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XIX. ročník Hodnotiacej konferencie 
zahraničnej a európskej politiky SR

špeciál portálu zahraničná politika SK 

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v spolupráci 
s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR usporiadalo 
v poradí už 19. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky 
SR za rok 2018. Unikátna platforma poskytla priestor na diskusiu zahraničnopoli-
tickej komunity o slovenskej, európskej aj svetovej politike. Sme radi, že aj tento 
rok sem zavítali prezident SR Andrej Kiska, predseda vlády SR Peter Pellegrini, 
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák a poslanci 
NR SR. Do živej diskusie sa zapojili predstavitelia rezortu diplomacie a významní 
zástupcovia slovenského mimovládneho sektora a akademickej obce.
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Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku bola založená v  auguste 1993 ako 
otvorené nestranícke diskusné fórum o  medzinárodných otázkach a  zahraničnej 
politike slovenskej republiky. Jej hlavným cieľom je poskytovať priestor na otvorenú 
výmenu názorov o zahraničnej politike, na čo využíva svoje výskumné programy. Je 
dobrovoľným združením fyzických a  právnických osôb zaujímajúcich sa o  oblasť 
zahraničnej politiky. 

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. vzniklo 
transformáciou Slovenského inštitútu medzinárodných štúdií, ktorý bol príspevkovou 
organizáciou ministerstva zahraničných vecí. Výskumné centrum poskytuje nasledovné 
všeobecne prospešné služby:

 vypracúva nezávislé odborné analýzy kľúčových otázok medzinárodných 
vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky;

 vydáva odborné periodické i neperiodické publikácie, ktoré slúžia na prehĺbenie 
poznania v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR a slúžia 
ako zdroj kvalitných 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 
politikou.

Webový portál zahranicnapolitika.sk je jediným online portálom 
na Slovensku, ktorý dlhodobo zverejňuje populárno-odborné 
články zamerané na zahraničnú politiku Slovenskej republiky a na 
aktuálne zahraničnopolitické témy vo svete. Unikátny je v tom, že 
jeho obsah netvoria primárne novinári, ale analytici a akademici. 
Odborné témy podáva spôsobom, ktorý je pochopiteľný a blízky 
nielen expertom, ale aj laickej verejnosti. 

Brožúru pripravil Juraj Hajko, šéfredaktor portálu Zahraničná politika a analytik 
SFPA.



3Rok poznačený stratou 
zahraničnopolitického konsenzu

Slovenská zahraničná politika má za 
sebou turbulentný rok. Vlani sa naplno 
ukázalo, že najvyšší ústavní predstavi-
telia nemajú zhodnú víziu. Názorom na 
členstvo v euroatlantických štruktúrach 
sa naoko ukážkový a  dlhodobý zahra-
ničnopolitický konsenzus končí. Postoje 
hlavných slovenských zahraničnopoli-
tických aktérov k USA, Rusku či Číne sa 
rozchádzajú. 

Tento rok si Európska únia pripomenie 
15. výročie najväčšieho rozšírenia vo svojej 
histórii. Dňa 1. mája 2004 do nej vstúpilo 
desať štátov vrátane Slovenska, ktoré sa 
v  tom istom roku stalo aj členom NATO. 
Bol to zlomový rok v slovenskej domácej 
a  zahraničnej politike a  je namieste si 
pripomenúť, akú zmenu priniesol. Podľa 
mnohých k  lepšiemu, ale ozývajú sa aj 
hlasy, ktoré členstvo v oboch organizáciách 
spochybňujú.

Rozhodne medzi ne nepatrí prezident 
Andrej Kiska. „Brusel nie je problém, ale rie-
šenie,“ vyhlásil na Hodnotiacej konferencii 
zahraničnej a európskej politiky SR za rok 
2018. Pridal sa k nemu premiér Peter Pel-
legrini s vyhlásením, že k členstvu v NATO 

a EÚ niet rozumnej alternatívy. Rovnakým 
jazykom hovoril aj minister zahraničných 
vecí Miroslav Lajčák: „Slovensko potrebuje 
budovať vzťahy s NATO a EÚ, nie je priestor 
na experimentovanie.“

Rok poznačený stratou 
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Rozhodne medzi ne nepatrí prezident Andrej 
Kiska. „Brusel nie je problém, ale riešenie,“ 
vyhlásil na Hodnotiacej konferencii zahraničnej 
a európskej politiky SR za rok 2018. Pridal sa 
k nemu premiér Peter Pellegrini s vyhlásením, 
že k členstvu v NATO a EÚ niet rozumnej 
alternatívy. Rovnakým jazykom hovoril aj 
minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák: 
„Slovensko potrebuje budovať vzťahy s NATO 
a EÚ, nie je priestor na experimentovanie.“ 

 

 

Európa paralyzovaná brexitom 

Debaty o scenároch možného vývoja Európskej 
únie a definícii užšieho integračného jadra 
postupne vytlačil brexit. Zdĺhavé rokovania 
a odkladanie dátumu brexitu ukázali, že 
odchod členského štátu je omnoho zložitejší, 
ako si euroskeptici predstavovali. Dôsledky 
badať naprieč kontinentom. Euroskeptické 
strany, napríklad Národné zhromaždenie 
Marine Le Penovej, už nehovoria o odchode 
z Únie, ale skôr o jej zásadnej reforme. 

Profesor Jozef Bátora považuje brexit za 
zrkadlo nastavené súčasnej podobe Únie, ktorá 
podľa neho štáty príliš reguluje aj 
v hodnotových otázkach, čo niektorým členom 
prekáža.Profesor Jozef Bátora považuje brexit 
za zrkadlo nastavené súčasnej podobe Únie, 
ktorá podľa neho štáty príliš reguluje, a aj 
v hodnotových otázkach, čo niektorým členom 
prekáža. Na druhej strane sa ukázalo, že na 
utíšenie euroskepticizmu nemusí stačiť ani 
osobitný režim. Spojené kráľovstvo sa napriek 
mnohým výnimkám a výhodám v referende 
rozhodlo Úniu opustiť. 

Štát s výsadným postavením sa tak zrazu ocitol 
mimo rokovacieho stola, a keď sa k nemu 
vrátil, od zvyšných členov nedostával výhody, 
ale podmienky. „Pripomína mi to moment pri 
rozvode, keď si manželia zrazu uvedomia, 
koľko to bude stáť, a nie je im jasné, čo bude 
potom,“ vyjadril sa František Ružička, štátny 
tajomník ministerstva zahraničných vecí.  

Brexitová agónia poznamenala aj dlhodobé 
plány Únie. Cieľom bolo do jari 2019 brexit 
uzavrieť a tiež dosiahnuť konsenzus na 
reforme migračnej politiky. Májový samit 
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4 Štát s  výsadným postavením sa tak 
zrazu ocitol mimo rokovacieho stola, 
a keď sa k nemu vrátil, od zvyšných čle-
nov nedostával výhody, ale podmienky. 
„Pripomína mi to moment pri rozvode, 
keď si manželia zrazu uvedomia, koľko to 
bude stáť, a nie je im jasné, čo bude po-
tom,“ vyjadril sa František Ružička, štátny 
tajomník ministerstva zahraničných vecí. 

Brexitová agónia poznamenala aj 
dlhodobé plány Únie. Cieľom bolo do 
jari 2019 brexit uzavrieť a  tiež dosiahnuť 
konsenzus na reforme migračnej politiky. 
Májový samit v  rumunskom Sibiu mal 
byť už fórom na diskusiu o  budúcnosti 
európskeho spoločenstva, poznamenala 
šéfredaktorka portálu EurActiv Zuzana 
Gabrižová.

