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NATO  ako garant bezpečnosti 

 

NATO vzniklo 4. apríla 1949 podpisom Severoatlantickej zmluvy, ktorá je známa 

aj ako Washingtonská zmluva. NATO je podobne ako OSN medzinárodná organizácia, 

ktorej členmi sú suverénne štáty. NATO bolo založené len niekoľko rokov po ničivej 

druhej svetovej vojne, keď boli štáty v Európe zdevastované politicky, ekonomicky aj 

sociálne. Aj preto sa štáty v západnej Európe rozhodli znížiť výdavky na obranu 

a demobilizovať svoje ozbrojené sily. Zároveň tieto štáty s obavami pozorovali 

rozpínajúci sa Sovietsky zväz vo východnej a strednej Európe. Preto sa rozhodli vytvoriť 

mechanizmus kolektívnej pomoci a obrany. Zároveň tieto štáty požiadali USA, aby sa 

stali garantom bezpečnosti v Európe. USA súhlasili, ale s podmienkou, že sa štáty 

v obrane a bezpečnosti zjednotia. Preto Belgicko, Francúzsko, Luxembursko, Holandsko 

a Veľká Británia podpísali Bruselskú dohodu, ktorá založila Západoeurópsku úniu. 

Medzitým americký Senát prijal rezolúciu, na základe ktorej sa USA mohli stať súčasťou 

organizácie kolektívnej obrany. Tento vývoj viedol nakoniec k podpisu Washingtonskej 

zmluvy. V súčasnosti má NATO 28 členských štátov.  

Text zakladajúcej zmluvy sa nikdy nezmenil a vychádza z článku 51 Charty OSN – 

práva každého štátu na individuálnu alebo kolektívnu obranu. Hlavným účelom 

existencie NATO sú práve kolektívne záruky – kolektívna obrana, definovaná článkom 5 

zmluvy: „Zmluvné strany sa dohodli, že ozbrojený útok proti jednej alebo viacerým z nich v 

Európe alebo Severnej Amerike sa bude považovať za útok proti všetkým, a preto odsúhlasili, 

že ak nastane taký ozbrojený útok, každá z nich uplatní právo na individuálnu alebo 

kolektívnu obranu … pomôže zmluvnej strane alebo zmluvným stranám takto napadnutým 

tým, že bezodkladne podnikne sama a v súlade s ostatnými stranami takú akciu, akú bude 

považovať za potrebnú, vrátane použitia ozbrojenej sily s cieľom obnoviť a udržať 

bezpečnosť v severoatlantickej oblasti. Akýkoľvek taký ozbrojený útok a všetky opatrenia 

vykonané v jeho dôsledku sa bezodkladne oznámia Bezpečnostnej rade. Tieto opatrenia 

budú ukončené, len čo Bezpečnostná rada prijme opatrenia potrebné na obnovenie a 

zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.“ 

Čo to v praxi znamená? Zjednodušene, táto zmluva obnovila mušketiersky 

princíp všetci za jedného, jeden za všetkých“. Osobitne v prípade útoku na jedného, alebo  
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viacerých členov NATO. Zmluva zároveň jasne uvádza, čo členské štáty NATO považujú 

za ozbrojený útok: ozbrojený útok proti územiu členského štátu, ale aj na ozbrojené 

sily, lode, lietadlá, ktoré sa nachádzajú na územiach spojencov NATO alebo nad nimi, 

ale tiež aj na ktorúkoľvek oblasť v Európe, kde boli rozmiestnené vojská hociktorého 

spojenca v NATO, alebo v Stredozemnom mori, alebo v severoamerickej oblasti severne 

od obratníka Raka.    

Ako tieto záruky fungujú? Sú automatické? O tom, či NATO aktivuje článok 5 

Washingtonskej zmluvy rozhodujú členské štáty NATO prostredníctvom najvyššieho 

orgánu Aliancie – Severoatlantickej rady. Tak ako všetky rozhodnutia v NATO, aj toto 

musí byť prijaté konsenzom – súhlasom všetkých členov NATO.1 To znamená, že 

v prípade útoku proti jednému alebo viacerým členom NATO nemožno očakávať 

okamžitú reakciu zo strany NATO. Napadnutému štátu zostáva brániť sa vlastnými 

silami, prípadne silami najbližších spojencov, ktorí sa rozhodnú danému štátu pomôcť. 

