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Meniaca sa geopolitická
poloha Slovenska

Daniel Gurňák, Tibor Blažík, Anna Máriássyová
Poloha Slovenska v strede Európy predurčila jeho bohatú históriu a postavenie v jednotlivých dejinných obdobiach a v súčasnosti. Toto územie
vždy predstavovalo určité rozhranie medzi mocenskými záujmami, nárazníkovú zónu, v ktorej sa odohrávali dôležité historické udalosti. V oblasti
dnešného územia Slovenska sa stretávali záujmy rôznych dobových veľmocí
či mocenských síl. Už v prvých storočiach nášho letopočtu viedla cez jeho
územie kontaktná a konfliktná zóna medzi južnou – rímskou Európou a severnou – barbarskou Európou (Nováček 2012). Táto antická severo-južná
dualita Európy sa postupne v priebehu 5. – 8. storočia po príchode Slovanov
a Avarov do strednej Európy a počas formovania Franskej ríše menila na západo-východnú dualitu, kde však východ mocensky a kultúrne zastupovala
skôr Byzantská ríša na juhovýchode. Mocenský a politický zápas o strednú
Európu vyvrcholil v 9. – 10. storočí, teda práve v pre nás tak významnom
období existencie a pádu Veľkej Moravy a vzniku Uhorska. Najviditeľnejším
prejavom vzájomného súperenia oboch strán bol boj o šírenie kresťanstva
zo západu či z východu. Treba však povedať, že napriek obnovenej cyrilometodskej tradícii, ktorá patrí k ústredným doktrínam slovenskej štátnosti,
na našom území reálne zvíťazil západný smer, vďaka čomu sa územie Slovenska pevne začlenilo do západo-stredoeurópskeho kultúrneho priestoru
v stredoveku symbolizovaného primátom rímskokatolíckej cirkvi. Treba
tiež pripomenúť, že tento zvrat nastal už počas existencie Veľkej Moravy
(vyhnaním Metodových žiakov z Moravy iniciovaným samotným Svätoplukom). Následne síce mocenské pomery strednej Európy rozvrátil príchod
Maďarov, no opätovná latinská christianizácia vznikajúceho uhorského štátu dynastie Arpádovcov tento trend dovŕšila. Stredoveké Uhorsko sa stalo
krajnou baštou západo-stredoeurópskeho latinsko-románskeho kultúrneho
priestoru. Z tohto pohľadu získalo územie dnešného Slovenska mimoriadny
strategický význam ako tá časť Uhorska, ktorá bola pod najsilnejším kultúrnym a mocenským vplyvom zo západu, teda z nemecko-rakúskeho, ale tiež
pre Slovákov mimoriadne významného českého priestoru. O mimoriadnom
význame polohy územia Slovenska svedčia nielen početné zápasy o ovlád-
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nutie jeho územia, ale i dodnes viditeľná snaha panovníkov a šľachty o jeho
opevnenie v podobe sústavy pohraničných hradov či v rámci Uhorska mimoriadne rozvinutá urbanizácia a pod. Aj vývoj v ranom novoveku potvrdzoval význam územia Slovenska, kedy tvorilo jadro habsburských území
v Uhorsku. Neskôr po ukončení tureckej okupácie Dolnej zeme bol význam
územia Slovenska v rámci Uhorska postupne zatienený zámerne posilňovaným centralizmom preferujúcim metropolu Budín (neskôr Budapešť) – tento
proces sa vystupňoval najmä na sklonku 19. a začiatkom 20. storočia.
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Po I. svetovej vojne a rozpade Rakúsko-Uhorska sa dostalo územie Slovenska v rámci Československa do významnej geopolitickej polohy v rámci „sanitárneho kordónu“ a to medzi novovzniknutým Sovietskym zväzom
a západnou Európou s hegemonistickým Nemeckom. Strategický význam
Slovenska v strednej Európe tiež spočíval i vo vzájomnom oddelení medzivojnového Poľska a Maďarska pod autoritárskymi vládami a aj v tom, že
vďaka jeho územiu sa české krajiny mohli vymaniť z hroziaceho „nemeckého obkľúčenia“ a vďaka Podkarpatskej Rusi 1spoločne získať priamy kontakt
so svojím geograficky najbližším spojencom – Rumunskom (Malá Dohoda)
(Klimek, Kubů 1995). Strategickú hodnotu Slovenska si plne uvedomovalo
najmä hortyovské Maďarsko, ktoré sa napriek podpisu Trianonskej zmluvy
nikdy nevzdalo myšlienky na obnovu Uhorska. Vzájomné súžitie Čechov
a Slovákov v spoločnom štáte bolo napriek rôznym problémom v daných
mocenských pomeroch jedinou možnosťou, ako sa mohli jedni i druhí vymaniť zo stáročných mocenských väzieb k Nemecku (resp. bývalej Sv. ríši rímskej) a k Uhorsku. Nevýhodou samozrejme bolo, že týmto zjednotením na
seba Československo obrátilo expanzívne resp. revanšistické snahy oboch
strán. Nie je náhoda, že najmä budapeštianske kruhy rýchlo pochopili, že
jedna z ciest k oslabeniu postavenia Československa je skrytá podpora najskôr autonomizmu a neskôr separatizmu Slovenska a Podkarpatskej Rusi.
Rozpad Československa v rokoch 1938 – 1939 v plnej miere ukázal opodstatnenosť týchto dimenzií – osamotené české krajiny sa rýchlo stali nemeckým
protektorátom, osud Slovenska zmenilo z Hitlerovej vôle Nemecko, pretože
Hitler si uvedomil, že prílišné posilnenie Maďarska a najmä Poľska, ktoré
sa malo stať ďalším cieľom nemeckej expanzie, nie je v jeho záujme. Práve vďaka mocenským hrám Nemecka (aj kvôli potrebe formálneho rozpadu
Česko-Slovenska) sa „podarilo“ vytvoriť samostatný Slovenský štát na jar
1939, hoci na značne oklieštenom území. Kalkulácia sa Nemecku vyplatila,
v Slovenskom štáte a jeho režime získalo „vzorový“ satelit, ktorý až do leta
1944 vcelku poslušne plnil nemecké inštrukcie a najmä sa už na jeseň 1939
1

Symbolom tohto prepojenia bol V. Tuka, najradikálnejší člen Hlinkovej ľudovej
strany, a ako neskôr archívy potvrdili agent Budapešti (Nižnanský a kol. 1993)
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ako jediný „spojenec“ pridal k útoku na Poľsko. Neskôr nemeckej vláde tiež
poslúžila vzájomná slovensko-maďarská rivalita na udržiavanie kontroly
nad Bratislavou i Budapešťou (Kováč 1998).
Po skončení II. svetovej vojny sa obnovené Československo dostalo pod
mocenský vplyv Sovietskeho zväzu, najskôr nepriamo, no od roku 1948 vďaka komunistickej totalite prakticky takmer priamo. K zmene politickej orientácie Československa prispelo viacero faktorov, od prostého mocenského,
kedy územie republiky oslobodila a načas obsadila sovietska armáda, až po
politické – najmä fenomén „Mníchovskej zrady“ zo strany západných mocností. Spojenectvo zo Sovietskym zväzom však prinieslo Československu aj
isté výhody. Aj „vďaka“ Stalinovmu tlaku voči námietkam USA a Veľkej
Británie sa mohli realizovať také rozsiahle drastické opatrenia, akými bol
najmä odsun Nemcov, čím sa najmä české krajiny zbavili hrozby neskoršieho opätovného nemeckého revanšizmu, prípadne separatizmu, či prinajmenšom autonomizmu. Neskrývaná snaha čs. vlády podobne riešiť aj „maďarskú otázku“, však už narazila na Parížskej mierovej konferencii v roku
1947 na rozhodný odpor západných veľmocí, no i tak sa podarilo presadiť
s výraznou diplomatickou podporou Sovietov (zo strany Maďarov nútenú)
výmenu vyše 10% obyvateľov maďarskej národnosti za Slovákov žijúcich
v Maďarsku (Šutaj 2012). Podstatné však bolo, že najmä Sovieti sa zaslúžili o to, aby sa v Paríži v roku 1947 nekonala revízia trianonských hraníc
Maďarska na základe etnického kľúča (Romsics 2008) 2. Faktom však je, že
čoskoro mali obyvatelia i politici Československa, Maďarska, či Rumunska
a iných krajín práve kvôli Sovietom iné starosti ako sa zaujímať o problémy
spoločných hraníc či národnostné menšiny.
Sformovanie dvoch mocenských blokov a rozdelenie Európy železnou
oponou vytvorili novú geopolitickú situáciu. Československo a spolu s ním
aj Slovensko získalo opäť okrajovú a nárazníkovú polohu medzi Západnou
Európou a Sovietskym zväzom, lenže v tomto prípade ako faktický vazal Sovietskeho zväzu a teda súčasť východnej Európy. Treba povedať, že poloha
Slovenska tvorila z väčšej časti zázemie sovietskeho bloku, kým české krajiny a najmä západné pohraničie tvorili očakávanú „frontovú“ zónu. Je veľmi
pravdepodobné, že i tieto faktory napomohli k rozvoju Slovenska počas minimálne prvých dekád komunistickej totality, kým napr. prevažne vysídlené české pohraničie zostávalo až na priemyselné centrá podrozvinuté (časť
2

Samotní Sovieti však samozrejme nemali zábrany v ponechaní si území, ktoré
získali počas vojny na základe paktu Molotov-Ribbentrop (východné Poľsko,
Pobaltské republiky či Besarábiu), či si ich pripojili v roku 1945 do značnej miery
pod nátlakom, hoci formálne na základe referenda (Podkarpatská Rus).
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strojného zariadenia z fabrík v českom pohraničí sa využila i pri industrializácii Slovenska). Špecifikum Československa v päťdesiatych a šesťdesiatych
rokoch bolo i v tom, že sa dlho vyhýbalo trvalej dislokácii sovietskej armády
na svojom území (po oslobodení sa stiahla v roku 1946), k tej došlo za všeobecne známych okolností až v roku 1968. O tom, že Slovensko v tejto dobe
tvorilo vojensko-strategicky menej významnú časť Československa svedčí
nielen postup okupačných vojsk Varšavskej zmluvy 21. 8. 1968 zameraný
na obsadenie Prahy a uzavretie západných hraníc a až následne obsadenie
ostatného vnútrozemia, no nepriamo to dokladá aj dislokácia sovietskych
okupačných vojsk v rokoch 1968 – 1990, kde ich ťažisko bolo sústredené
v Čechách, predovšetkým v severnej polovici ich územia, teda ďalej od
predpokladanej frontovej línie (Kršák a kol. 2009).
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Demokratizačný proces, ktorý prebehol v Európe na konci 20. storočia, spôsobil koniec studenej vojny spojený s rozpadom Sovietskeho zväzu,
vymanenie sa spod jeho nadvlády a po roku 1989 obnovu demokratického
československého štátu. Na základe jeho rozdelenia vznikla už v roku 1993
samostatná Slovenská republika. Politické a ekonomické smerovanie Slovenska napriek oficiálnym deklaráciám zostávalo počas 90-tych rokov 20.
storočia pomerne neisté, no napokon jasne prevážil proeurópsky a prointegračný kurz slovenskej politiky, ktorý bol v roku 2004 úspešne zavŕšený.
Dňa 29. 3. 2004 sa Slovenská republika stala členom vojenského paktu NATO
a krátko potom 1. 5. 2004 vstúpila do Európskej únie. V európskom priestore
sa tak Slovensko znova dostalo do okrajovej polohy na hranici s Ukrajinou.
Táto hranica sa od roku 2007 stala aj hranicou schengenského priestoru, do
ktorého Slovensko vstúpilo spoločne (okrem iných) so susednými krajinami
Poľskom, Českom a Maďarskom, čím si funkciu skutočnej hraničnej bariéry podržala iba najkratšia východná hranica s Ukrajinou. Zo strategického
hľadiska bol tiež významný fakt, že Slovensko vytvára strategické územné
spojenie severného krídla členských krajín NATO (Nemecko, Poľsko a pobaltské štáty) s juhovýchodným krídlom (Maďarsko, Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Grécko a i.).