Akým smerom by sa teda mala 
Únia uberať? Z  hľadiska politickej sily 
a  rozhodnosti by jej pomohlo, ak by sa 
v  niektorých témach zmenil spôsob 
hlasovania. V  otázkach zahraničnej, 
daňovej a  sociálnej politiky je momen-
tálne potrebný súhlas všetkých štátov. 
Nahradenie konsenzuálneho hlasovania 
väčšinovým by rozhodovanie zjedno-
dušilo a  zrýchlilo. O  tejto reforme sa 
opakovane zmienil predseda Európskej 
komisie Jean-Claude Juncker i expertná 
sféra. Na druhej strane menšie štáty by 
mohli byť ľahko prehlasované a Sloven-
sko napríklad harmonizáciu daní doteraz 
odmietalo. 
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Slovensko v Únii verzus Slovensko vo svete 

Odhliadnuc od brexitu je Európska únia 
pomerne stabilný a úspešný projekt. Záujem 
oň má Ukrajina aj štáty západného Balkánu, 
ktoré vidia, ako 15 rokov členstva 
stredoeurópskym štátom ekonomicky 
prospelo. Funguje ako garant stability a mieru 
v geopoliticky citlivom regióne, ale tiež 
poskytuje štedré európske dotácie.  

„Európska únia je dobrý a prínosný projekt – 
dotiahla do konca nežnú revolúciu, 
stabilizovala Balkán a chudobným štátom 
priniesla ekonomický rozvoj,“ uviedol na 
Hodnotiacejhodnotiacej konferencii Alexander 
Duleba, riaditeľ Výskumného centra Slovenskej 
spoločnosti pre zahraničnú politiku. 

Pripomenul, že mechanizmus štrukturálnych 
fondov vznikol pred viac ako 30 rokmi, keď do 
Únie vstupovalo chudobné Grécko.  

Premiér Peter Pellegrini sa vyslovil za ďalšie 
rozširovanie Únie na Balkán. Jedným dychom 
však dodal, že tlak Bruselu na potrebné 
predvstupové reformy je potrebné vyvážiť 
konkrétnym dátumom, keď by sa ďalšie 
balkánske štáty mohli stať členmi. Podľa 
premiéra by dátumy mali zaznieť najneskôr 
o rok, inak hrozí, že sa sympatie frustrovaných 
Balkáncov otočia smerom k Moskve a Pekingu. 

Položme si otázku: Ako by si počínalo 
Slovensko, keby v politických či ekonomických 
otázkach rokovalo s Ruskom alebo Čínou len 
samo za seba? Podobná úvaha je relevantná aj 
pri ďalších menších členských štátoch. 
Odstrašujúce príklady sú doslova na dosah 
ruky.  

Spomeňme si na rusko-gruzínsku vojnu spred 
desiatich rokov, Ruskom kontrolované 
moldavské Podnestersko či anexiu Krymu. 
Tieto scenáre Slovensku vďaka členstvu v EÚ 
a NATO zrejme nateraz nehrozia, no zároveň 
preň nie sú nepredstaviteľné. Slováci majú 
v živej pamäti, ako vyzeral život za železnou 
oponou so sovietskymi vojakmi na území štátu.  

 

V čase globalizácie sa stierajú hranice a firmy 
majú neraz väčšiu moc ako štáty veľkosti 
Slovenska. Líder organizácie GLOBSEC Rastislav 
Káčer v tom vidí príležitosť pre Európsku úniu. 
„Nielen pri veľkých štátoch, ale aj pri 
globálnych firmách pomôže len spoločná 
európska reakcia,“ tvrdí, čo sa ukázalo 
napríklad pri tvorbe európskej legislatívy 
v digitálnom svete. Byť členom väčšieho 
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Z hľadiska politickej sily a rozhodnosti by jej 
pomohlo, ak by sa v niektorých témach zmenil 
spôsob hlasovania. V otázkach zahraničnej, 
daňovej a sociálnej politiky je momentálne 
potrebný súhlas všetkých štátov. Nahradenie 
konsenzuálneho hlasovania väčšinovým by 
rozhodovanie zjednodušilo a zrýchlilo. O tejto 
reforme sa opakovane zmienil predseda 
Európskej komisie Jean-Claude Juncker 
i expertná sféra. Na druhej strane menšie štáty 
by mohli byť ľahko prehlasované a Slovensko 
napríklad harmonizáciu daní doteraz 
odmietalo.   

 

 

Slovensko v Únii verzus Slovensko vo svete 

Odhliadnuc od brexitu je Európska únia 
pomerne stabilný a úspešný projekt. Záujem 
oň má Ukrajina aj štáty západného Balkánu, 
ktoré vidia, ako 15 rokov členstva 
stredoeurópskym štátom ekonomicky 
prospelo. Funguje ako garant stability a mieru 
v geopoliticky citlivom regióne, ale tiež 
poskytuje štedré európske dotácie.  

„Európska únia je dobrý a prínosný projekt – 
dotiahla do konca nežnú revolúciu, 
stabilizovala Balkán a chudobným štátom 
priniesla ekonomický rozvoj,“ uviedol na 
Hodnotiacejhodnotiacej konferencii Alexander 
Duleba, riaditeľ Výskumného centra Slovenskej 
spoločnosti pre zahraničnú politiku. 

Pripomenul, že mechanizmus štrukturálnych 
fondov vznikol pred viac ako 30 rokmi, keď do 
Únie vstupovalo chudobné Grécko.  

Premiér Peter Pellegrini sa vyslovil za ďalšie 
rozširovanie Únie na Balkán. Jedným dychom 
však dodal, že tlak Bruselu na potrebné 
predvstupové reformy je potrebné vyvážiť 
konkrétnym dátumom, keď by sa ďalšie 
balkánske štáty mohli stať členmi. Podľa 
premiéra by dátumy mali zaznieť najneskôr 
o rok, inak hrozí, že sa sympatie frustrovaných 
Balkáncov otočia smerom k Moskve a Pekingu. 

Položme si otázku: Ako by si počínalo 
Slovensko, keby v politických či ekonomických 
otázkach rokovalo s Ruskom alebo Čínou len 
samo za seba? Podobná úvaha je relevantná aj 
pri ďalších menších členských štátoch. 
Odstrašujúce príklady sú doslova na dosah 
ruky.  

Spomeňme si na rusko-gruzínsku vojnu spred 
desiatich rokov, Ruskom kontrolované 
moldavské Podnestersko či anexiu Krymu. 
Tieto scenáre Slovensku vďaka členstvu v EÚ 
a NATO zrejme nateraz nehrozia, no zároveň 
preň nie sú nepredstaviteľné. Slováci majú 
v živej pamäti, ako vyzeral život za železnou 
oponou so sovietskymi vojakmi na území štátu.  

 

V čase globalizácie sa stierajú hranice a firmy 
majú neraz väčšiu moc ako štáty veľkosti 
Slovenska. Líder organizácie GLOBSEC Rastislav 
Káčer v tom vidí príležitosť pre Európsku úniu. 
„Nielen pri veľkých štátoch, ale aj pri 
globálnych firmách pomôže len spoločná 
európska reakcia,“ tvrdí, čo sa ukázalo 
napríklad pri tvorbe európskej legislatívy 
v digitálnom svete. Byť členom väčšieho 

V čase globalizácie sa stierajú hranice 
a firmy majú neraz väčšiu moc ako štáty 
veľkosti Slovenska. Líder organizácie 
GLOBSEC Rastislav Káčer v  tom vidí 
príležitosť pre Európsku úniu. „Nielen pri 
veľkých štátoch, ale aj pri globálnych 
firmách pomôže len spoločná európska 
reakcia,“ tvrdí, čo sa ukázalo napríklad pri 
tvorbe európskej legislatívy v digitálnom 
svete. Byť členom väčšieho zoskupenia 
sa v tomto ohľade malým štátom oplatí.