Aj preto je súčasťou Washingtonskej zmluvy článok 3: „Aby sa účinnejšie dosiahli ciele 

tejto zmluvy, budú zmluvné strany jednotlivo a spoločne, stálou a účinnou svojpomocou a 

vzájomnou výpomocou udržiavať a rozvíjať svoju individuálnu a kolektívnu schopnosť 

odolávať ozbrojenému útoku.” Členské štáty majú teda povinnosť investovať do svojej 

obrany a mať vlastné ozbrojené sily schopné štát brániť. Táto povinnosť vyplýva zo 

skutočnosti, že NATO, až na výnimky, nemá žiadne vlastné ozbrojené sily. Tieto sily sú 

zložené z národných príspevkov členských štátov. Na to, aby mohli tieto štáty efektívne 

prispievať do spoločných síl, prijali politický záväzok, že budú investovať 2% svojho HDP 

na obranu. 2 Dnes tento záväzok plní len 5 štátov Aliancie. 3 

Aj napriek tomu, že hlavný účel Aliancie zostal od jej vzniku nezmenený, dôraz, 

ktorý bol kladený na plnenie jednotlivých úloh, sa vyvíjal. Na začiatku svojej existencie 

až do skončenia studenej vojny bolo NATO primárne vojensko-politickou organizáciou. 

Teda organizáciou striktne zameranou na kolektívnu obranu. Od skončenia studenej  

                                                        
1 Aj keď sa rozhodnutia prijímajú všetkými členmi NATO, nemusia sa všetci na schválenej akcii/operácii podieľať svojimi 

príspevkami. 
2 Pre ilustráciu, celkové výdavky NATO na obranu predstavovali v roku 2014 približne 900 miliárd USD (z toho 672 

vynakladali USA). Vojenský rozpočet Ruska sa pohybuje približne pod hranicou 10% rozpočtu NATO.  

3 Pozri: Defence Expenditures of NATO countries (2008 – 2015), dostupné na: 

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_01/20160129_160128-pr-2016-11-eng.pdf 
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vojny sa však aj Aliancia postupne reformovala a čoraz viac v nej dominovali politické 

elementy – politické diskusie o vývoji bezpečnostnej situácie a o jej vplyvoch na 

bezpečnosť členov NATO. Tento princíp je zakotvený aj v článku 4 Washingtonskej 

zmluvy: „Zmluvné strany budú spolu konzultovať vždy, keď podľa názoru ktorejkoľvek z nich 

bude ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť niektorej zmluvnej 

strany.“ Práve posledný element – bezpečnosť štátu, či už striktne v jeho hraniciach, 

alebo širšie, v regióne, je dnes dominujúcim dôvodom pre zvolávanie politických 

konzultácií. Okrem toho sa postupom času čoraz viac menila agenda NATO – od 

primárne kolektívnej obrany prešli spojenci k rozvoju spolupráce s nečlenskými štátmi – 

partnermi, k riešeniu nových oblastí bezpečnosti (napríklad kybernetická bezpečnosť, 

migrácia, terorizmus, pirátstvo), a k politike rozširovania NATO a situácie za jeho 

hranicami. V súčasnosti sa o NATO, na rozdiel od obdobia po 2. svetovej vojne, hovorí 

predovšetkým ako o politicko-vojenskej organizácii. 