1.2.1 Zhodnotenie geopolitickej polohy územia Slovenska
z pohľadu zmien na politickej mape strednej Európy
Vo svojich výskumoch vývoja politickej mapy stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy (Gurňák 2001, 2002, 2003, 2005, 2007) sme sa detailne
venovali spracovaniu zmien politickej mapy predmetného priestoru za dlhé
obdobie 1000 rokov. Uvedomujeme si, že samotná príslušnosť jednotlivých
území ku konkrétnym štátom ešte nezdôvodňuje rôzne špecifiká ich vývoja,
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či geopolitického postavenia, no je nesporné, že tu existuje vysoká miera
súvzťažnosti. Bohužiaľ, najnovšie udalosti v bližšom i vzdialenejšom zahraničí nám potvrdzujú, že hranice nie sú nehybné a nemenné čiary a že
ich zmena je viac či menej skrytým cieľom viacerých súčasných štátov, či
vrcholných politikov [1, 2].
Hoci navonok sa možno javí, že stredovýchodná Európa z geopolitického hľadiska predstavuje pomerne kompaktný región v tom zmysle, že ide
o územie, ktoré „trpí“ svojou polohou medzi veľmocami Nemeckom a Ruskom, nie je to tak. Problémom je už vyčlenenie stredovýchodnej Európy,
pretože sa pri ňom miešajú koncepcie geografické, historické a politické.
Môžeme sa len stotožniť s tvrdením, že stredná Európa je skôr idea, ktorá
v sebe skrýva tak objektívne geografické a mocenské charakteristiky, ako
i duchovné postoje (Krejčí 2009). Na základe získaných dát i pri zohľadnení
širších súvislostí môžeme konštatovať, že z hľadiska formovania súčasných
štátov existujú v priestore stredovýchodnej Európy veľké rozdiely. V zásade
môžeme vyčleniť novovzniknuté mladé štáty, prechodnú skupinu vnútorne
heterogénnych štátov z hľadiska územného vývoja a zmenšené štáty.
Mladé štáty sú zväčša bez reálnej historicko-politickej kontinuity so
staršími štátnymi útvarmi. Vznikli separáciou od iných, spravidla susedných štátnych útvarov, voči ktorým si snažia vybudovať tradície vlastnej
štátnosti. Veľká časť týchto štátov sa síce môže odvolávať na historicko-politickú kontinuitu so staršími štátnymi útvarmi (Slovensko – Veľká Morava,
Ukrajina – Kyjevská Rus, Moldavsko a i.), no reálna kontinuita je niekedy
pochybná a je viac v rovine ideologickej a kultúrnej, ako v štátoprávnej či
dokonca teritoriálnej.
Prechodná skupina štátov sa vyrovnáva s vnútornou heterogenitou spôsobenou ich územným vývojom (Rumunsko, Srbsko, čiastočne stále Poľsko). Je pochopiteľné, že snahou každého štátu je prekonávať regionálne
disparity, najmä pokiaľ sú v rovine štátoprávneho vývoja územia a štátneho vedomia obyvateľstva, obzvlášť ak sú tieto disparity i v rovine národnostnej štruktúry obyvateľstva. Táto skupina štátov môže byť konfrontovaná s problémami separatizmu, autonomizmu, no spravidla sa môže oprieť
o pôvodné „staré“ jadro štátu (Srbsko – staré Srbsko/Vojvodina, Rumunsko – staré Rumunsko/Sedmohradsko). Ak je k tomu prítomný značný stupeň formálnej národnostnej homogenity obyvateľstva, špecifiká územného
vývoja sa prejavujú vyššou mierou pravdepodobnosti existencie regionálnych disparít v rôznych aspektoch života spoločnosti a eventuálne i stave
socioekonomickej infraštruktúry, to všetko samozrejme v nepriamej závis-
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losti od dĺžky času, ktorý uplynul od momentu, keď boli tieto regióny naposledy začlenené do súčasných štátov (Poľsko, Rumunsko, ale opäť i Srbsko).
Zmenšené štáty sú tie, ktorých územie sa vplyvom historických udalostí
zmenšilo v historicky nedávnej dobe (toto „nedávno“ môže byť vnímané
veľmi rôzne), resp. ktorých územie je menšie ako územie historických štátnych útvarov, za ktorých priamych pokračovateľov sa považujú. V tomto
prípade je veľmi dôležité, či došlo spolu s územnými stratami aj k posunom
etnických hraníc (Nemecko a odsun Nemcov, Poľsko a repatriácie Poliakov
z východných území) alebo nie (Maďarsko, Srbsko a najmä Rusko). Práve
posledne menovaná skupina štátov môže byť (resp. reálne za uplynulých
25 rokov Srbsko bolo, Rusko práve je) iniciátorom nových územných zmien,
najmä v prípade, že susedia (čo je logicky väčšina prípadov) s vyššie uvedenými mladými nekonsolidovanými a spravidla výrazne slabšími štátmi.
Už na prípade Srbska vidíme rozpor v tom, že ho radíme tak do skupiny prechodných štátov, ako aj do skupiny zmenšených štátov – niekedy je
naozaj problém jednoznačne štát klasifikovať. V prípade Srbska, ak ho vnímame z pohľadu jeho vnútorného usporiadania, ide stále o disparitu starého
Srbska a Vojvodiny, a to nielen z hľadiska početných národnostných menšín
vo Vojvodine, ale aj z pohľadu rozdielov medzi Prečanskými Srbmi a Srbmi
zo starého Srbska. Z pohľadu vonkajších vzťahov uplynul ešte stále veľmi
krátky čas od vojen v Juhoslávii, kedy sa Srbsko všemožne snažilo udržať
si nejakej podobe územia s početnou srbskou populáciou – v súčasnosti je
napr. ešte stále pomerne otázne, aký bude ďalší vývoj Bosny a Hercegoviny
a v rámci nej Republiky Srbskej. Podobne dichotomicky sa formuje i pozícia
Ukrajiny, ktorá je síce jednoznačne mladým štátom, no i ten sa vnútorne javí
ako veľmi heterogénny i z pohľadu územného vývoja, pričom však formovanie jeho územia v minulosti výrazne ovplyvnilo viacero cudzích štátov (teda
v tomto prípade najmä Poľska a Ruska).
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Okrem sledovania skutočnosti, ktorý štát v minulosti ovládal danú časť
územia stredovýchodnej Európy dlhšie, je dôležité sledovať i to, ako často menilo toto územie majiteľa. Azda najprekvapujúcejším zistením našich
výskumov je fakt, že v danom priestore stredovýchodnej Európy vykazuje
práve územie Slovenska jednu z najvyšších mier štátoprávnej a teritoriálnej nestability, teda najvyšší počet územných zmien, resp. zmien postavenia
územia Slovenska alebo jeho častí v rámci väčších štátov. Miera tejto nestability za celé sledované obdobie je porovnateľná i s oblasťami západného
Balkánu. Samozrejme nejde iba o to, či tá, alebo oná oblasť zaznamenala
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o jednu či dve štátoprávne zmeny viac alebo menej ako druhá 3. Je však nesporným faktom, že štátoprávna nestabilita územia Slovenska je výrazne
vyššia ako u väčšiny jeho priamych susedov (obr. 10).

Obr. 10. Teritoriálna stabilita súčasných štátov v priestore stredovýchodnej
Európy a prevládajúca štátna príslušnosť teritórií stredovýchodnej Európy
v rokoch 1000-2000

Kľúčovú úlohu pre postavenie Slovenska v mocenských sférach za
sledované obdobie posledného milénia evidentne zohrala jeho poloha. Už
z predchádzajúcej kapitoly vyplýva, že poloha Slovenska bola a je z geopolitického hľadiska pomerne exponovaná. Samotný geografický charakter
3