Dlhodobý konsenzus sa  
zo zahraničnej politiky vytratil
Dlhoročné východiská slovenskej za-
hraničnej politiky formálne potvrdili traja 
najvyšší ústavní činitelia v roku 2017, keď 
prijali spoločné vyhlásenie o  proeuróp-
skej a proatlantickej orientácii Slovenska. 
Konsenzus sa však rozplynul pri postoji 
k Rusku a USA.

zoskupenia sa v tomto ohľade malým štátom 
oplatí. 

 

Dlhodobý konsenzus sa zo zahraničnej 
politiky vytratil 

Dlhoročné východiská slovenskej zahraničnej 
politiky formálne potvrdili traja najvyšší 
ústavní činitelia v roku 2017, keď prijali 
spoločné vyhlásenie o proeurópskej 
a proatlantickej orientácii Slovenska. 
Konsenzus sa však rozplynul pri postoji k Rusku 
a USA. 

Poslanci Národnej rady SR aj experti sa na 
19. ročníku hodnotiacej konferencie zhodli, že 
pri zahraničnej politike by mali ísť stranícke 
záujmy bokom a nemala by sa stávať 
predmetom vnútropolitického súperenia. 
Lenže práve to sa ostatné dva roky deje.  

Keď vláda v roku 2017 jednohlasne schválila 
Bezpečnostnú stratégiu SR, jeden zo 
základných koncepčných dokumentov 
slovenskej obrany, nik netušil, že ešte jeden 
a pol roka nato nebude riadne schválená 
parlamentom. Výhrady proti nej má koaličná 
strana SNS. Prekáža jej, že v texte sa Rusko 
vykresľuje ako nepriateľ. 

„SNS ako osempercentná strana drží v šachu 
celú slovenskú zahraničnú a bezpečnostnú 
politiku,“ vyhlásil poslanec za opozičnú stranu 
SaS Martin Klus. Poslanec koaličnej strany 
SMER-SD Marián Kéry mu oponoval, že 
Bezpečnostná stratégia SR je de facto platná aj 
bez súhlasu parlamentu a jej presadenie 
koalícii nestojí za to, aby sa vláda rozpadla.  

Rozdielne pohľady na zahraničnú politiku 
v rámci vládnej koalície sa naplno prejavili pri 
Globálnom pakte OSN o migrácii. Vlajková loď 
ministra Miroslava Lajčáka z obdobia 
pôsobenia na čele Valného zhromaždenia OSN 
narazila na tvrdý odpor koaličnej SNS. Došlo to 
až tak ďaleko, že na samit venovaný tomuto 
dohovoru v Marrákeši nešiel žiaden slovenský 
predstaviteľ a minister podal demisiu, ktorú 
neskôr stiahol. 

Národniari sa tiež postavili proti textu obrannej 
dohody so Spojenými štátmi, čo prekvapilo 
koaličného poslanca Martina Fedora. „Myslel 
som si, že po vláde Vladimíra Mečiara to už 
bolo vyriešené, ale zrazu sa opäť pýtame, kto je 
naším hlavným spojencom a partnerom,“ 
komentoval debatu o dohode s USA. 

Aj to bol jeden z dôvodov, prečo poslanci na 
hodnotiacej konferencii vystavili zahraničnej 
politike v roku 2018 prevažne negatívne 
hodnotenie. Najtvrdší bol Ján Budaj 
z opozičného hnutia OĽaNO. „Strkáme hlavy 
pri problémoch do piesku, stále máme ministra 
v demisii, lebo demisia sa nedá zobrať späť, 
a vláda sa podieľala na únose Vietnamca,“ 
odôvodnil poslanec, prečo by dal slovenskej 
diplomacii známku 4. 

 

Tento rok Slovensko a Európsku úniu čaká 
viacero medzníkov. Prelomové voľby do 
Európskeho parlamentu, vymenovanie novej 
Európskej komisie, ale zrejme aj zavŕšenie 
brexitu. O to zaujímavejší bude o rok jubilejný 
20. ročník Hodnotiacej konferencie 
zahraničnej a európskej politiky Slovenskej 
republiky.   

Poslanci Národnej rady SR aj experti 
sa na 19. ročníku hodnotiacej konferencie 
zhodli, že pri zahraničnej politike by mali 
ísť stranícke záujmy bokom a nemala by 
sa stávať predmetom vnútropolitického 
súperenia. Lenže práve to sa ostatné dva 
roky deje. 

Keď vláda v  roku 2017 jednohlasne 
schválila Bezpečnostnú stratégiu SR, 
jeden zo základných koncepčných doku-
mentov slovenskej obrany, nik netušil, že 
ešte jeden a pol roka nato nebude riadne 
schválená parlamentom. Výhrady proti nej 
má koaličná strana SNS. Prekáža jej, že 
v texte sa Rusko vykresľuje ako nepriateľ.

„SNS ako osempercentná strana drží 
v šachu celú slovenskú zahraničnú a bez-
pečnostnú politiku,“ vyhlásil poslanec za 
opozičnú stranu SaS Martin Klus. Poslanec 
koaličnej strany SMER-SD Marián Kéry mu 
oponoval, že Bezpečnostná stratégia SR je 
de facto platná aj bez súhlasu parlamentu 
a jej presadenie koalícii nestojí za to, aby 
sa vláda rozpadla. 

Rozdielne pohľady na zahraničnú 
politiku v  rámci vládnej koalície sa na-
plno prejavili pri Globálnom pakte OSN 
o migrácii. Vlajková loď ministra Miroslava 
Lajčáka z  obdobia pôsobenia na čele 
Valného zhromaždenia OSN narazila na 
tvrdý odpor koaličnej SNS. Došlo to až 
tak ďaleko, že na samit venovaný tomu-
to dohovoru v  Marrákeši nešiel žiaden 
slovenský predstaviteľ a  minister podal 
demisiu, ktorú neskôr stiahol.

Národniari sa tiež postavili proti textu 
obrannej dohody so Spojenými štátmi, čo 
prekvapilo koaličného poslanca Martina 
Fedora. „Myslel som si, že po vláde Vla-
dimíra Mečiara to už bolo vyriešené, ale 
zrazu sa opäť pýtame, kto je naším hlav-
ným spojencom a partnerom,“ komentoval 
debatu o dohode s USA.



6 Aj to bol jeden z dôvodov, prečo po-
slanci na hodnotiacej konferencii vystavili 
zahraničnej politike v roku 2018 prevažne 
negatívne hodnotenie. Najtvrdší bol Ján 
Budaj z opozičného hnutia OĽaNO. „Strká-
me hlavy pri problémoch do piesku, stále 
máme ministra v  demisii, lebo demisia 
sa nedá zobrať späť, a vláda sa podieľala 
na únose Vietnamca,“ odôvodnil posla-
nec, prečo by dal slovenskej diplomacii 
známku 4.

zoskupenia sa v tomto ohľade malým štátom 
oplatí. 

 

Dlhodobý konsenzus sa zo zahraničnej 
politiky vytratil 

Dlhoročné východiská slovenskej zahraničnej 
politiky formálne potvrdili traja najvyšší 
ústavní činitelia v roku 2017, keď prijali 
spoločné vyhlásenie o proeurópskej 
a proatlantickej orientácii Slovenska. 
Konsenzus sa však rozplynul pri postoji k Rusku 
a USA. 

Poslanci Národnej rady SR aj experti sa na 
19. ročníku hodnotiacej konferencie zhodli, že 
pri zahraničnej politike by mali ísť stranícke 
záujmy bokom a nemala by sa stávať 
predmetom vnútropolitického súperenia. 
Lenže práve to sa ostatné dva roky deje.  

Keď vláda v roku 2017 jednohlasne schválila 
Bezpečnostnú stratégiu SR, jeden zo 
základných koncepčných dokumentov 
slovenskej obrany, nik netušil, že ešte jeden 
a pol roka nato nebude riadne schválená 
parlamentom. Výhrady proti nej má koaličná 
strana SNS. Prekáža jej, že v texte sa Rusko 
vykresľuje ako nepriateľ. 