Strategické smerovanie Aliancie určuje základný strategický dokument NATO - 

Strategická koncepcia. Tá ostatná bola prijatá ešte v roku 2010 na samite NATO 

v Lisabone. Vzhľadom na vtedajší vývoj – len veľmi malé riziko konvenčného konfliktu 

na hraniciach NATO, ktorý by výrazne ovplyvnil bezpečnosť NATO a jeho členov, ako aj 

otvorenosť a snahu o ďalšiu spoluprácu medzi NATO a jeho partnermi – si spojenci 

definovali 3 základné piliere NATO: 1) kolektívnu obranu – znovupotvrdenie článku 5 

Washingtonskej zmluvy, 2) krízový manažment – operácie NATO a 3) kooperatívnu 

bezpečnosť – rozvíjanie a upevňovanie spolupráce s partnermi NATO. Koncepcia taktiež 

ukotvila Rusko ako strategického partnera NATO.4  

Zatiaľ čo prvé dva piliere boli vnímané ako historická súčasť Aliancie, na tretí bol 

kladený čoraz väčší dôraz. Aj preto nebolo prekvapením, že pred nelegálnou anexiou 

Krymu a agresiou Ruska voči Ukrajine sa spojenci najviac venovali práve stratégiám na 

zlepšenie a zintenzívnenie spolupráce s partnerskými štátmi a organizáciami. 

 

                                                        
4 V súčasnosti, aj napriek platnosti Strategickej koncepcie, je všetka vojenská aj praktická spolupráca zmrazená 

a kontakty medzi NATO a Rusko prebiehajú len na úrovni veľvyslancov v NATO a vyššie. Sporadicky a bez väčšieho 

záujmu Ruska sa konajú politické zasadnutia Rady NATO-Rusko na úrovni veľvyslancov. Od vypuknutia krízy na Ukrajine 

tieto rokovania nepriniesli žiadny pozitívny výsledok.  
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Po vypuknutí konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou sa však smerovanie a obsah 

politík NATO zmenili. Dnes môžeme hovoriť o návrate NATO k svojej prvotnej 

a najdôležitejšej úlohe. Prechod od politiky posilňovania spolupráce s partnermi ku 

kolektívnej obrane. Neznamená to, že by sa NATO vzdalo ambície ďalej rozvíjať vzťahy 

s partnermi, prípadne nepokračovať v rozširovaní NATO. Koniec koncov príklad 

pozvánky pre Čiernu Horu, aby sa stala členom NATO, je toho najlepším dôkazom. Na 

samite NATO vo Walese (2014) preto Aliancia rozhodla o vyslaní jasného signálu 

o solidarite a zdieľaní bezpečnosti s členmi NATO na jeho východnej hranici, osobitne 

na území troch Baltských štátov, ktoré sú najviac vystavené ruskému tlaku.  

Zatiaľ čo samit vo Walese bol poznačený veľmi krátkym časom na prípravu 

adekvátnej odpovede na hrozby pochádzajúce z Ruska a sústredil sa predovšetkým na 

okamžité posilnenie bezpečnosti spojencov na východe NATO, najviac v krátkodobom 

horizonte (reassurance), na samite vo Varšave (2016) už Aliancia rozhodla o posilnení 

svojej vojenskej prítomnosti na východnej hranici a o celkovej adaptácii NATO na nové 

bezpečnostné prostredie, vrátane vytvorenia nových vojenských a veliacich štruktúr 

a častejších spoločných cvičení. Posilnenie vojenskej prítomnosti nateraz neznamená 

trvalé rozmiestnenie nových základní, ale dlhodobú prítomnosť, založenú na rotačnom 

princípe. Zároveň boli v 7 štátoch vytvorené takzvané NATO Force Integration Units – 

malé veliteľstvá, ktorých úlohou je preveriť pripravenosť štátov prijať v prípade potreby 

spojenecké vojská na svojom území. Členské štáty tiež potvrdili svoj záväzok postupne 

zvyšovať výdavky na obranu a posúvať sa smerom k 2% HDP investovaným do obrany 

štátu. V odpovedi na adresu kritikov, že NATO rozmiestňovaním ozbrojených síl na 

svojej východnej hranici destabilizuje situáciu v Európe, je potrebné poznamenať, že 

všetky kroky smerujúce k posilneniu vojenskej prítomnosti boli uskutočnené 

s odstupom mesiacov až rokov od agresie Ruska voči Ukrajine a len v reakcii na jeho 

správanie.  