Treba zdôrazniť, že náš historickogeografický prieskum územného vývoja štátov nemusel byť napriek enormnej snahe dostatočne a rovnako podrobný a presný na celom sledovanom území stredovýchodnej Európy.
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územia Slovenska naznačuje, že mu chýbal dostatočne rozsiahly a chránený
centralizačný priestor, kde by sa mohlo už v ranom stredoveku koncentrovať osídlenie a poľnohospodárstvo v takej miere, aby sa tu mohlo sformovať
štátotvorné mocenské jadro, ku ktorému by gravitovali periférie. Jedinou
výraznejšou výnimkou bola už spomínaná oblasť Podunajskej nížiny. Nie je
preto náhoda, že Nitrianske kniežatstvo bolo vlastne jediným významnejším
ranostredovekým historickým útvarom a samostatným mocenským jadrom,
ktoré sa na území Slovenska sformovalo. Bolo však príliš slabé a malé na to,
aby odolalo susedným mocnostiam.
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Samotný historicko-politický vývoj ukázal, že územie Slovenska jednoznačne gravitovalo (čiastočne ako periféria, ale čiastočne i ako časť jadrového územia) do väčšieho celku – Uhorska, ktoré dokázalo pod vládou
Arpádovcov a ďalších dynastií mocensky vyplniť výrazný a zreteľne ohraničený región Panónskej panvy spolu s jej karpatskou obrubou. Musíme však
podotknúť, že i taký rozsiahly celok ako Uhorsko sa svojím mocenským potenciálom len ťažko vyrovnávalo s mocnými susedmi. Hraničná, nie však
periférna poloha Slovenska v rámci Uhorska mala za následok to, že bolo
vystavené mocenským zásahom zo západu a severu, ale tiež bolo samozrejme zasiahnuté i každou štátoprávnou zmenou Uhorska. Okrem toho v raných dobách v 11. storočia sa ešte črtala i perspektíva určitého vyčlenenia
územia Slovenska a ďalších priľahlých území v rámci arpádovského údelného Nitrianskeho kniežatstva, ktoré sa však ako politický útvar vyznačovalo
výraznou nestabilitou (jeho postavenie bolo úzko spojené so vzájomnými
vzťahmi členov vládnucej dynastie). Aj vďaka týmto faktorom začalo územie Slovenska vykazovať už v stredoveku vyššiu mieru nestability ako centrálne Uhorsko. Tento proces sa ešte zvýraznil v časoch tureckých vojen.
Tradične sa v tomto období zvyknú vyzdvihovať procesy, ktoré posilnili
význam slovenského územia, lenže sa zabúda na to, že tento „zisk“ bol draho zaplatený viac ako 150 ročným pustošením. Čo sa týka štátoprávneho
postavenia územia Slovenska, jeho význam vlastne nestúpol jeho „vlastnou
zásluhou“, ale iba preto, lebo zostalo jediným významnejším územím bývalého Uhorska, kde si ani jedna zo súperiacich strán (Habsburgovci, Turci
a uhorská, resp. sedmohradská šľachta) nedokázala stabilne udržať kontrolu. Dôsledkom tohto úporného zápasu bola iba ďalšia štátoprávna destabilizácia slovenského územia počas protihabsburgských povstaní a efemérnym
vymaňovaním sa z rámca Habsburskej ríše. Po prekonaní „tureckého“ obdobia sa Slovensko opäť plne integrovalo do rámca obnoveného Uhorska
pod vládou Habsburgovcov a zdieľalo s ním všetky jeho ďalšie osudy. Nová
kapitola tak nastala až po I. sv. vojne, kedy sa však Slovensko opäť stalo viac
objektom ako subjektom mocenskej hry. Jeho existencia i samotný vznik boli
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plne podmienené novým rozložením mocenských síl symbolizovaných Versaillským systémom. Rozpad tohto systému znamenal opäť závažné, nielen
štátoprávne, ale i teritoriálne zmeny. Hlavným procesom, ktorý však destabilizoval postavenie Slovenska, bola jeho štátoprávna nestabilita. Štátoprávne postavenie Slovenska sa formovalo vždy v súvislosti s aktuálnou mocensko-politickou situáciou v celej stredovýchodnej Európe. Preto v období
rokov 1918-2013 existovalo 44 rokov ako súčasť unitárneho Československa,
24,5 roka ako jeho autonómna/federálna časť a doposiaľ 27 rokov ako (občas
formálne) samostatný štát.
Dospeli sme teda k poznatku, že určujúcim faktorom štátoprávneho postavenia Slovenska boli vonkajšie mocenské faktory. Pokúsili sme sa preto zhrnúť mocenské vplyvy pôsobiace na územie Slovenska za posledných
1000 rokov. Výsledkom je mapa polohy Slovenska vzhľadom na mocenské
sféry (obr. 11). Pod pojmom mocenská sféra tu rozumieme oblasť, v ktorej
určitá mocnosť realizovala svoje ciele, resp. túto oblasť priamo alebo nepriamo v určitom období ovládala a kontrolovala. Vybrali sme pritom osem
mocností 4, ktoré najvýraznejšie zasiahli do vývoja územia Slovenska. Výsledkom je pozoruhodná skutočnosť, že takmer vo všetkých prípadoch malo
v týchto mocenských sférach územie Slovenska okrajovú polohu, dokonca
i vzhľadom na predpokladané, aspoň podľa ruského geopolitika A. G. Dugina, formujúce sa nové (aspoň z pohľadu deväťdesiatych rokov minulého
storočia) mocenské rozdelenie stredovýchodnej Európy (in Ištok 2003). Napokon i začlenenie Slovenska do EÚ ho znova postavilo do okrajovej hraničnej polohy. Je vysoko pravdepodobné, že táto okrajová geopolitická poloha
Slovenska je dôsledkom jeho polohy medzi dvoma geopolitickými osami Európy. Podľa záverov O. Krejčího z toho pre Slovensko vyplýva skutočnosť,
že „jeho územie je životne dôležité iba pre Slovákov“ (Krejčí 2009), pretože
žiadna významná mocnosť tu nemá svoje životne dôležité záujmy.
Tomuto záveru by nasvedčovala (snáď s výnimkou historického Uhorska) i nami zmapovaná poloha Slovenska na okrajoch mocenských sfér. Neznamená to však, že by sa mocnosti o územie Slovenska nezaujímali, ale
len to, že jeho existencia, resp. štátoprávne postavenie jeho územia nepatria
k ich životne dôležitým záujmom. Na druhej strane však poloha Slovenska
spôsobila, že sa ho zväčša dotýkali mocenské procesy prebiehajúce pozdĺž
oboch geopolitických osí Európy, hoci bezprostrednejšie dôsledky preň mali
procesy na vedľajšej južnej geopolitickej osi. To už však v súčasnom globalizovanom svete nemusí platiť, pretože v rámci medzinárodných vzťahov
4

z nich Nemecko dvakrát, raz ako Svätú ríšu rímsku a raz ako „Veľkonemeckú,
resp. Tretiu ríšu“.
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Obr. 11. Poloha územia Slovenska v rámci historických mocenských sfér
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už vzdialenosť niekoľko desiatok alebo niekoľko stoviek kilometrov nemusí
byť vždy rozhodujúca. Všetky tieto zistenia v prvom rade jednoznačne poukazujú na to, že štátoprávne postavenie Slovenska bolo a zrejme aj bude
závislé od medzinárodnej situácie a rozloženia aktuálnych mocenských sfér
vplyvu rôznych mocností či politických síl. Túto závislosť stupňuje i fakt,
že Slovensko je najmenším a strategicky najslabším štátom v porovnaní so
svojimi susedmi. Preto bolo a je pre Slovenskú republiku nevyhnutné jej
začlenenie do európskej a transatlantickej integrácie, pretože iba systém kolektívnej bezpečnosti a nadnárodnej kooperácie jej dokáže zaistiť stabilné
medzinárodné postavenie.
Pokiaľ ide o aktuálne geopolitické zhodnotenie polohy Slovenska, okrem
strategických vojensko-politických dimenzií sú v súčasnosti veľmi dôležité
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ekonomické aspekty, ktoré súvisia najmä s polohou voči hlavným tranzitným koridorom. Pokiaľ však ide o ekonomický profit vyplývajúci z polohy,
ten závisí od mnohých vonkajších i vnútroštátnych faktorov. Poloha v strede Európy na Dunaji predurčila popri historickej riečnej trase aj priebeh
hlavných železničných a cestných trás. Dopravný význam Dunaja sa zväčšil
po vybudovaní kanála, ktorý ho v Nemecku spája s Mohanom a s Rýnom, čo
dovolilo riečne spojenie Čierneho mora so Severným. Dunaj ako zjednocujúce spojivo podmienil vznik Podunajského regiónu, ktorý združuje 14 krajín
podunajskej oblasti, pričom bola vypracovaná stratégia EÚ pre jeho rozvoj.
Čo sa týka ostatných druhov dopravy, treba povedať, že tie závisia najmä
od stavu infraštruktúry a jej prepojenosti na susedné krajiny. Slovensko
tradične stavia na svojej pozícii koridoru východ-západ, no táto koncepcia
je v značnom rozpore so základnými geopolitickými parametrami. Územie
Slovenska je totiž v smere sever-juh o viac ako polovicu užšie ako v smere
západ-východ, teda v rámci konkurenčného súperenia so susednými krajinami sa dá ľahšie obísť v smere západ-východ ako v smere sever-juh. Problémom koridorovej západo-východnej orientácie Slovenska je jednak stále
chýbajúca zodpovedajúca infraštruktúra (najmä diaľnice a modernizované
železnice), jednak neúplná prepojenosť na susedov. Kým v západnom smere
na Rakúsko je prepojenosť vyhovujúca, v smere na východ je (okrem železnice) veľmi slabá a ani z ukrajinskej strany nie je vzhľadom na jej aktuálny
ekonomický a najmä politický stav možné očakávať skoré zlepšenie. Navyše
je tu silná konkurencia susedných štátov. Maďarsku chýba k napojeniu sa
na ukrajinskú hranicu posledných zhruba 70 km diaľnice (2014), kým Slovensku asi 190 km (2014) a to podstatne náročnejším terénom. Poľsko zasa
napriek dlhodobému zaostávaniu vo výstavbe diaľničnej infraštruktúry svoj
sklz rýchlo dobieha. Na južnom sliezsko-malopoľskom diaľničnom ťahu
(A4) z Nemecka cez Krakov na ukrajinské hranice mu chýba dokončiť už
len posledných cca 80 km (2014). Na centrálnom ťahu Berlín-Varšava-BrestMinsk-Moskva síce ešte chýba väčšina diaľničnej spojnice medzi Varšavou
a Brestom v dĺžke takmer 200 km (2014), no v prípade dokončenia tohto úseku vznikne súvislá rýchlostná, prípadne diaľničná komunikácia od Berlína
až do Moskvy a dôjde teda k prepojeniu európskej a zatiaľ fragmentálnej
ruskej diaľničnej siete. Otázkou samozrejme je, či v súčasných zmenených
pomeroch bude ešte vôľa k takémuto prepojeniu. Každopádne však voči Slovensku Poľsko profituje zo svojej výhodnejšej polohy – leží na najkratších,
resp. časovo najdostupnejších spojniciach kľúčových ekonomických ťažísk
Nemecka a ukrajinského Kyjeva, ale aj ruskej Moskvy. Najväčší medzinárodný význam v tranzite východ-západ si doposiaľ udržiavalo Slovensko
v potrubnej doprave, najmä v doprave plynu. No aj v tomto smere vďaka nestabilnej situácii na Ukrajine od čias tzv. rusko-ukrajinskej „plynovej krízy“
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Obr. 12. Vybrané aspekty súčasnej geopolitickej polohy Slovenska