„SNS ako osempercentná strana drží v šachu 
celú slovenskú zahraničnú a bezpečnostnú 
politiku,“ vyhlásil poslanec za opozičnú stranu 
SaS Martin Klus. Poslanec koaličnej strany 
SMER-SD Marián Kéry mu oponoval, že 
Bezpečnostná stratégia SR je de facto platná aj 
bez súhlasu parlamentu a jej presadenie 
koalícii nestojí za to, aby sa vláda rozpadla.  

Rozdielne pohľady na zahraničnú politiku 
v rámci vládnej koalície sa naplno prejavili pri 
Globálnom pakte OSN o migrácii. Vlajková loď 
ministra Miroslava Lajčáka z obdobia 
pôsobenia na čele Valného zhromaždenia OSN 
narazila na tvrdý odpor koaličnej SNS. Došlo to 
až tak ďaleko, že na samit venovaný tomuto 
dohovoru v Marrákeši nešiel žiaden slovenský 
predstaviteľ a minister podal demisiu, ktorú 
neskôr stiahol. 

Národniari sa tiež postavili proti textu obrannej 
dohody so Spojenými štátmi, čo prekvapilo 
koaličného poslanca Martina Fedora. „Myslel 
som si, že po vláde Vladimíra Mečiara to už 
bolo vyriešené, ale zrazu sa opäť pýtame, kto je 
naším hlavným spojencom a partnerom,“ 
komentoval debatu o dohode s USA. 

Aj to bol jeden z dôvodov, prečo poslanci na 
hodnotiacej konferencii vystavili zahraničnej 
politike v roku 2018 prevažne negatívne 
hodnotenie. Najtvrdší bol Ján Budaj 
z opozičného hnutia OĽaNO. „Strkáme hlavy 
pri problémoch do piesku, stále máme ministra 
v demisii, lebo demisia sa nedá zobrať späť, 
a vláda sa podieľala na únose Vietnamca,“ 
odôvodnil poslanec, prečo by dal slovenskej 
diplomacii známku 4. 

 

Tento rok Slovensko a Európsku úniu čaká 
viacero medzníkov. Prelomové voľby do 
Európskeho parlamentu, vymenovanie novej 
Európskej komisie, ale zrejme aj zavŕšenie 
brexitu. O to zaujímavejší bude o rok jubilejný 
20. ročník Hodnotiacej konferencie 
zahraničnej a európskej politiky Slovenskej 
republiky.   

Tento rok Slovensko a Európsku úniu 
čaká viacero medzníkov. Prelomové voľby 
do Európskeho parlamentu, vymenovanie 
novej Európskej komisie, ale zrejme aj 
zavŕšenie brexitu. O to zaujímavejší bude 
o rok jubilejný 20. ročník Hodnotiacej kon-
ferencie zahraničnej a európskej politiky 
Slovenskej republiky. 





8 Brexit a eurovoľby – dve výzvy  
pre Slovensko

Na jar 2019 prišla Európa na rázcestie. 
Ostatný rok iné témy v Európskej únii do 
veľkej miery prekrýval brexit. V čase, keď 
sa už brexitová sága mala chýliť ku koncu, 
nie je vôbec jasné, kedy a akým spôsobom 
Spojené kráľovstvo Úniu opustí. Termín 
odchodu navyše zrejme bude až po májo-
vých voľbách do Európskeho parlamentu, 
čo môže mať ďalekosiahle dôsledky.

Brexit opanoval európsku politiku
Tri pokusy, tri neúspechy. Tak by sa dala 
zhrnúť dlho očakávaná koncovka roko-
vaní o  brexite. Kým 27 členských štátov 
za vyrokovanou dohodou stojí, britský 
parlament ju trikrát odmietol a nedokázal 
sa zhodnúť ani na žiadnej alternatíve. Na 
aprílovom samite v  Bruseli si Spojené 
kráľovstvo vymohlo odklad hroziaceho 
brexitu na 31. októbra, ak sa mu dovtedy 
nepodarí schváliť vyrokovanú dohodu, 
alebo prísť s iným riešením. Zatiaľ najreál-
nejšie pôsobí možnosť, že britská premiér-
ka sa bude snažiť presvedčiť opozičných 
labouristov o  zachovaní colnej Únie. 
Tento kompromis medzi vyrokovanou 
dohodou a  tvrdým brexitom by zároveň 
zmiernil ekonomické dôsledky odchodu 
zo spoločenstva a predišiel vzniku tvrdej 
hranice medzi Severným Írskom a Írskou 
republikou.

Európskej komisii aj členským štátom 
vrátane Slovenska nezostalo nič iné ako 
sa pripraviť na brexit bez dohody. Schválili 
opatrenia, ktoré by mali zmierniť dôsledky 
takzvaného tvrdého brexitu, ktorý by zo 
dňa na deň bez prechodného obdobia 

zmenil vzťahy medzi Bruselom a  Lon-
dýnom. Lídri členských štátov preto na 
marcovom samite poskytli Británii čas, aby 
mala ešte šancu vyhnúť sa tomu scenáru.

Odhliadnuc od konečného termínu, 
je zjavné, že historicky prvý odchod 
členského štátu z  Únie výrazne určoval 
obsah európskej agendy v  Bruseli aj 
v  jednotlivých štátoch. Zložité rokovania 
zamestnávali Európsku komisiu a mnohí 
politici, ale aj voliči si až počas nich uve-
domili, ako úzko sú previazané európska 
a národné legislatívy – od zjavných väzieb, 
ako je voľný pohyb osôb a tovaru, až po 
prepojenie bezpečnostných databáz, 
leteckej dopravy či citlivú hranicu medzi 
Írskom a  Severným Írskom. Napokon, 
naliehavosti brexitu nasvedčujú aj samity 
Európskej rady. Ten marcový mal byť 
pôvodne zameraný na Čínu, ale brexit si 
napokon uzurpoval prím.

Všeobecné obavy z tvrdého brexitu sú 
opodstatnené, obzvlášť v prípade Sloven-
ska. Podľa Eurostatu je Slovensko najviac 
proexportne zameranou ekonomikou 
v Únii a Británia je preň piatym najdôleži-
tejším obchodným partnerom. Primárne 
by Slovensko pocítilo obchodné bariéry 
a kontroly na hranici s Britskými ostrovmi, 
sekundárne pokles vývozu komponentov 
do tretích štátov, odkiaľ hotové výrobky 
smerujú do Británie.

Brexit by uškodil najmä vývozu au-
tomobilov a  elektroniky. Pripomeňme, 
že v  súčasnosti polovicu exportu do 
Británie tvoria práve automobily a  po 
vlaňajšom otvorení fabriky spoločnosti 



9Jaguar Land Rover pri Nitre bude pomer 
zrejme stúpať.

Do istej miery pozitívny dosah mal 
brexit na obrannú spoluprácu v  Únii. 
Británia obrannú integráciu dlhodobo 
nepodporovala, no všetko sa zmenilo ak-
tivovaním článku 50 Lisabonskej zmluvy. 
Zelenú dostala štruktúrovaná obranná 
spolupráca známa pod skratkou PESCO 
a Európsky obranný fond so sedemroč-
ným rozpočtom vo výške 13 miliárd eur. 
Výroky amerického prezidenta a  brexit 
viedli aj k užšej obrannej bilaterálnej spo-
lupráci spoluzakladateľov Únie, Nemecka 
a Francúzska. Dohodli sa na spoločnom 
vývoji novej stíhačky a tanku.