V súčasnosti NATO pokračuje v posilňovaní bezpečnosti v euroatlantickom 

regióne a primárnu pozornosť venuje implementácii rozhodnutí prijatých na 

posledných dvoch samitoch. Zároveň sa postupne zapája aj do ďalších aktivít, ktoré sa 

nemusia na prvý pohľad zdať ako primárna agenda NATO – pomáha EÚ v otázkach  
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migrácie (námorná operácia), poskytuje pomoc štátom v boji proti terorizmu (osobitne 

v Iraku výcvikom ich ozbrojených síl), a snaží sa po dlhých rokoch deklarácií 

a oficiálnych vyhlásení na oboch stranách začať reálnu spoluprácu s Európskou úniou. 

Dominantnou však dnes zostáva, tak ako v čase vzniku Aliancie, kolektívna obrana 

a bezpečnosť spojencov.  

 

Organizácia spojených národov a jej úloha vo svete 

 

 Organizácia spojených národov vznikla ako reakcia na udalosti 20. storočia, 

predovšetkým dve svetové vojny a túžbu štátov po mieri a bezpečnosti. Prvé iniciatívy 

na jej založenie sa objavili už počas druhej svetovej vojny, v roku 1941 medzi štátmi, 

ktoré bojovali proti Hitlerovi a jeho spojencom. Tieto štáty podpísali tzv. Atlantickú 

chartu s cieľom naštartovať proces vytvorenia nového svetového poriadku založeného 

na spolupráci všetkých národov. V roku 1942 sa k pôvodnej deklarácii pridalo ďalších 26 

štátov. Po sérii konferencií sa 25. apríla 1945 v San Franciscu stretlo 50 štátov a o tri 

mesiace sa dohodli na texte Charty Organizácie spojených národov. Jej konečné znenie 

podpísali 25. júna 1945. Charta OSN vstúpila do platnosti 24. októbra 1945, po ratifikácii 

5 veľmocí – stálych členov Bezpečnostnej rady OSN a väčšiny pôvodných signatárov 

charty. Reálne začala organizácia svoju činnosť 20. januára 1946 v Londýne, prvým 

zasadnutím Valného zhromaždenia OSN. 

Charta OSN a OSN ako taká zakotvila nové princípy medzinárodného poriadku, 

ktoré dodnes tvoria základ medzinárodného práva. Jej hlavným cieľom bolo „uchrániť 

budúce pokolenia pred metlou vojny, ktorá dvakrát v priebehu nášho života priniesla 

ľudstvu nevysloviteľné strasti“. Členské štáty s v Charte OSN zaviazali, okrem iného, že 

všetci členovia Organizácie Spojených národov budú riešiť svoje medzinárodné spory 

mierovými prostriedkami tak, aby neohrozili medzinárodný mier a bezpečnosť, ani 

spravodlivosť a tiež, že sa vystríhajú vo svojich medzinárodných stykoch hrozby silou 

alebo použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti každého štátu, 

ako aj všetkého ďalšieho, čo by bolo nezlučiteľné s cieľmi OSN. Charta OSN zaviedla aj 

systém kolektívnych opatrení na presadzovanie svojich cieľov, konkrétne, že pre  
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zachovanie mieru a bezpečnosti budú jej členské štáty robiť účinné kolektívne opatrenia, 

aby sa predišlo ohrozeniu mieru, odstránilo sa jeho ohrozenie a potlačil každý útočný čin 

alebo iné porušenie mieru, a tiež aby štáty riešili spory, ktoré by mohli viesť k porušeniu 

mieru. Zároveň sa členské štáty zaviazali, že poskytnú organizácii Spojených národov 

všemožnú pomoc pri každej akcii, ktorú uskutoční v súlade s ustanoveniami Charty 

OSN. Štáty tiež potvrdili, že nebudú poskytovať pomoc ktorémukoľvek štátu, proti 

ktorému vykonáva Organizácia Spojených národov preventívnu alebo donucovaciu 

akciu. 