v roku 2009 mu rýchlo vyrástla konkurencia projektovaním a budovaním
paralelných línií ropovodov a najmä plynovodov, ktoré majú zlepšiť energetickú bezpečnosť Európy. Navyše v rámci aktuálnej situácie nie je nereálne úplné prerušenie tejto zásobovacej potrubnej trasy cez Slovensko. V tom
prípade sa ale Slovensko stane naopak koncovým a tým aj najslabším článkom v rámci reverzného toku zemného plynu alebo ropy zo západu. Dokonca prípadný reverz najmä plynu až na nestabilnú a ekonomicky vyčerpanú
Ukrajinu môže prinášať Slovensku isté riziká, pretože platobná schopnosť
tejto krajiny je dlhodobo veľmi problémová. Zrejme aj tieto geostrategické
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posuny stáli za tým, že zo slovenského plynárenstva pomerne ochotne vycúvali západoeurópski strategickí investori.
V smere sever-juh, kde by Slovensko malo lepšie geografické predpoklady zohrávať tranzitnú úlohu, však stojí tiež viacero problémov. Ekonomická váha spojení v tomto smere je zatiaľ oveľa slabšia ako v smere
západ-východ. V podstatne horšom stave je aj dopravná infraštruktúra Slovenska a jej napojenie na susedov, najmä na severe. Najlepšie sú dopravné
koridory vybudované v západnej časti Slovenska (Záhorie, Považie), kde sú
však najviac ohrozené prípadnou konkurenciou na území susedných štátov
(Česka, Rakúska). V strednej a východnej časti Slovenska je stav severojužných dopravných magistrál, vyžadujúcich si vzhľadom na náročné prírodné
podmienky mimoriadne investície, veľmi nevyhovujúci, a to aj odhliadnuc
od pravidelných zimných dopravných kolapsov na horských priechodoch.
Z uvedeného vyplýva, že v rámci Slovenska má najvýhodnejšiu polohu najmä Bratislava, no i tu treba pamätať na to, že ju je možné (s výnimkou Dunaja) ľahko obísť. V prípade diaľničného spojenia východ-západ sa tak stalo
už pred cca 20 rokmi, no obavy sú aktuálne najmä z toho, či nebude obídená
pri budovaní paneurópskeho železničného koridoru TEN-T 17 [3]. V tejto
súvislosti mohol byť dôležitý pre Slovensko pôvodne avizovaný významný
post eurokomisára pre dopravu a vesmír [4], ktorý však napokon v novej
európskej komisii nezískalo.
Uvedené príklady a súvislosti názorne dokladajú, že geopolitické pozície Slovenska, v minulosti formované najmä mocenskými posunmi pretavenými do zmien na politickej mape strednej Európy, sa v postmodernej
dobe posúvajú do novej ekonomicko-strategickej roviny. Je pritom typické,
že tieto zmeny môžu vyvolať udalosti, s ktorými nemá Slovensko priamo
súvislosť (rusko-ukrajinský ekonomický, či priamo vojenský konflikt). No
na druhej strane, práve a nielen príklad východnej Európy varuje, že ani
„klasické“ hraničné spory či dokonca konflikty nemusia byť definitívne pochované v minulosti, najmä ak sa zneužijú pre rôzne mocenské, či nebodaj
ekonomické záujmy.
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1.2.2 Vývojové trendy a perspektívy geopolitického
postavenia Slovenska po začlenení do
euroatlantických štruktúr
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Slovensko sa ako samostatný štát ocitlo na prelome tisícročí uprostred
rýchlo sa meniaceho a globalizujúceho sa sveta. Stojí pred viacerými zásadnými zmenami a úlohami, predovšetkým musí vytvoriť vysoko produktívny, konkurenčný a humánny systém. Treba povedať, že vyše dvadsať rokov
transformácie Slovenskej ekonomiky nesplnilo všetky očakávania kladené
do zmeny systému po roku 1989, ktorá má zabezpečiť Slovensku miesto medzi rozvinutými krajinami sveta. Transformácia samostatného Slovenska sa
často zúžila na privatizáciu, t.j. zmenu vlastníckych pomerov. Pritom sa nedostatočne prihliadalo na to, že ide o komplexnú zmenu systému, ktorá je
v súčasnej situácii tiež len nástrojom na prechod k inému typu spoločnosti,
ktorú charakterizuje vo svojich prácach napríklad A. Toffler (postindustriálna, informačná, tretej vlny…). Na Slovensku zatiaľ chýba komplexná a ucelená koncepcia transformácie. Je len hmlistá predstava o energeticky a ekologicky nenáročných a vysoko sofistikovaných odvetviach, chýba ale analýza
terajšieho stavu a predpokladov rozvoja napríklad jednotlivých odvetví
ekonomiky, jej miesta v rámci EÚ a globálnej ekonomiky, ale aj predstava
postupnosti krokov reformy. Napríklad až metódou omylov sme zistili, že
začať sa malo transformáciou bankového sektora, sociálneho a dôchodkového systému atď. Transformácia však nie je len o ekonomike. Sú s ňou okrem
stabilnej ekonomiky úzko spojené aj ďalšie oblasti, ako je stabilná demokracia, právny štát a súdny systém, rozvoj samosprávy, zabezpečenie národnej
bezpečnosti Slovenska a podobne. Ako východisko sa javilo začlenenie Slovenska do prosperujúcich a fungujúcich ekonomických a vojenských štruktúr. Ukázalo sa, že transformácia politiky a zmena v myslení ľudí je stále
dlhodobým cieľom. Chýba otvorenie sa svetu a novým myšlienkam, stále
sa vyskytujú rôzne negatívne javy ako je netolerancia, povýšenecký prístup
k menšinám, samozrejme aj sociálnym, sexuálnym a podobne. Vstup do EÚ
a NATO zabezpečili pozitívne trendy nielen v ekonomike, ale napríklad aj
časový faktor, teda fakt, že Slovensko vstupovalo do NATO a EÚ v čase vrcholiacej ekonomickej prosperity a nové bezpečnostné hrozby sa zdali byť
vzdialené a Slovenska sa priamo nedotýkali. Tým Slovensko získalo šancu stať sa súčasťou prosperujúceho jadra sveta, ktorého súčasťou je aj EÚ.
Kľúčovou sa v tomto kontexte javí najmä ekonomická, politická a vojenská
oblasť.
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1.2.2.1 Politická oblasť
Rozsiahle zmeny sa dajú očakávať najmä v politickej oblasti, najmä tie,
ktoré sa budú dotýkať nášho členstva v EÚ. Je veľmi pravdepodobné, že
štáty EÚ nebudú ochotné vzdať sa svojej suverenity v prospech EÚ v takom
rozsahu ako je to medzi jednotlivými štátmi USA. Teda je zrejmé, že v Európe nie je politická vôľa po vzdaní sa suverenity v oblastiach ako sú dane,
obrana, zahraničná a sociálna politika. Skôr prevláda najmä medzi menšími
krajinami tendencia zachovania terajšieho stavu. Naopak zo strany niektorých veľkých krajín ako je Nemecko a Francúzsko je tu snaha o istú harmonizáciu daní, čo by znížilo konkurencieschopnosť najmä postkomunistických
členov. Rozličné sú i názory na politiku voči Rusku v súvislosti s konfliktom
na Ukrajine.
Naopak prevláda obava z moci „Bruselu“ (za čím sa skrýva obava z nadvlády veľkých krajín únie), tak ako predtým napríklad v prípade Slovenska
obava z Budapešti, či Prahy. Najmä menšie krajiny EÚ sa budú snažiť zachovať si svoju suverenitu, ale týka sa to aj Spojeného kráľovstva. Predstava,
že EÚ sa stane federáciou a napríklad SR federatívnym štátom s postupne
oslabovanými národnými kompetenciami je veľmi nepravdepodobná; tu treba vziať do úvahy aj možnosť rozpadu niektorých tradične demokratických
štátov z pôvodnej 15-člennej únie (Spojené kráľovstvo, Španielsko, Belgicko), čo je úplne nový jav.
Z dlhodobej perspektívy ale určite nastane isté posilňovanie štruktúr
EÚ najmä v oblasti obrany. Súvisí to z narastajúcim odcudzením s Ruskom,
ale aj nárastom teroristických hrozieb. Tu sa ukázalo, že cesta k demokracii
v moslimských krajinách je náročný a dlhodobý proces. Zväčší sa aj ingerencia centra v hospodárskej a sociálnej oblasti, najmä v oblasti zjednotenia
napríklad daňových systémov (daňový základ, daňové odpisy atď.).
V dôsledku toho budú silnieť snahy rozleptávať tradičný centrálny štát
zhora (posilňovaním byrokracie v centre EÚ) aj zdola (zvýšené právomoci
regiónov a miest) a jednou z dôležitých otázok sa stane problém úlohy a funkcií národných štátov a teda aj Slovenskej republiky v novej Európe. Nevyhnutnou súčasťou novej situácie bude aj pre Slovensko definitívne vyriešenie vzťahov so susedmi (príkladom je nemecko-francúzske vyrovnanie). Tu
nepôjde ani tak o vládnu úroveň, ale o vzťahy medzi obyčajnými ľuďmi.
Je teda potrebné naštartovať proces prirodzeného zanikania napríklad maďarskej fóbie, či údajnej „maďarskej hrozby“, ale aj pocitu tzv. krivdy za
Trianon, prípadne snáh o akúsi formu revízie výsledkov oboch svetových
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vojen. V tomto prípade má Slovensko výhodu z hladkého rozdelenia bývalého Československa a pomerne nekonfliktných vzťahov s ostatnými susedmi.
Bude pokračovať naštartovaná reforma štátnej správy a samosprávy.
Dôjde k posilneniu samospráv vyšších územných celkov a bude pokračovať
reforma verejnej správy vrátane decentralizácie vo finančnej oblasti. Obrovské rezervy sú ale v efektivite štátnej správy a samosprávy. V SR máme takmer 3000 obcí, kým Dánsku sú zlúčené do asi 300 celkov. Je to samozrejme
aj politická otázka. Podobne je to aj v prípade školstva, kde v Dánsku zredukovali počet univerzít 13 na 9.
Začlenenie SR do euroatlantických štruktúr spôsobilo, že Slovensko žije
v bezpečnejšom okolí. Do EÚ a NATO sa postupne začleňuje celý Balkán,
aj keď v prípade Srbska, Kosova a Bosny a Hercegoviny to bude dlhodobý
proces. V prípade Turecka znie základná otázka tak, či sú princípy uplatňované v EÚ všeobecne platné, alebo v prípade moslimského sveta to celkom
neplatí, nehovoriac o strategickom postavení Turecka.

1.2.2.2 Vojensko-politická oblasť
Vo vojensko-politickej oblasti nastávajú výrazné zmeny. Narastá hrozba
terorizmu, ktorá je spojená s medzinárodnými migráciami a zapojením sa
Slovenska do atlantických a európskych obranných štruktúr. Slovensko sa
aktívne angažuje ako súčasť NATO v rozličných oblastiach sveta, čím na
seba preberá globálnu zodpovednosť (Afganistan, predtým Irak). Na túto
situáciu však nie je po stránke organizačnej, technickej, materiálnej a politickej, psychologickej atď. dostatočne pripravené a to sa týka tak politických
elít, ako aj bežných občanov.
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Slovensko ako súčasť rozšíreného európskeho geopolitického priestoru
sa dostáva na základe svojej angažovanosti do prakticky „bezprostrednej“
blízkosti, kontaktu s kritickými regiónmi Balkánu, Blízkeho východu a Zakaukazska a v súčasnosti konfliktu na Ukrajine. V súvislosti s postupujúcou
globalizáciou a otváraním sa hraníc v rámci EÚ sa organizovaný zločin stáva
na Slovensku čoraz sofistikovanejším globálnym podnikaním, ktoré predstavuje závažnú bezpečnostnú hrozbu, na ktorú nie sú ešte naše ozbrojené
zložky dostatočne pripravené. Preto bude nevyhnutné vytvorenie európskeho obranno-bezpečnostného piliera (komplementárneho voči NATO) a úzka
spolupráca s americkými ozbrojenými silami vrátane ich rozmiestnenia
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v nejakej forme v niektorých nových členských krajinách NATO (Bulharsko,
Rumunsko).
Pre Slovensko bude závažnou úlohou vytvorenie špecifického prístupu k Ukrajine, ktorá sa momentálne ocitla na hranici s členskými krajinami
NATO. SR ako susediaci štát musí mať záujem o rozšírenie zóny stability čo
najviac na východ (členstvo NATO a EÚ). No treba aj konštatovať mnohé
riziká vývoja na Ukrajine, zmýšľanie obyvateľstva, nízke kvality politických
elít, ako aj korupciu, zločinnosť, úroveň ekonomiky a samozrejme vzťahy
s Ruskom.
Samozrejme nové podmienky si budú vyžadovať zásadné zmeny v ozbrojených silách SR. Zrušenie brannej povinnosti viedlo k vzniku profesionálnej armády. Tá je však pomerne drahá. V prípade konfliktu už vôbec nie sú
pripravené zálohy, ktoré by nahradili straty. Preferovať sa budú „reprezentatívne ozbrojené sily“, malé jednotky „vysoko špecializované“ so zameraním na vojenskú políciu, ženijné jednotky vrátane odmínovacích prác, chemické jednotky, jednotky rýchlej reakcie. Tieto jednotky musia byť vysoko
mobilné, flexibilné, profesionálne, schopné reagovať na nový typ ohrození.
Výrazne sa obmedzí význam ťažkej bojovej techniky v našich podmienkach.
Vo väčšej miere sa zapojíme do misií pozorovateľských, mierotvorných, ale
i bojových v rozličných oblastiach sveta. Vzhľadom na potreby modernizácie armády bude potrebné prehĺbiť spoluprácu so susedmi napríklad pri
spoločnom nákupe zbraní a samozrejme aj napríklad pri spoločnej obrane
vzdušného priestoru.