Brexit má okrem toho priamy súvis 
s  voľbami do Európskeho parlamentu. 
Je potrebné brať do úvahy, že voľby buď 
priamo cez systém tzv. spitzenkandidátov 
(vedúcich kandidátov), alebo nepriamo 
výsledkom ovplyvnia zostavenie Európ-
skej komisie. Jej nový šéf bude kľúčovou 
postavou pri nastavovaní vzťahov s  od-
chádzajúcou Britániou. Otvorene o funkciu 
prejavilo záujem Nemecko, ktoré má pri 
rokovaniach s Londýnom omnoho zmier-
livejší tón ako Francúzsko a  prejavuje 
ochotu ku kompromisom.

Europarlament v centre 
pozornosti pre brexit aj 
preferencie euroskeptikov
Obvykle sú voľby zaujímavé tým, kto je 
favorit, a  samotným výsledkom. Tohto-
ročné voľby do europarlamentu pútajú 
pozornosť aj kuriozitou – stále nie je jasné, 
či si budú Briti voliť europoslancov, alebo 
nie. Líšia sa názory politických špičiek 
i expertov. Väčšina sa zhoduje v tom, že 
ak Spojené kráľovstvo neopustí Úniu do 
májových volieb, malo by sa na nich zú-
častniť. Právne oddelenie europarlamentu 

však namieta, že je možné a legálne, aby 
si Briti poslancov nevolili, aj keby v čase 
volieb ešte boli členom Únie.

Oči verejnosti a  politikov pútajú aj 
predpokladané výsledky eurovolieb. Po 
dlhoročnej stabilnej početnej nadvláde 
najväčších skupín ľudovcov (EPP) a  so-
cialistov (S&D) svitá na zmenu pomeru 
síl. Podľa aktuálnych prieskumov zrejme 
prídu približne o štvrtinu mandátov. Tretia 
najsilnejšia frakcia liberálov a demokratov 
(ALDE) by si mala udržať podobný počet 
poslancov (berúc do úvahy prepočty po 
znížení počtu europoslancov zo 751 na 701 
v dôsledku brexitu).

Vo Francúzsku sú v prieskumoch bok 
po boku hnutia prezidenta Emmanuela 
Macrona a Marine Le Penovej. V Taliansku 
a Poľsku zas naberajú na sile Liga a Právo 
a  spravodlivosť, ktoré sa netaja tvrdou 
kritikou na adresu Únie. Euroskeptická 
skupina Európa národov a slobody (ENF) 
chce v  europarlamente spojiť sily s  po-
dobne ladenými politikmi z frakcie Európa 
slobody a  priamej demokracie (EFDD) 
a  umiernenejšou frakciou Európskych 
konzervatívcov a reformistov (ECR), ktorá 
je momentálne štvrtá najsilnejšia.

Európskym ľudovcom škodia aktu-
álne politické trendy v Európe a  ich vo-
liči odchádzajú k vymedzenejšej pravici, 
prípadne k  centristickým zoskupeniam, 
akým je francúzske hnutie Republika 
v  pohybe (LREM). Ľudovci sa navyše 
pred voľbami ocitli v chúlostivej situácii. 
Po dlhodobých sporoch s  maďarskou 
vládnou stranou Fidesz jej pozastavili 
členstvo. To však nič nemení na tom, že 
poslanci za Fidesz v europarlamente stále 
sú v rámci skupiny EPP. Kritici namietajú, 
že ľudovci sa voči Fideszu vymedzili len 
formálne, aby nestratili početnú prevahu 
v snemovni.



10 Otázkou zostáva, do akej miery môže 
tento krok spolu s odmietavým postojom 
k  migrácii prispieť k  mobilizácii voličov 
v  štátoch Vyšehradskej skupiny. Návrh 
Komisie na obmedzovanie európskych 
dotácií štátom, ktoré nedodržiavajú pra-
vidlá právneho štátu, má tiež potenciál na 
oslovenie euroskeptikov nielen v Maďar-
sku a Poľsku. Ktovie, či to tentoraz pomôže 
zmeniť spravidla veľmi nízku volebnú 
účasť na Slovensku.

Zmeny čakajú aj slovenských zá-
stupcov v  europarlamente. V  prípade 
britskej neúčasti na voľbách počet po-
slaneckých mandátov stúpne z 13 na 14. 
Podľa najnovšej projekcie klesne počet 
europoslancov za ľudovcov a socialistov 
o  polovicu, z  10 na 5. Pribudnú zrejme 
tri mandáty pre strany, ktoré sa zatiaľ 
nehlásia k  nijakej parlamentnej frakcii. 
V najnovšom prieskume agentúry Focus 
sú na prvých troch priečkach SMER-SD, 
ĽSNS a SaS. Celkovo by prah zvoliteľnosti 
prekonalo osem strán.

Situácia po eurovoľbách 
vzbudzuje otázniky i obavy
S  odchodom Veľkej Británie z  EÚ bude 
potrebné nájsť dohodu na nastavení 

európskeho rozpočtu. Čistí príjemcovia 
európskych fondov, teda aj Slovensko, 
sa zrejme dostanú pod tlak, aby buď 
odvádzali viac do rozpočtu, alebo aby 
aspoň do dôsledkov dodržiavali európske 
pravidlá. To znamená, že návrhy na navia-
zanie dotácií na solidaritu pri migračnej 
kríze či dodržiavanie pravidiel právneho 
štátu a  európskych hodnôt sa môžu 
stať realitou. Nie je náhoda, že podobné 
návrhy zaznievajú najmä zo západnej 
Európy smerom na východ k Vyšehrad-
skej skupine.

A čo prinesú samotné eurovoľby? Dl-
horoční europoslanci varovali, že doteraj-
šia široká koalícia ľudovcov a socialistov 
umožňovala nachádzanie kompromisov 
a  relatívne plynulé schvaľovanie legis-
latívy. Volebný úspech euroskeptikov to 
môže zmeniť. Pesimisti dokonca varujú 
pred paralýzou europarlamentu, ktorý 
bude pri vážnych európskych otázkach 
roztrieštený, bez šance nájsť konštruk-
tívny kompromis. Práve v  čase, keď si 
bude Únia po brexite nanovo nastavovať 
vzťahy s  Britániou a  čeliť hmatateľným 
dôsledkom príkladu, ako ďaleko môže 
vybičovaný euroskepticizmus zájsť.





12 Alexander Duleba: Po ruskej agresii  
na Ukrajine sme stratili 
zahraničnopolitický konsenzus

V  rozhovore s  riaditeľom Výskumného 
centra Slovenskej spoločnosti pre za-
hraničnú politiku Alexandrom Dulebom 
sa dozviete, prečo sme prišli o zahranič-
nopolitický konsenzus, čo si myslí o mo-
mentálnom stave slovenskej zahraničnej 
politiky a ako Slovensko vníma Ukrajinu 
a Rusko. Okrem toho sa dočítate, prečo 
sa slovenská zahraničná politika zamerala 
na Balkán a  Ukrajinu a  aké schopnosti 
očakáva od prezidenta.

Konzistentná zahraničná politika je 
typická tým, že jej aktéri majú rovnaké 
strategické a  hodnotové rozpoloženie. 
Je to na Slovensku realitou? Je slovenská 
zahraničná politika zvonka čitateľná?
Bohužiaľ, nie je. Zahraničnopolitický kon-
senzus je nevyhnutnou podmienkou na 
to, aby krajina mala efektívnu zahraničnú 
politiku. V prípade, že sa kľúčové politické 
sily nedokážu dohodnúť na národnom 
záujme a na spôsobe, ako ho presadzovať, 
je to vždy problém a oslabenie pre celú 
krajinu, nielen pre diplomaciu. Konsenzus 
sme stratili, keď sa začala ruská agresia 
proti Ukrajine. Dovtedy nebola nejaká 
kríza alebo významná udalosť, ktorá by 
vyprovokovala rozbitie tohto konsenzu.

