosti nato a eú, ako aj za medzinárodnú multilaterálnu 
a bilaterálnu spoluprácu. V období rokov 2007 – 2010 bol riadi-
teľom centra pre európske a severoatlantické vzťahy (cenaa) 
a zároveň pôsobil na Fakulte politických vied a medzinárodných 
vzťahov univerzity mateja Bela. V minulosti pôsobil ako riaditeľ 
inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií mo sr, zástupca 
veľvyslanca na Veľvyslanectve sr v maďarsku, poradca pod-
predsedu národnej rady sr pre zahraničnú a bezpečnostnú 
politiku, radca oddelenia nato na mo sr a analytik sloven-
ského centra pre strategické štúdie. patrí medzi zakladateľov 
Panorámy globálneho bezpečnostného prostredia a je jej edito-
rom. Špecializuje sa na transatlantické vzťahy a nato, európsku 
bezpečnostnú architektúru, zahraničnú a bezpečnostnú politiku 
usa a na strednú európu. je autorom alebo spoluautorom 
rôznych odborných publikácií v oblasti zahraničnej a bezpeč-
nostnej politiky. (ondrejcsak@cenaa.org)
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social research vo Varšave. pracuje vo Výskumnom centre slo-
venskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, kde vedie program  
stredná a juhovýchodná európa a je spolueditorom štvrťročníka 
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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 otvore-
nú výmenu názorov o zahraničnej politike. je dobrovoľným združením fyzických 
a právnických osôb, ktoré sa zaujímajú o oblasť zahraničnej politiky. prostredníc-
tvom 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 za-
hraničnej politiky a medzinárodných vzťahov.

RC SFPA
Výskumné centrum slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. vzniklo 
transformáciou bývalej príspevkovej organizácie mzV sr slovenský inštitút me-
dzinárodných štúdií podľa zákona č. 13/2002 z. z. na základe rozhodnutia vlády 
slovenskej republiky č. 1113 z 26. novembra 2003. V rámci svojej pôsobnosti po-
skytuje 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 prehĺbe-

nie poznania v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky sr a slú-
žia ako zdroj kvalifikovaných informácií pre odbornú a laickú verejnosť; 

 organizuje odborné podujatia a podieľa sa na medzinárodnej vedeckej spolu-
práci v oblasti výskumu medzinárodných vzťahov a bezpečnosti; 

 prispieva k skvalitneniu odbornej diskusie o medzinárodných vzťahoch a za-
hraničnej 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 politi-
kou.
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