1.2.2.3 Ekonomická oblasť
V tejto oblasti dôjde k mnohým zásadným a kľúčovým zmenám. V dôsledku vstupu do EÚ sa zásadne mení hospodárstvo SR, ktoré sa stáva súčasťou veľkého celku a ocitá sa pod veľkým konkurenčným tlakom. Samozrejme, že na druhej strane sa Slovensku otvoril obrovský a vysoko rozvinutý
hospodársky priestor. Veľa bude závisieť od hĺbky a dynamiky reforiem, ale
aj od spoločenskej akceptovateľnosti reforiem. V krátkom a strednodobom
(5-10 rokov) horizonte SR pritiahla značný zahraničný kapitál a využíva sa
aj výhoda lacnej a kvalifikovanej pracovnej sily. Preto je vysoko pravdepodobné, že hospodársky rast SR bude aj naďalej dlhodobo vyšší ako je priemer EÚ a aj eurozóny, ktorej sme členom a SR prekročila úroveň 75% HDP
na hlavu voči priemeru EU, čo sa prejavilo v spomalení čerpania rôznych
fondov z EU. Obrovskou výhodou SR sa stalo prijatie eura tesne pred vypuknutím krízy v roku 2008-9, ktorá v rôznych podobách trvá dodnes. Preto
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je dnes prijatie eura náročnejšie z hľadiska splnenia kritérií. Bude pokračovať proces prerastania zahraničného a „národného“ kapitálu a pojem čisto
„domáci“ investor de facto prestal existovať. Z toho logicky vyplýva, že
majetkové i obchodné prepojenie firiem pôsobiacich na území SR s firmami
najmä na území EU je podstatne vyššie a bude sa prehlbovať.
Je teda veľmi pravdepodobné, že značná časť majetkových aktív, či kultúrneho dedičstva sa dostane do rúk zahraničných vlastníkov. V súčasnosti
ide o otázku postoja štátu k ostávajúcim akciám v strategických podnikoch.
Integrácia v EU sa bude prehlbovať. Štáty budú mať pravdepodobne obmedzené autonómne právomoci v oblastiach časti daní, rozpočtov, energetiky.
Jednotný ekonomický priestor bude ešte užšie fungovať napríklad aj v oblasti práva, obchodných vzťahov, bezpečnostných predpisov a podobne.
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Fenomén lacnej krajiny (SR) sa výrazne eliminuje zhruba v priebehu menej ako 10 rokov, investori, ak sem prídu, tak už nie kvôli nízkym cenám
práce, kapitálu, pôdy a pod. Slovensko teda čaká v budúcnosti ďalšia fáza
transformácie, kedy sa budeme musieť zamyslieť nad štruktúrou ekonomiky
a už teraz vytvárať podmienky pre pritiahnutie sofistikovanejších odvetví
a výrob napríklad aj v rámci automobilového priemyslu ako je to napríklad
v Česku (Plzeň ako príklad vývojových dielní pre VW). Ďalším faktorom
bude sformovanie výkonnej ekonomiky okolo niekoľkých medzinárodne
konkurencieschopných mestských centier a v dôsledku toho sa vytvorí niekoľko dynamických regiónov veľmi pravdepodobne v oblasti Bratislavy,
Žiliny, Košíc atď. Preto budú pretrvávať a v niektorých (skôr mäkkých, kvalitatívnych) aspektoch sa prehĺbia priestorové diferencie medzi regiónmi.
Postihne to najmä regióny na východe a severovýchode a na juhu stredného
Slovenska. Tento jav bude a je aj teraz sprevádzaný výrazným prehlbovaním rozdielov životného štandardu medzi bohatými a chudobnými. Prehlbovanie regionálnych disparít bude preto postupné a dlhodobé a vyžiada si
značné úsilie a financie. Túto problematiku pomôže riešiť prehlbovanie väzieb medzi pohraničnými regiónmi Slovenska a regiónmi susedných štátov,
najmä Maďarska a Českej republiky.
Veľkým problémom Slovenska bude ešte dlho pomalé zvyšovanie nízkej energetickej efektívnosti, starnutie jadrových elektrární a znižovanie ich
energetickej bezpečnosti. Odstavené jadrové bloky v Jaslovských Bohuniciach boli nahradené novými v Mochovciach, no zaostáva a predražuje sa
výstavba ďalších dvoch blokov. V dôsledku krízy je otázna aj cena elektrickej energie. Otázna je stále výstavba nových jadrových zdrojov ako hlavného zdroja energie. Je zrejmé, že geopolitické postavenie Slovenska bude
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ovplyvnené schopnosťou zabezpečiť si dostatok zdrojov, ich ochranu, využitie a tvorbu. Ide najmä o vodu, drevo a stavebné materiály. Značný potenciál Slovenska v oblasti nerudných surovín sa začne po doznení krízy intenzívne využívať. Výrazne vzrastie potreba, ochrana a racionálne využívanie
vodných zdrojov.
Pomalý postup pri budovaní informačnej spoločnosti (nedostatok informačných a komunikačných technológií, nedostatok zdrojov pre oblasť vzdelávania, vedy a výskumu) hrozí, že Slovensko bude súčasťou „pomalšej“
časti EÚ. V rámci EÚ dávame na vedu a výskum veľmi málo a patríme z tohto hľadiska na posledné priečky.

1.2.2.4 Oblasť dopravy
Po začlenení Slovenska do EÚ vzrástol význam tranzitnej dopravy
v smere sever- juh a zmenšujúci sa význam si naďalej udrží koridor východzápad. Za súčasných podmienok je otázny ďalší osud prepravy surovín,
najmä ropy a zemného plynu z Ruska do krajín EÚ. Postupne v strednodobom horizonte sa dobudujú diaľničné spojenia Bratislava- Košice a ďalšie
prepojenia so susednými štátmi, predovšetkým s Rakúskom a Maďarskom
(pravdepodobne v najbližších 10 rokoch), spojenie s Košicami by malo byť
pred rokom 2020. Zvýši sa význam riečnej dopravy najmä na Dunaji, ale
v najbližších rokoch je málo pravdepodobné vyriešenie sporu o vodné dielo
Gabčíkovo- Nagymaros.
Dobudovanie Vážskej vodnej cesty Dunaj-Váh-Odra cez Českú republiku je vzhľadom na ekonomické náklady, ale aj ekologické pripomienky
v najbližších 10-15 rokoch veľmi nepravdepodobné. Celkom určite sa dokončí intenzifikácia a modernizácia kontinentálnej železnice. V súvislosti
s aplikáciou schengenských dohovorov a rozšírenia EÚ na Balkán možno
očakávať nárast tranzitného významu územia Slovenska v severojužnom
smere, ktorý bol doteraz relatívne menej významný. V dôsledku ekonomického rozvoja v novoprijatých krajinách sa vytvorí sekundárna európska os
rozvoja, ktorá bude prebiehať severojužným smerom a ktorej priestor bude
okrajom zasahovať na územie Slovenskej republiky v jej západnej, menej vo
východnej časti.

1.2.2.5 Demografická oblasť
Bude pokračovať trend starnutia obyvateľstva a pokles jeho počtu po
roku 2020. Najnovšie demografické varianty (stredný variant) počítajú s po-
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klesom obyvateľstva SR asi o 15 %, teda približne o 750 000 osôb. Bude sa
zvyšovať podiel obyvateľstva neschopného sa adaptovať na vzorce správania sa väčšinovej spoločnosti (nízko kvalifikovaní a dlhodobo nezamestnaní
občania, najmä Rómovia, migranti…). Pomerne dlho budú pretrvávať existenčné problémy najmä mladých rodín s deťmi, ale aj schopnosť postarať sa
o čoraz väčší počet seniorov. V nasledujúcich desaťročiach bude pokračovať
klesajúca alebo stagnujúca pôrodnosť. Vyhrocujúce sa problémy penzistov
a odkázaných ľudí bude riešiť nastupujúca sociálna a dôchodková reforma,
ale len v mladších vekových kategóriách, ktoré už priamo zasiahne. Vytvorí sa adekvátne finančné penzijné zabezpečenie pre tých, ktorí sa dokážu
postarať o seba počas aktívnej časti života, to ale bude, ako ukazuje druhý
pilier, závisieť od vývoja ekonomiky u nás, v EÚ a vo svete. Budú pokračovať zmeny v sociálnej stratifikácii spoločnosti a nárast migrácie za prácou.
Ten bude ale ešte dlho brzdený nízkou mobilitou obyvateľstva ako aj zlou
finančnou situáciou ľudí v zaostávajúcich regiónoch. Pomerne značná časť
najmä mladšej časti slovenskej populácie odchádza žiť do zahraničia, bude
pokračovať istý odliv mozgov – minimálne na určitú dobu, budú sa však aj
vracať a vznikne nový typ slovenskosti a občianstva. Pretrvá problém neprispôsobenia sa rómskej komunity novým podmienkam. Pôjde najmä o Rómov v osadách. Budú ďalej silnieť prejavy procesu suburbanizácie v zázemí
Bratislavy, ale aj v zázemí ďalších väčších miest Slovenska. Zmení sa zmýšľanie imigrujúcich z Bratislavy a možno aj iných väčších miest v podobnom
postavení. Etnická hranica prestane hrať rolu pri výbere bydliska, posilní sa
úloha ekonomických, dopravných a ďalších kritérií pri výbere miesta bydliska.