Ako ste vnímali výrok expremiéra Rober-
ta Fica, že situácii na Ukrajine nerozumie?
Je to svedectvo o  stave mysle a  duše 
Roberta Fica. Bolo to svojím spôsobom 
aj prekvapivé zistenie, nielen pre neho sa-

mého, že on ako premiér nerozumie tomu, 
čo sa na Ukrajine deje. Navyše to svedčí 
o strate konsenzu. Východná Európa má 
špecifické miesto v slovenskej zahranič-
nopolitickej identite. Táto identita určuje, 
ako vnímame priateľov a nepriateľov. Za 
posledných 25 rokov existencie SR je to 
prvá udalosť, ktorá sa síce stala mimo 
našich hraníc, ale dotýka sa našej identity. 
Má to súvislosť s tým, ako vnímame apriór-
ne pozitívne Rusov a apriórne negatívne 
Ukrajincov, čo je presne opačný pohľad, 
než aký má napr. Poľsko. Až táto vojna 
spôsobila polarizáciu, ale korene tohto 
postoja majú dlhodobejšie súvislosti.

Ozaj sa dá povedať, že pozitívne vníma-
me Rusov a  negatívne Ukrajincov? Na 
jednej strane zaznievajú jednoznačné 
postoje od prezidenta Andreja Kisku 
k anexii Krymu a na druhej strane pred-
seda NR  SR Andrej Danko opakovane 
navštívil Rusko. Aký má teda Slovensko 
postoj k Rusku a Ukrajine?
Bol som na jednom seminári, kde Ukrajinci 
hovorili, že na rozdiel od Poliakov nemáme 
východnú politiku. My naozaj nemáme 
jednu východnú politiku, my máme tri, 
ale keď máte tri, v skutočnosti nemáte ani 
jednu. V 90. rokoch sme mali, aj za Mečia-
ra aspoň deklaratívne, cieľ vstúpiť do EÚ 
a NATO. Za prvej Dzurindovej vlády nastala 
diskusia o povstupových prioritách sloven-
skej zahraničnej politiky. Dva roky trvala 
intenzívna debata a po diskusiách naprieč 



13Slovenskom sme zistili slabosť Slovenskej 
republiky v tom, že ako malá krajina máme 
veľmi malú agendu. Bolo dôležité násled-
ne informovať našich partnerov NATO 
a EÚ, čo od nás môžu očakávať. Keď sme 
im povedali, že nemáme záujmy v Latin-
skej Amerike, museli sme im ponúknuť, 
kde vieme byť pridanou hodnotou.

Napríklad na Balkáne?
Áno, z výskumu a debaty nám vyšiel zá-
padný Balkán a Ukrajina. Je to naše sused-
stvo, máme tam svoje záujmy a historické 
väzby. Zvolili sme si cieľ, že po vstupe do 
EÚ a NATO by sme sa mali prioritne zame-
rať na podporu európskeho integračného 
procesu na západnom Balkáne a Ukrajine, 
čo je v slovenskom záujme. Vidíme to na 
celej logike rozširovania Európskej únie. 
Napríklad rakúsky Burgenland bol počas 
studenej vojny depresívny región. Otvorili 
sa hranice, podpísala sa asociačná dohoda 
a Burgenland je dnes najdynamickejšie sa 
rozvíjajúcim regiónom Rakúska a  to isté 
očakávame na východe Slovenska. Čo 
iné ešte môže byť v záujme Slovenskej re-
publiky ako podporiť európsku integráciu 
Ukrajiny? Veď tým podporíme aj sami seba, 
rozvoj východného Slovenska. Prvýkrát to 
povedal expremiér Mikuláš Dzurinda na 
našej Hodnotiacej konferencii zahraničnej 
a európskej politiky v roku 2004: po našom 
vstupe do EÚ a NATO bude podpora krajín 
západného Balkánu a Ukrajiny prioritou. 
Prečítajte si všetky vládne programy od-
vtedy a nájdete to tam.

Prečo teda Slovensko najprv váhalo so za-
ujatím jednoznačného stanoviska k ruskej 
anexii Krymu a vojne na Donbase?
Je to o našej identite. V 90. rokoch bola celá 
naša diplomacia založená na presvedčení, 
že keď sa dohodneme s Moskvou, dohodli 

sme za Karpatmi všetko a Ukrajina sa tomu 
prispôsobí. Vrcholom bolo vyjadrenie 
bývalého vicepremiéra Sergeja Kozlíka 
v roku 1995, keď po rokovaní ukrajinskej 
a  slovenskej vlády médiám povedal, že 
Ukrajina musí pre nás zostať bránou, 
ktorá je otvorená Rusku. Exprezident 
Ivan Gašparovič v  roku 2007 na tlačovej 
konferencii s ruským prezidentom Vladi-
mirom Putinom úplne na záver povedal, 
že sa musíme usilovať o budovanie únie 
slovanských národov, ktorá prekračuje 
hranice NATO a EÚ. Putin zostal prekva-
pený a pýtal sa – čo to tí Slováci chcú?

Prečo takto hovorili?
Prečo takto hovorili politici predtým a teraz 
zas Robert Fico alebo Andrej Danko? Hlav-
ne preto, že im ide o voličov. Zahraničnopo-
litický konsenzus strácame preto, že máme 
rozpoltenú verejnú mienku. Rusko-ukrajin-
ská vojna to pekne ukázala. V SFPA sme 
si v roku 2014 dali spraviť reprezentatívny 
celoslovenský prieskum, aby sme zistili, 
čo si o vojne Slováci myslia. Dostali sme 
veľmi schizofrenický obraz. Drvivá väčšina, 
až 80  % respondentov, odpovedala, že 
Ukrajina je nezávislá krajina, má právo sa 
sama rozhodnúť, či chce ísť do NATO a EÚ, 
a Rusi nemajú právo do toho zasahovať. 
Zároveň cez 70 % povedalo, že táto vojna 
nie je dôvodom na zmenu politiky voči 
Rusku a musíme si s ním zachovať dobré 
vzťahy. Hovorí to o nás veľa, je to aj otázka 
morálky. Podľa prieskumu takto zmýšľa aj 
väčšina voličov strán SMER-SD a SNS. Ja 
si myslím, že voliči to chcú počuť, pretože 
sme si vymysleli naše slovenské „ružové“ 
Rusko, s ktorým máme dobrý vzťah. Prvou 
príčinou je odkaz Ľudovíta Štúra, dielo 
Slovanstvo a svet budúcnosti. Na tejto knihe 
sa vzdelali dve generácie slovenských po-
litikov. Druhá kľúčová vec je, že Slovensko 



14 bolo industrializované po druhej svetovej 
vojne. To všetko bol dôsledok rozhod-
nutia generálov Varšavskej zmluvy, ktorí 
predpokladali, že vojna s NATO bude na 
západných hraniciach, preto treba v  tyle 
zbrojársky priemysel. Pre generáciu mojich 
rodičov bývalý režim priniesol moderni-
začnú zmenu – technickú, vznikli mestá 
na Považí a  inde, rozvinul sa vzdelávací 
systém v oblasti strojárstva. Ďalšia vec – 
rok 1968 nebol z  pohľadu slovenského 
nacionalizmu taký zlý. Rusi nahradili uni-
tárne Československo federáciou, dostali 
sme národné inštitúcie a do čela postavili 
Slováka, ktorý sedel predtým v base.

Boli sme svedkom sporov, keď predseda 
NR SR Andrej Danko opakovane cestoval 
do Ruska a jeho vyjadrenia boli v rozpore 
so stanoviskom slovenskej diplomacie či 
prezidenta. Je možné riešiť stratu konsen-
zu v zahraničnej politike inštitucionálne, 
alebo je to záležitosť ústavných zvyklostí?
Toto sa nedá predpísať, pretože politické 
strany majú svoje programy a voličov. Dô-
ležité je programové vyhlásenie vlády. Tam 
musia byť jasne stanovené zahraničnopo-
litické ciele. Ak sa programové vyhlásenie 
nedodržuje, je to dôvod na koniec vlády 
a  toho sme teraz svedkami. Strana SNS 
to celé ničí a vláda pritom naďalej existuje 
z iných dôvodov než z dôvodu zahraničnej 
politiky. V domácich témach vláda môže 
mať rozpory, ale zahraničnej politike by 
nemali byť nadradené stranícke mocenské 
záujmy. Toto považujem za veľký podvod 
na krajine a jej občanoch. Jediným demo-
kratickým nástrojom na zmenu sú voľby.