1.2.2.6 Ekologická oblasť
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Pokračuje a bude pokračovať narušovanie životného prostredia a to sa
prejaví stratou biodiverzity v dôsledku neuvážených „modernizačných“
opatrení ako je preferovanie osobnej automobilovej dopravy, nárast spotreby energií atď. Zosilnia dôsledky globálnej zmeny klímy (od zmien počasia, striedania extrémneho sucha a katastrofálnych povodní až po zhoršenie
úrodnostného potenciálu pôd a prípadné masové sťahovanie obyvateľstva).
Tento scenár masových migrácií však nehrozí v rámci Slovenska.
V niektorých častiach Slovenska môže nastať rozsiahla devastácia krajiny (ovzdušie, vodstvo…), zosilnieť tendencia importu a v osobitných prípadoch aj exportu odpadu rôzneho druhu aj z blízkych západných krajín
(kvôli financiám alebo ako v prípade PET fliaš v dôsledku tlaku rôznych
lobistických skupín), čo bude podporovať nízka až zanedbateľná úroveň
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vzťahu väčšiny obyvateľstva k životnému prostrediu a k prírodným hodnotám. Môžu sa vyskytnúť rozličné ekologické organizácie s mnohokrát demagogickými, nevedeckými názormi, často v opozícii voči všetkým projektom
a zámerom, za ktorými môžu byť rozličné lobistické skupiny. Na druhej
strane bude pokračovať postupné naprávanie ekologického dlhu s pomocou
fondov EÚ, budú sa ďalej stavať čistiarne odpadových vôd, tepelné elektrárne sa budú vybavovať filtrami atď.

1.2.2.7 Oblasť kultúry, školstva a zdravotníctva
V dôsledku zapojenia sa do EÚ dochádza k zvýšenému a nadmernému
importu cudzorodých vzorcov spotreby i celkového životného štýlu. Dôsledkom bude pokračujúca čiastočná strata kultúrnej diverzity a identity. Iným
dôsledkom tohto trendu bude snaha o zachovanie a obnovovanie vlastnej
kultúrnej identity a profitovanie z nej napríklad v oblasti cestovného ruchu,
kultúry, ale aj ekonomiky atď. Dôsledkom bude aj situácia, že národné jazyky sa síce budú používať, ale v obmedzenej miere, a naďalej sa bude zvyšovať význam angličtiny ako najdôležitejšieho dorozumievajúceho svetového
jazyka.
Postupne sa bude vypracovávať chýbajúca vízia štátu pre spoločenské
uplatnenie kultúry pri rozvoji spoločnosti napriek odsúvaniu a zľahčovaniu úlohy kultúry pri hospodárskom a sociálnom rozvoji krajiny. Bude zrejme naďalej pretrvávať finančné poddimenzovanie neziskových organizácií v oblasti kultúry a nevyhovujúce darcovské prostredie. Budú narastať
kontakty a pozitívne hodnotenie slovenských umeleckých telies v zahraničí,
podobne bude rásť množstvo mimovládnych organizácií venujúcich sa najmä miestnej kultúre v regiónoch. Snáď príde k zaradeniu podpory kultúry a spoločenského uplatnenia kultúrneho dedičstva medzi priority vlád.
V kultúrnej oblasti vznikne programové financovanie a uplatňovanie grantových schém prostredníctvom štátnej pokladnice a presunu podielových
daní na samosprávu. Konflikt medzi oblasťou kultúry a komercie však bude
naďalej pretrvávať.
Komercializácia vzdelania a zdravotníctva nepovedie vždy a všade
k zvýšeniu kvality a efektívnosti. Hrozba zániku školskej infraštruktúry
v menších obciach s negatívnymi dopadmi na celú obec sa už dnes stáva
realitou. Môže to spôsobiť úbytok kvalifikovaných ľudí a mladých rodín
na vidieku. Zosilnie tendencia modernizácie školstva, ústup od memorovacieho prístupu so zameraním na encyklopedické vedomosti bude rýchlo
pokračovať. Počítačová gramotnosť sa stala pre absolventov škôl samozrej-
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mosťou a bude sa ďalej posilňovať. Absolventi stredných a vysokých škôl
budú musieť vo väčšine ovládať dva svetové a jeden regionálny jazyk, čo je
jedna z priorít EÚ.
Ukončenie transformácie zdravotníctva. Zvýši sa dôraz na prevenciu
a liečenie závažných ochorení. Bude pokračovať snaha o minimalizáciu hospitalizácií v nemocniciach. Zvýrazní sa trend smerom ku komercializácii
zdravotníctva, rastúcej spoluúčasti pacienta a zvýhodňovanie pacientov starajúcich sa o svoje zdravie.

1.2.3 Vybrané aspekty pôsobenia Slovenskej republiky na
medzinárodnopolitickej scéne
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Teoretická analýza geopolitického postavenia Slovenska je jedna vec, no
otázkou je, ako sa môže prejavovať v reálnej medzinárodnej politike a mocenských vzťahoch. Z už uvedeného vyplýva, že Slovensko ako najmenší
a najmenej ľudnatý štát spomedzi svojich susedov je aj vzhľadom na viaceré
ďalšie faktory „odkázané“ na aktívne vystupovanie na medzinárodnej politickej scéne, ak si chcelo a chce zabezpečiť svoju pozíciu ako rešpektovaný
subjekt na svetovej, či aspoň európskej politickej scéne. Najmä v čase, keď sa
rozhodovalo o ďalšom politickom smerovaní Slovenska a jeho začlenení do
euroatlantických štruktúr, bolo priam nevyhnutné doložiť jeho integračné
ambície i konkrétnymi krokmi. Koniec koncov i v súčasnej hektickej medzinárodnej situácii nezostáva Slovensku nič iné, len prispieť k systému kolektívnej bezpečnosti svojím dielom. Samozrejme, medzinárodné postavenie
štátu je možné analyzovať na základe mnohých parametrov, no vzhľadom
na to, že táto kapitola je venovaná najmä geopolitickým, resp. politickogeografickým faktorom, zameriame sa na jeden z viditeľných, hoci na domácej
politickej scéne často zanedbávaným a vo verejnej mienke často s nevôľou
a nepochopením prijímaným prejavom medzinárodnopolitickej a mocenskej
aktivity – účasti slovenských ozbrojených síl v medzinárodných mierových
misiách. Ako sme už naznačili, v slovenskej verejnosti po roku 1989 postupne silneli nálady, ktoré vnímali vynakladanie finančných prostriedkov na
ozbrojené sily, ba dokonca samu ich existenciu ako nadbytočnú. Pokiaľ išlo
o slovenskú účasť v medzinárodných misiách, tá bola nielen z ekonomických, ale i z psychologických dôvodov vnímaná ešte rezervovanejšie, keďže značná časť verejnosti nechápala širší politický význam týchto misií. Na
nasledujúcich stranách sa však nechceme venovať otázke zdôvodňovania,
resp. obhajovania, či naopak kritizovania účasti Slovenska v týchto misiách.
Isté je jedno, že aj ony pomohli a pomáhajú svojím dielom k zakotveniu Slovenska na medzinárodnej politickej scéne, čo sa ukazuje aj v súčasnosti ako
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stále dôležitejšie. Nasledujúce state bilancujú pôsobenie ozbrojených síl Slovenskej republiky na medzinárodnej scéne od jej vzniku do súčasnosti aj
v súvislosti s medzinárodným i vnútropolitickým smerovaním Slovenska.
Jedným z ďalších prejavov medzinárodného politického postavenia krajiny je aj jej diplomatické zastúpenie. Z politickogeografického hľadiska má
istú výpovednú hodnotu i analýza existencie na jednej strane diplomatických zastúpení danej krajiny, teda Slovenskej republiky vo svete, pretože
distribúcia týchto zastúpení by do istej miery mala odrážať medzinárodnopolitické priority štátu. Na druhej strane analýza diplomatických zastúpení
zahraničných krajín na Slovensku je istým odzrkadlením postavenia Slovenskej republiky v zahraničí. Okrem štandardných diplomatických misií však
medzinárodnopolitickú pozíciu Slovenska v medzinárodných diplomatických kruhoch odráža i zastúpenie slovenských diplomatov vo vrcholných
funkciách medzinárodných organizácií, preto stručná záverečná stať mapuje
i tento fenomén.