Dalo by sa povedať, že slovenskej ve-
rejnej mienke škodí, ako niektorí štátni 
predstavitelia ľahkovážne hovoria o za-
hraničnej politike?

Absolútne. V podstate sa miestami podie-
ľajú na dezinformáciách.

Prezidenta Andreja Kisku v júni vystrie-
da Zuzana Čaputová. Do akej miery je 
z  hľadiska výkonu zahraničnej politiky 
pripravená na funkciu?
Politik musí mať jasno v tom, akú krajinu 
chce mať, pretože zahraničná politika 
je pokračovaním vnútornej politiky. Keď 
chcem mať na Slovensku liberálno-de-
mokratický režim, z  toho mi vyplýva, 
o  čo sa snažím v  zahraničnej politike 
a  kto je môj partner. V  tomto zmysle si 
myslím, že Zuzana Čaputová, podobne 
ako Andrej Kiska, má v ďalšom postupe 
jasno. Prezident vysiela veľvyslancov, čo 
je napríklad priamy nástroj na ovplyvňo-
vanie zahraničnej politiky, a je partnerom 
vlády. Tiež podpisuje zahraničné dohody 
a chodí na samity. Prezidentskí kandidáti 
nemusia byť nevyhnutne odborníkmi na 
zahraničnú politiku.

Na záver, mohli by ste pomenovať naj-
väčší úspech a  najväčšie zlyhanie slo-
venskej zahraničnej politiky v roku 2018?
Najväčším zlyhaním je neschválenie 
Bezpečnostnej stratégie SR, ktorá je kľú-
čovým dokumentom aj pre zahraničnú 
politiku, a  rozpad konsenzu. Rok 2018 
priniesol politické oslabenie postavenia 
ministerstva zahraničných vecí a priamo 
ministra Miroslava Lajčáka. Ukázalo sa, že 
strana, ktorá ho nominovala, ho prestala 
rešpektovať, a k tomu sa pridali konflikty 
s  predsedom európskeho výboru Ľu-
bošom Blahom. Bol to zlý rok. Pokiaľ ide 
o  pozitíva, myslím si, že celkom dobre 
vyšla príprava na slovenské predsedníctvo 
v  OBSE. Ministerstvo odviedlo kvalitnú 
prácu. Toto predsedníctvo je aj pre konflikt 
na Ukrajine dosť veľká výzva.





16 Čína exponenciálne rastie – je na to 
Európska únia ekonomicky a politicky 
pripravená?

Vzájomná závislosť, ale aj veľký nepomer 
síl – tak by sa dal charakterizovať vzťah 
Európskej únie, respektíve Slovenska 
s  Čínou. Má Únia voči Číne jednotný 
a ucelený postoj? A akým partnerom je 
pre Čínu Slovensko?

Má Európska únia jednotnú politiku voči 
Číne?
Koncom marca pricestoval do Európy na 
týždňovú návštevu čínsky prezident Si 
Ťin-pching. Tri dni z  toho strávil v Paríži, 
kde rokoval nielen s  francúzskym prezi-
dentom Emmanuelom Macronom. Šéf 
Elyzejského paláca prizval aj nemeckú 
kancelárku Angelu Merkelovú a predsedu 
Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera. 
Francúzsky analytik François Godement 
pre Guardian povedal, že neobvyklý krok 
pozvať na takúto návštevu ďalšie osoby 
je v súlade s Macronovou politikou užšej 
európskej spolupráce a jednoty voči Číne.

Pôvodne avizovaná tlačová konfe-
rencia sa však skončila len vyhláseniami 
štvorice štátnikov bez možnosti klásť 
otázky. Upozornil na to portál Politico. Vo 
Francúzsku, v jednej z kolísok moderného 
občianskeho zákonníka a ľudských práv, 
by ich nepochybne zaznelo dosť. Neprí-
jemným otázkam o  ľudských právach 
a obhajovaniu Tibeťanov či Ujgurov Peking 
nerád čelí a  Francúzsko mu evidentne 
vyhovelo.

Okrem toho tiež stojí za zváženie, či 
išlo naozaj o bilaterálne stretnutie EÚ s Čí-

nou. Výsledkom boli čínsko-francúzske 
obchodné dohody za viac ako 35 miliárd 
dolárov (hoci obsahovali objednávky lie-
tadiel od európskeho koncernu Airbus). 
Navyše spoločná deklarácia z  návštevy 
bola len bilaterálna medzi Francúzskom 
a  Čínou, Európska komisia a  Nemecko 
v nej už nie sú zmienené.

V tejto súvislosti zaujme, že Nemec-
ko sprísňuje pravidlá pre zahraničných 
investorov. Vlaňajšia novela dala vláde 
právo skúmať nákup viac ako 10-percent-
ného podielu v dôležitých priemyselných 
odvetviach, ak ide o  investora, ktorý nie 
je členom Únie. Doteraz bola hranica pri 
nákupe 25-percentného podielu a podľa 
pozorovateľov za novelou stoja obavy 
z čínskej ekonomickej expanzie.

Česká republika alebo Grécko sú 
čínskym investíciám naopak otvorené. 
S  veľkou nevôľou Európska únia vníma 
tiež situácie, keď je svedkom čínskeho 
vplyvu cez štedré pôžičky v  jej bez-
prostrednej blízkosti. Príkladom je pôžička 
čínskej EXIM banky na uhoľné elektrárne 
v Bosne a Hercegovine. Veľká pôžička je 
zaväzujúca a Európskej komisii prekáža, 
že perspektívny členský štát neinvestuje 
radšej do obnoviteľných zdrojov energie.

Západné členské štáty sa s nevôľou 
pozerajú na ekonomické fórum 16  +  1, 
kde sa Čína stretáva so stredoeurópsky-
mi a  východoeurópskymi členmi Únie 
a  štátmi západného Balkánu, kam Čína 
intenzívne investuje. Robert Cooper, po-



17radca bývalej vysokej predstaviteľky pre 
zahraničnú a  bezpečnostnú politiku EÚ 
Catherine Ashtonovej, priamo povedal, 
že toto fórum preferuje bilaterálne do-
hody a bráni jednotnej európskej politike 
voči Číne. Aj v oficiálnych únijných doku-
mentoch sa píše, že formát 16 + 1 by mal 
byť v  „súlade s  európskou legislatívou 
a pravidlami“.

Otvára to otázku, do akej miery je Únia 
jednotným hráčom v zahraničnej politike. 
Nie je ničím novým, že silné členské štáty 
naďalej presahujú spoločnú európsku dip-
lomatickú pozíciu. Tie slabšie zas nemusia 
mať motiváciu cítiť sa viazané nejasným 
postojom Únie k  Ríši stredu, hoci sa ho 
snaží konkretizovať.

Čína ako partner a súper EÚ zároveň
V  apríli sa v  Bruseli konal každoročný 
samit EÚ a Číny s účasťou čínskeho pre-
miéra Li Kche-čchianga. Priniesol zhodu 
na tom, že obchodné vzťahy by mali byť 
férové, otvorené a založené na trhových 
pravidlách. Lenže Únia sa s  Čínou sporí 
pre dumpingové ceny ocele a solárnych 
panelov a uplatnila proti nej opatrenia na 
obmedzenie dovozu týchto výrobkov. Aj 
ďalšie závery samitu stoja na vratkých 
nohách.

Čína s  Úniou sa zhodli na potrebe 
užšie spolupracovať pri dodržiavaní ľud-
ských práv, hoci v tejto otázke je konanie 
Číny prinajmenšom rozporuplné. Dobre 
známe je prenasledovanie budhistických 
Tibeťanov či moslimských menšín, na-
príklad Ujgurov. Čína odmieta obvinenia 
zaznievajúce z USA, Kanady aj Európy, že 
Ujgurov násilne zváža do prevýchovných 
táborov.

Nedôveryhodne pôsobí aj záver sami-
tu o „posilnení spolupráce kybernetickej 
pracovnej skupiny EÚ a  Číny“, ktorá má 

priniesť bezpečnejšie a otvorenejšie ky-
bernetické prostredie s  dôrazom na boj 
proti hekerom a krádeži duševného vlast-
níctva. Lenže len krátko nato holandská 
tlač informovala o  jednom z  najväčších 
špionážnych škandálov v  histórii krajiny. 
Čínski špióni ukradli obchodné tajomstvo 
holandskej firme, ktorá vyrába polovodiče. 
Škody vznikli vo výške stámiliónov eur. Ob-
chodné tajomstvo údajne ukradli priamo 
čínski zamestnanci firmy a dostalo sa až 
k čínskej vláde.

Bývalý portugalský premiér Bruno 
Maçães varuje, že Európa podcenila 
potenciál Číny a prvýkrát ho označila za 
„systémového rivala“. Poukazuje napríklad 
na to, že v Číne veľmi rýchlo rastie dopyt 
po civilných lietadlách. V najbližších dvoch 
desaťročiach ich bude potrebovať takmer 
8 000. Kým doteraz o veľké objednávky lie-
tadiel súperili americký Boeing a európsky 
Airbus, Čína svoj letecký priemysel zaradila 
k desiatim strategickým odvetviam. Podľa 
odhadov sa do desiatich rokov stane rov-
nocenným súperom Boeingu a Airbusu.

Rozpoltenosť Únie tiež ilustruje zámer 
Talianska, jedného z  jej zakladajúcich 
členov, zapojiť sa do čínskeho projektu 
Nová hodvábna cesta. Potenciálne čínske 
investície a kúpa rozsiahleho talianskeho 
dlhu vyvolali kritiku Európskej komisie, 
ktorá sa obáva, že Čína by tým mohla 
získať v  Únii vplyv. Deje sa to navyše 
v citlivom období, keď Brusel tlačí na Rím, 
aby zmenil svoju ekonomickú politiku 
a nezvyšoval verejný dlh.

V prípade IT priemyslu je čínska domi-
nancia evidentná. Je kľúčovým výrobcom 
mikročipov a  vedie vo výskume umelej 
inteligencie. Do roku 2030 sa plánuje stať 
lídrom v  tejto oblasti a  zatiaľ úspešne 
napreduje. Európska únia oproti Číne, 
ale aj USA výrazne zaostáva. Chýba jej 



18 jasný plán vývoja umelej inteligencie, má 
oveľa nižšiu mieru investícií a rôznorodú 
legislatívu v oblasti robotiky v jednotlivých 
členských štátoch.

Ak zoberieme do úvahy čínsku eko-
nomickú expanziu do Afriky a Ázie, zjavne 
sa ukazuje, že pomer síl sa s pribúdajúcim 
časom mení v neprospech Európy. Čo to 
znamená pre malé členské štáty Únie?

Čím asymetrickejší vzťah, tým opatrnejšia 
diplomacia
Na dynamicky sa rozvíjajúcu Čínu Sloven-
sko podľa Inštitútu ázijských štúdií nie je 
pripravené. V štúdii inštitút identifikoval tri 
hlavné problémy – nedostatočný konsen-
zus v postoji ministerstiev a strán k Číne, 
chýbajúcu odbornú debatu na túto tému 
a minimum expertov na túto oblasť. Z toho 
vyplýva neucelená a nejasná zahraničná 
politika SR voči Číne.

Za zmienku stojí aj povaha čínskych 
investícií. Prípady z  Českej a  Slovenskej 
republiky ukazujú, že ide skôr o  akvizí-
cie atraktívnych firiem než o  investičné 
projekty. Uveďme napríklad úsilie čínskej 
skupiny CEFC a Penta Investments kúpiť 
televíziu Markíza. Nevznikli by tým zrejme 
ani pracovné miesta, ani príležitosti na 
výskum či vývoj.

V prípade Slovenska je nepochybne 
trúfalé myslieť si, že môže byť pre Čínu 
politicky či ekonomicky porovnateľným 
partnerom. Na druhej strane sa nemôže 
spoliehať len na európske diplomatické 
úsilie. Sme potom svedkami opatrných 
vyjadrení a čiastkových a menej význam-
ných dohôd.

Je preto logické, že SR sa spolieha na 
platformu 16 + 1. Netreba však mať ilúzie, 
výstupom fóra nie sú spoločné iniciatívy 
a obchody, ale bilaterálne dohody. Z fóra 
vzišli len dva veľké infraštruktúrne projek-

ty: železnica medzi Belehradom a Buda-
pešťou a most z chorvátskeho polostrova 
Pelješac. Ďalšie narazili na európske 
pravidlá zakazujúce neprimeranú štátnu 
pomoc pri súkromných investíciách.

Na aprílovom samite tohto zoskupe-
nia v Dubrovníku sa napríklad slovenský 
premiér Peter Pellegrini zastal čínskeho 
telekomunikačného giganta Huawei. 
Nelichotivé zvesti o  možnom zneužití 
kybernetickej infraštruktúry označil za 
mocenské súperenie medzi USA a Čínou.

Živá debata o firme Huawei zaznieva 
aj v Českej republike. Tamojší popredný 
sinológ Ondřej Klimeš, odhliadnuc od 
technických parametrov, upozornil pri 
čínskych investíciách na jeden zásadný 
problém. Veľké čínske firmy podľa neho 
musia viac či menej rešpektovať ideo-
logické záujmy čínskej vlády, ktorá stojí 
vlastnícky v pozadí. Preto považuje naprí-
klad snahu firmy Huawei dodávať kľúčovú 
IT infraštruktúru štátnym inštitúciám za 
potenciálne veľmi rizikovú.

Konkrétnejším krokom čínsko-sloven-
skej spolupráce je novodobá Hodvábna 
cesta, ktorá by po širokorozchodnej že-
leznici mala prechádzať aj cez Slovensko. 
Objem čínskeho tovaru prichádzajúci na 
Slovensko síce asi nikdy nevyváži, ale slo-
venský premiér sľúbil dohodu na vývoze 
slovenských mliečnych výrobkov.

Celkovo je pre Slovensko Čína tretím 
najdôležitejším dovozným partnerom 
s  podielom 7,3  %. Viac ako polovicu 
dovozu tvorí elektronika a  ďalej kom-
ponenty na stavbu jadrových reaktorov 
a odevy. Podiel čínskych investícií okrem 
toho klesá. Z  hľadiska vývozu je Čína 
málo podstatným, v celkovom poradí až 
14. obchodným partnerom. Viac ako 70 % 
slovenského vývozu tvoria vozidlá, teda 
produkt s vysokou pridanou hodnotou.



19V  skratke, kým Únia ako celok si je 
vedomá moci Číny a zatiaľ s ňou vie ro-
kovať ako minimálne porovnateľný, ak nie 
rovnocenný partner, pre menšie členské 
štáty sú možnosti obmedzenejšie. Ne-

mali by premrhať obchodné príležitosti, 
ale zároveň si musia uvedomovať, že nie 
všetky investície sú nevyhnutne prínosom 
a  jednotný európsky postoj by im vedel 
dožičiť lepšiu vyjednávaciu pozíciu.
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