1.2.3.1 Slovenská účasť v mierových misiách OSN
Hoci sa nové vedenie Československa hneď po roku 1989 prihlásilo k demokratickým hodnotám a prejavilo vôľu aktívne sa zapájať do celosvetového diania na strane Západu, bolo potrebné to dokumentovať aj praktickými
krokmi. Československo vyslalo svojich vojakov do misie OSN UNPROFOR
v bývalej Juhoslávii, kde pôsobil peší prápor v oblasti Plitvických jazier.
Po vyhlásení samostatnosti 90 vojakov deklarovalo príslušnosť k armáde
Slovenskej republiky a z misie sa postupne stiahlo, Slovensko ale prejavilo
ochotu pokračovať v misii a v máji toho istého roku vyslalo do Chorvátska
prípravnú jednotku, ktorá sa neskôr rozšírila a v roku 1994 už na mieste
pôsobil takmer 600-členný prápor. Bola to prvá a zároveň najrozsiahlejšia
participácia Slovenska na mierovej misii. Od roku 1995 sa ženijný prápor
presunul pod misiu UNCRO a od januára 1996 pod misiu UNTAES pôsobiace na rovnakom území, ale s odlišnými cieľmi a mandátmi. Jeho početnosť
bola dôvodom, prečo napriek výzve OSN členským štátom Slovensko v roku
1995 odmietlo posilniť svoju jednotku o ďalšie sily [5, 6].
V súlade s mandátom misií sa slovenskí vojaci podieľali hlavne na
stavebných a ženijných prácach a ich úlohou bolo postupné odmínovanie
územia a rekonštrukcia ciest a mostov, zabezpečovali ženijnú podporu medzinárodným jednotkám a pôsobili po celom území Chorvátska a Bosny
a Hercegoviny. Rôzne zamerania jednotlivých misií sa neodrazili na činnosti slovenského kontingentu, ktorého náplň práce sa prakticky nezmenila.
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Civilný charakter činnosti slovenskej jednotky a množstvo vykonanej práce
prispeli k tomu, že naša účasť v mierových misiách v bývalej Juhoslávii bola
medzinárodným spoločenstvom hodnotená vysoko pozitívne, na rozdiel od
krajín priamo zapojených do ochrany civilného obyvateľstva; Holandsko
bolo v júli 2014 súdom v Haagu odsúdené za to, že nezabránilo masakre
moslimov v Srebrenici, zóne pod ochranou OSN.
Kvôli rozsiahlemu nasadeniu jednotiek v bývalej Juhoslávii sa Slovensko
podieľalo na ďalších misiách OSN len formou vojenských pozorovateľov.
V Angole do roku 1998 pôsobilo päť slovenských pozorovateľov postupne
v misiách UNAVEM II, UNAVEM III a MONUA, kde bolo ich cieľom dohliadať na mierové rokovania bojujúcich strán UNITA a MPLA a ich postupné
odzbrojovanie [6, 7].
V rokoch 1993 a 1994 pôsobili slovenskí vojenskí pozorovatelia aj v ďalších dvoch misiách UNOMIL a UNOMUR. V misii UNOMIL pôsobilo 10
našich pozorovateľov, ktorí dohliadali na voľby v Libérii a pomáhali pri vyšetrovaní porušovania humanitárneho práva. Mierová operácia UNOMUR
mala za cieľ monitorovať hranicu medzi Rwandou a Ugandou, aby sa zabránilo dovozu vojenského materiálu do Rwandy, spolu päť slovenských
vojakov v rámci misie monitorovalo zastavenie bojov medzi vládou a povstalcami.
Na začiatku roka 1993 tiež pôsobili dvaja vojenskí pozorovatelia v misii UNOSOM I a následne UNOSOM II, kde monitorovali zastavenie paľby
a dodržiavanie prímeria medzi bojujúcimi stranami, a v misii UNGCI. Tá sa
na rozdiel od ostatných zameriavala na dodržiavanie dohody medzi OSN
a Irakom o ochrane humanitárnych pracovníkov a jej sekundárnym cieľom
bolo zaistenie bezpečnosti pre menšiny žijúce v Iraku – Kurdov a šiítov.
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Od roku 1998 sa konajú dve operácie, UNTSO a UNDOF, no v súčasnosti sa už Slovensko podieľa iba na misii UNTSO na Blízkom východe.
Naša účasť na misii UNDOF na Golanských výšinách skončila v roku 2008,
pretože vláda rozhodla, že prioritou bude zapojenie do 2 až 3 operácií medzinárodného krízového manažmentu na Balkáne, v Afganistane a na Cypre, hlavne kvôli kapacitným a logistickým možnostiam slovenskej armády.
Pôvodne bolo do misie UNDOF vyslaných 35 vojakov, neskôr bol ich počet
doplnený na 95, pričom jednotku tvorili príslušníci Práporu okamžitej reakcie a jej úlohou bolo hliadkovanie a pozorovanie v určenom priestore a za-
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bránenie nepovoleným vstupom vojenských osôb. Po odchode slovenskej
jednotky prevzal jej úlohy chorvátsky kontingent [6, 8].
V misii UNTSO, ktorá dohliada na prímerie na Blízkom východe, pôsobia od jej založenia dvaja slovenskí pozorovatelia. Ich úlohou je monitorovanie situácie na hraniciach a vykonávanie inšpekcií, podieľajú sa tiež na
výcviku nových pozorovateľov. V rokoch 2008 a 2011 sa ich počet zvýšil na
troch, pretože jeden člen sa stal veliteľom pozorovacej skupiny misie. Dlhodobo však nie je naplnený mandát, podľa ktorého by sme mohli vyslať piatich vojakov. Pozorovateľov vyslala Slovenská republika aj do misie UNAMSIL do Sierry Leone, ktorá sa uskutočnila v rokoch 1999 až 2005, pričom
slovenské zastúpenie bolo ukončené v roku 2004. Pozorovatelia sa podieľali
na monitorovaní zastavenia paľby a dodržiavania prímeria.
Špeciálnym prípadom zapojenia sa do mierovej misie bolo pôsobenie
poľného chirurgického tímu vo Východnom Timore v misiách UNTAET
a UNMISET v rokoch 2001 až 2003. Hlavnou úlohou 36 lekárov bolo poskytovať zdravotnú pomoc príslušníkom mierových síl, ale postupne sa so
súhlasom OSN začali lekári vzhľadom na situáciu v miestnom zdravotníctve
venovať aj miestnym obyvateľom.
Slovenská ženijná jednotka sa po ukončení misie UNPROFOR znovu zapojila do medzinárodných operácií v Eritrei v roku 2000. Vojaci OSN mali
za úlohu monitorovať ukončenie bojov medzi Etiópiou a Eritreou, hlavnou
úlohou slovenských ženistov v rámci misie UNMEE bolo odmínovanie, stavby a opravy ciest a budovanie pozorovacích stanovíšť. Maximálny počet 204
vojakov dosiahol kontingent v roku 2002 a v roku 2003 bola misia úspešne
ukončená.
V súčasnosti najrozsiahlejšou misiou v rámci OSN je operácia UNFICYP
pôsobiaca na Cypre od roku 2001. Napriek postupnému znižovaniu počtu
vojakov z pôvodných 269 na aktuálnych 158 ide v súčasnosti o druhý najväčší slovenský kontingent v zahraničí po operácii ISAF a hlavnou úlohou
operácie je vykonávanie dohľadu nad udržiavaním statu quo v nárazníkovej
zóne. Slovensko hneď po pripojení sa do misie prevzalo velenie nad sektorom 4, čím sa vôbec prvý krát stalo zodpovedným za nejaký sektor misie.
V roku 2011 ministerstvo obrany uvažovalo o odchode slovenských vojakov
z Cypru, ale s príchodom novej vlády sa situácia stabilizovala a súčasné
vedenie ministerstva plánuje v misii pokračovať. Jedným z dôvodov je aj
stabilita tejto misie, keďže ide o jednu z najstarších nepretržite vedených
mierových operácií [6].
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1.2.3.2 Misie NATO a koaličných síl
Hoci do mierových misií pod patronátom NATO sa môžu zapojiť aj nečlenské štáty, Slovensko túto možnosť z pochopiteľných dôvodov nevyužilo
až do roku 1998. Vtedy ešte počas vlády Vladimíra Mečiara vyslalo osem
príslušníkov svojej armády do misie SFOR v Bosne a Hercegovine. Išlo o veliacich dôstojníkov a vrtuľníkovú jednotku; dôstojníci zastávali aj viaceré
dôležité posty, napríklad pozíciu vedúceho Mínového informačného a koordinačného centra. Vzhľadom na fakt, že išlo o dôstojníkov nečlenskej krajiny, to bolo pomerne neštandardné, a zo strany NATO mohlo ísť aj o istú
formu povzbudenia a motivácie novej spolupracujúcej krajiny. Vrtuľníková
jednotka v počte 29 vojakov sa k misii pridala v roku 2003 a pôsobila tu do
jej ukončenia v nasledujúcom roku, jej úlohou bola preprava materiálu a vykonávanie vzdušného prieskumu. Štyria dôstojníci pôsobiaci na veliteľstve
operácie SFOR prešli na veliteľstvo NATO do Sarajeva, od roku 2007 sa ich
počet znížil na jednu osobu.
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Prvú jednotku pôsobiacu v operácii NATO vyslala Slovenská republika v roku 1999 do Albánska, kde pôsobila humanitárna misia AFOR. Po jej
ukončení v auguste toho istého roku sa 40-členný slovenský kontingent presunul do misie KFOR v Kosove. Ženijná jednotka sa zúčastňovala odmínovacích prác a vykonávala rekonštrukcie ciest a stavby civilných objektov.
Organizačnými zmenami v štruktúre misie sa slovenská jednotka postupne
rozšírila na 140 vojakov, ale v roku 2010 vláda rozhodla o ukončení slovenského pôsobenia v misii. Vypršalo 11-ročné obdobie, na ktoré sa Slovensko
zmluvne zaviazalo na účasť v mierovej operácii a nebola politická vôľa na
pokračovanie slovenského pôsobenia. V tomto období však prebiehalo znižovanie počtu jednotiek celej misie asi na polovicu, keďže ciele, ktoré boli
vytýčené do roku 2010, boli splnené a situácia v Kosove sa pomaly stabilizovala.
Z medzinárodného hľadiska a zo strany nasadenia slovenských vojakov
je najvýznamnejšou misiou NATO ISAF v Afganistane. Bola spustená v roku
2001 rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN a NATO za ňu prevzalo zodpovednosť v roku 2003. Postupne sa rozšírila z Kábulu na celý Afganistan a úmerne s tým rástol aj počet vojakov, Slovensko sa do misie zapojilo v roku 2004
a malo tu zastúpenie formou viacerých špecializovaných tímov – pôsobila tu
ženijná jednotka, provinčný rekonštrukčný tím, tím na likvidáciu výbušnín,
výcviková jednotka vojenskej polície a poradenský tím manévrovacích síl.
S rastom počtu vojakov bolo posilňované aj zastúpenie Slovenska vo veliteľstve ISAF až na aktuálnych 21 dôstojníkov. Najpočetnejšou jednotkou je
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v súčasnosti strážna jednotka na letisku v Kandaháre, kde pôsobí 178 Slovákov z celkového počtu 301. Od roku 2015 má prejsť ISAF transformáciou
na nebojovú operáciu so zameraním na výcvik afganských vojakov, je tak
pravdepodobný odchod väčšej časti slovenského kontingentu [6, 9].
Slovensko sa v roku 2002 pripojilo aj do „koalície ochotných“, ako ju
nazval Bill Clinton, ktorú založili Spojené štáty a Veľká Británia po útokoch
z 11. septembra 2001 a pôsobila v Afganistane. Operácia Trvalá sloboda, tak
ako o rok neskôr Iracká sloboda, bola zo slovenskej strany demonštráciou
podpory USA a naša účasť v nej bola motivovaná aj snahou o bezproblémové prijatie pri ďalšom plánovanom rozširovaní NATO. Náš kontingent
tvorila 40-členná ženijná jednotka, ktorej hlavným cieľom bola rekonštrukcia a budovanie nových dráh na letisku v Bagrame. V roku 2005 sa jednotka
presunula pod misiu ISAF pôsobiacu v Kábule.
Misia Iracká sloboda bola v celosvetovom meradle výrazne spolitizovaná a kontroverzná a podobne to bolo aj na Slovensku. Zapojili sme sa do nej
v roku 2003 za druhej vlády Mikuláša Dzurindu v čase utužovania vzťahov
so Spojenými štátmi; odchod vojakov v roku 2007 bol zasa splnením predvolebného sľubu Roberta Fica a zároveň naznačil zmenu orientácie slovenskej
zahraničnej politiky. Slovensko malo v tejto operácii pomerne veľké zastúpenie vďaka 110-člennej ženijnej jednotke, ktorej úlohou bolo odstraňovanie
nevybuchnutej munície a vykonávanie prieskumu mínových polí.
V rokoch 2005 až 2007 pôsobili piati slovenskí dôstojníci vo výcvikovej
misii NTM-I v Iraku, kde sa podieľali na výcviku nových irackých ozbrojených síl [6].

1.2.3.3 Misie Európskeho spoločenstva, Európskej únie
a OBSE
Slovensko začalo svoju účasť v pozorovateľských misiách európskych
organizácií hneď po osamostatnení v roku 1993 pozorovateľskou misiou Európskeho spoločenstva ECMM v krajinách bývalej Juhoslávie. Cieľom monitorovania boli spory v pohraničných oblastiach Kosova, dvaja slovenskí
dôstojníci tu pôsobili do roku 2007, od roku 2001 už pod patronátom Európskej únie a misii premenovanej na EUMM. V roku 2009 bol v rámci tejto
pozorovateľskej misie vyslaný jeden dôstojník do Gruzínska. Krátke pôsobenie malo Slovensko aj v misii CONCORDIA v Macedónku v roku 2003,
kde pôsobil jeden štábny dôstojník, a v roku 2006 v misii AMIS II v Sudáne.
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Jednotky Európskej únie tu pôsobili v rámci podpornej akcie pre Africkú
úniu a Slovensko malo na mieste dvoch pozorovateľov.
Pozorovateľské misie OBSE sú vysielané do konfliktných oblastí, kde
majú pôsobiť na mierové riešenie situácie. Slovensko sa do takejto misie
zapojilo štyrikrát, prvý krát v roku 1998 v Moldavsku, kde jeden slovenský
dôstojník kontroloval plnenie mierových dohôd a vykonával dohľad nad
stiahnutím ruských vojsk; misia bol ukončená v roku 2002. Kontrolná misia
OSCE a neskôr OMIK v Kosove mala dohliadať na dodržiavanie prímeria po
stiahnutí ozbrojených síl a zabezpečenie demokratického priebehu miestnych volieb. Od roku 1999 do 2001 tu pôsobili štyria slovenskí dôstojníci.
V rokoch 2000-2005 pôsobil slovenský pozorovateľ v Gruzínsku, kde monitoroval hranice s Čečenskom a Ingušskom. Zatiaľ posledná monitorovacia
misia OBSE so slovenskou účasťou sa odohráva na Ukrajine, kde má Slovensko jedného pozorovateľa [6].
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Obr. 13. Zapojenie Slovenska do mierových operácií od roku 1993

1.2.3.4 Súhrnné hodnotenie slovenskej účasti v mierových
misiách
Vysielanie, resp. nevysielanie slovenských jednotiek do zahraničných
operácií je okrem ich aktuálneho konania závislé aj od vnútropolitickej situácie. Ako dokumentuje obrázok 2, do mierových misií organizovaných
NATO sa Slovensko začalo významnejšie zapájať až po voľbách v roku 1998.
V tomto roku malo Slovensko historicky najmenej vojakov v mierových ope-
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ráciách a v jarných mesiacoch, kým nezačala misia UNDOF, dokonca žiadneho. Jedinou, hoci veľmi početnou účasťou na operáciách bola misia UNPROFOR v strategickom a v zahraničnej a bezpečnostnej politike Slovenska
doteraz veľmi významnom regióne bývalej Juhoslávie (obr. 13).
Účasť na operáciách koaličných síl v Afganistane a hlavne v Iraku bola
jasným nástrojom vtedajšej zahraničnej politiky a ako taká bola nevyhnutne
v novej vnútropolitickej situácii v roku 2006 zastavená. Spolupráca s NATO
však naštrbená nebola a v súčasnosti pôsobí práve v operácii Aliancie najviac slovenských jednotiek. Okrem znižovania počtu vojakov v mierových
misiách OSN je výrazný aj trend znižovania počtu operácií (obr. 15). V roku
2003 malo Slovensko svoje jednotky až v ôsmich misiách, čo bolo pre armádu mimoriadne logisticky a finančne náročné. Celkový počet vojakov však
nebol vysoký, pretože početnosť jednotiek sa pohybovala aj na úrovni nižšej
ako 40 ľudí. Z tohto pohľadu je nová koncepcia vlády sústrediť sa na vybrané strategické oblasti efektívna, aj s ohľadom na to, že početnejší kontingent
má významnejšie postavenie v rámci misie.

1.2.3.5 Slovenské diplomatické zastúpenie vo svete ako
jeden z priestorových prejavov jeho zahraničnej
politiky
Sieť zastupiteľských úradov Slovenska v počiatkoch jeho samostatnej
existencie bola do určitej miery stále reliktom z čias Československa, a preto
boli v krátkom čase uzatvorené viaceré veľvyslanectvá, najmä v Latinskej
Amerike, a nové vznikli hlavne v novovzniknutých európskych štátoch. Sieť
zastupiteľstiev sa postupne menila podľa aktuálnej geopolitickej situácie
a proces jej tvorby je otvorený aj v súčasnosti (Grác, Slavík, 2010). Najrozsiahlejšie diplomatické styky má Slovensko s európskymi štátmi, kde má
v súčasnosti 36 veľvyslanectiev z celkového počtu 65 (obr. 16). Zastupiteľstvá v Amerike, Afrike a Ázii však pokrývajú väčšinu ich územia, pretože
pod jeden úrad spadá viacero štátov, čo je v prípade Európy skôr výnimka.
Zatiaľ čo zastupiteľstvá v zahraničí sú plne v kompetencii Slovenska
a sú výsledkom jeho zahraničnej politiky, diplomatické zastúpenie zahraničných krajín na našom území odráža medzinárodné postavenie Slovenska.
Nachádza sa tu 44 veľvyslanectiev, z toho len dve (Angola a Palestína) z krajín, kde Slovenská republika svoje zastúpenie nemá. Z mimoeurópskych štá-
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Obr. 14. Počet slovenských vojakov v misiách
(Zdroj: [6])

62

Obr. 15. Počet misií, na ktorých sa zúčastnili slovenskí vojaci
(Zdroj: [6])
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tov tu majú zriadené veľvyslanectvá iba svetoví ekonomickí lídri, s výnimkou Kuby, Vietnamu, Líbye a Iraku [10, 11].
V drvivej väčšine prípadov zaujímajú miesta veľvyslancov kariérni diplomati, ale v niektorých prípadoch sa na túto pozíciu dostávajú aj bývalí
politici, pričom ide o istú formu odmeny za pôsobenie na domácej politickej
scéne. V súčasnosti na poste veľvyslanca v Moskve pôsobí bývalý predseda
parlamentu za SDĽ Jozef Migaš, bývalý poslanec za SDĽ Peter Weiss bol
v rokoch 2009-2013 veľvyslancom v Prahe, od roku 2013 na tejto pozícii pôsobí v Budapešti. Bývalý minister obrany vo vláde Smeru František Kašický
pôsobí vo funkcii veľvyslanca v Oslo [11].

Obr. 16. Sieť zastupiteľských úradov Slovenska v roku 2014
(Zdroj: [10, 11])
Slovensku trvalo pomerne dlho, kým sa jeho predstavitelia dostali na
najvyššiu úroveň na medzinárodnom poli (okrem organizácií, kde majú
krajiny automatické zastúpenie). Početnejšie zastúpenie sa objavuje až od
roku 1999, keďže dovtedy jediným Slovákom pôsobiacim na vysokom poste
v rámci diplomacie bol Eduard Kukan, ktorý bol v rokoch 1991 až 2001 osobitným veľvyslancom OSN pre Balkán. V rámci OSN potom pôsobila väčšina
Slovákov vo vysokých medzinárodných funkciách.
Slovensko malo dvoch osobitných predstaviteľov generálneho tajomníka OSN pre určitý región. Ján Kubiš bol v rokoch 1998-1999 osobitným predstaviteľom pre Tadžikistan a zároveň tu pôsobil ako vedúci pozorovateľskej
misie UNMOT. Od roku 2012 je tiež predstaviteľom pre Afganistan a vedúci
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misie UNAMA. Eduard Kukan pôsobil v rokoch 1991-2001 ako osobitný veľvyslanec pre Balkán, v roku 1999 sa jeho asistentom stal Miroslav Lajčák.
Ján Kubiš okrem toho zastával v rokoch 1999-2005 aj funkciu generálneho
tajomníka OBSE, čo je jeden z najvyšších postov, na ktorom pôsobil Slovák,
a v rokoch 2009-2011 funkciu výkonného tajomníka Hospodárskej komisie
OSN pre Európu. Je však možné, že slovenský diplomat zaujme v roku 2016
post generálneho tajomníka OSN. Podľa nepísaných pravidiel rotácie kontinentov by mal v nasledujúcom období nový generálny tajomník pochádzať
z Európy, pričom sa najčastejšie hovorí o postkomunistických krajinách.
Dvomi z hlavných favoritov sú práve Ján Kubiš a Miroslav Lajčák, v minulosti vysoký predstaviteľ medzinárodného spoločenstva v Bosne a Hercegovine [12]. Za jeho najväčší úspech sa považuje sprostredkovanie podpísania
asociačnej dohody s Európskou úniou, čo sa jeho predchodcom nepodarilo.
Stabilnou členkou medzinárodných organizácii je bývalá ministerka financií Brigita Schmögnerová. V roku 2002 sa stala výkonnou tajomníčkou
Hospodárskej komisie OSN pre Európu, od roku 2005 pôsobí ako viceprezidentka Európskej banky pre obnovu a rozvoj. V štruktúrach FAO dlhodobo
pôsobila Mária Kadlečíková, z postu 1. podpredsedníčky Poľnohospodárskeho výboru (1997-1999) prešla do funkcie subregionálnej (2002-2007) a regionálnej (2007-2010) predstaviteľky FAO pre strednú a východnú Európu.
Ďalšími slovenskými predstaviteľmi boli v minulosti Rastislav Káčer,
v rokoch 2009 až 2013 viceprezident Asociácie atlantickej zmluvy, Miroslav
Jenča, od roku 2008 vyslanec OSN pre strednú Áziu, a Miloš Koterec, v roku
2011 podpredseda Hospodárskej a sociálnej rady OSN a od roku 2012 jej
predseda. Významnú funkciu v súčasnosti zastáva Peter Tomka, ktorý sa
z pozície podpredsedu Medzinárodného súdneho dvora (od 2009) dostal
v roku 2012 na post jeho predsedu [13].
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Ako vidieť, pokiaľ ide o zastúpenie Slovenska vo vrcholných funkciách v medzinárodnej diplomacii, uplatnenie môžu nájsť prevažne len kariérni diplomati, ktorí získavajú dlhodobé skúsenosti a renomé v diplomatických službách. To prirodzene predpokladá, že ich kariéra nebude
primárne ovplyvňovaná politickými turbulenciami a straníckou politikou
na domácej politickej scéne. Inak povedané, za predpokladu konzekventnej a kontinuálnej medzinárodnej politiky je Slovensko schopné napriek
svojim geografickým limitom „produkovať“ kvalitných diplomatov, ktorí
svojou systematickou činnosťou môžu zvyšovať vážnosť Slovenska na medzinárodnopolitickej scéne, pričom treba zdôrazniť, že posilňovanie tejto
dimenzie zahraničnej politiky Slovenska nemusí zďaleka závisieť od jeho

Časť 1: Slovensko na politickej mape z pohľadu regionálnej geografie
limitovaných ekonomických možností. Inak je to samozrejme v oblasti mocenskej, teda v rámci medzinárodného pôsobenia slovenských ozbrojených
síl. No v tejto oblasti treba zopakovať a zdôrazniť už naznačené súvislosti,
že strategické a bezpečnostné záujmy Slovenska si vyžadujú (niekedy aj bez
ohľadu na osobné postoje jednotlivých politikov, či médiami ľahko ovplyvniteľnej verejnej mienky) aktívnu účasť jeho ozbrojených v systémoch kolektívnej bezpečnosti. V nich prirodzene každý člen musí niesť svoje bremeno
spoluúčasti, pretože vážne bezpečnostné riziká sú stále realitou súčasného
sveta a ich podceňovanie, či dokonca ignorovanie by mohlo mať v budúcnosti fatálne dôsledky.
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