Charta OSN tak prvýkrát v novodobej histórii zaviedla univerzálny zákaz použitia 

sily v medzinárodných vzťahoch. Právomoc rozhodnúť o tom, či došlo k porušeniu 

týchto princípov zverila Charta OSN do rúk Bezpečnostnej rady OSN. Osobitne 

právomoc určiť, či došlo k ohrozeniu mieru, porušeniu mieru alebo či sa jedná o útočný 

čin. Následne BR OSN rozhodne, aké opatrenia sa majú vykonať, aby bol zachovaný 

medzinárodný mier a bezpečnosť. Často sa hovorí o opatreniach podľa konkrétnej 

kapitoly Charty OSN. Opatrenia podľa kapitoly VI. Charty – mierové riešenie sporov, sú 

opatrenia, ktoré si vyžadujú súhlas prijímajúceho štátu, teda napríklad súhlas 

s nasadením misie alebo operácie OSN.  Opatrenia podľa kapitoly VII. – akcie v prípade 

ohrozenia mieru, porušenia mieru a útočných činov, ktoré si už takýto súhlas 

nevyžadujú a spravidla zahŕňajú použitie vojenských jednotiek. Opatrenia teda možno 

tiež rozdeliť na 1) výslovne nezahŕňajúce použitie sily (rokovanie, vyšetrovanie, 

sprostredkovanie, zmierovanie, arbitráž, atď.), 2) reštriktívne (používané v prípade, že 

vyššie uvedené diplomatické opatrenia nie sú účinné)  - čiastočné alebo úplné 

prerušenie hospodárskych stykov, železničných, námorných, leteckých, poštových, 

telegrafných, rádiových alebo iných spojov, prípadne aj prerušením diplomatických 

stykov a 3) opatrenia s použitím sily so súhlasom BR OSN -  akcie leteckými, námornými 

alebo pozemnými silami, ktoré sú potrebné na zachovanie alebo obnovenie 

medzinárodného mieru a bezpečnosti. To môže byť napríklad demonštrácia sily, 

blokáda, ale aj priame vojenské operácie ozbrojenými silami členských štátov OSN. OSN 

nemá vlastné ozbrojené sily a je úplne závislá na členských štátoch, ktoré majú 

povinnosť v prípade potreby takéto sily organizácii poskytnúť. Aby si členské štáty mohli  
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túto povinnosť aj reálne plniť, ukladá im Charta OSN, aby udržiavali okamžite 

použiteľné národné letecké kontingenty pre spoločnú medzinárodnú donucovaciu 

akciu.  

Jedným z najvýraznejších príspevkov k definovaniu úloh OSN pri riešení 

konfliktov vo svete bola iniciatíva vtedajšieho Generálneho tajomníka OSN Butrusa 

Butrusa Gháliho (vo funkcii 1992 - 1996) – Agenda pre mier. Tá definovala jednotlivé 

typy aktivít a ich úlohy: 

● Preventívna diplomacia – je súborom aktivít, ktoré majú za cieľ  

predchádzať nezhodám a konfliktom, zabrániť už existujúcim konfliktom, aby 

eskalovali až na úroveň konfliktov a v prípadoch, kedy sa tak stalo, aby týchto 

konfliktov bolo čo najmenej; 

● Uzmierovanie (peacemaking) – aktivity, ktorých cieľom je pomôcť 

dosiahnuť dohodu medzi znepriatelenými stranami; 

● Udržiavanie mieru (peace-keeping) – rozmiestnenie jednotiek a misií OSN 

priamo do miesta konfliktu, so súhlasom všetkých dotknutých strán. Úlohou 

peace-keepingu je predovšetkým rozšíriť možnosti pre efektívnu realizáciu 

preventívnych alebo uzmierovacích opatrení; 

● Vynútenie mieru (peace-enforcement) – rozmiestnenie ozbrojených 

jednotiek aj bez súhlasu strán konfliktu alebo štátu, v ktorom pôsobia, s cieľom 

priameho alebo nepriameho stretu s ozbrojenými silami alebo inými 

jednotkami strán konfliktu.  

Nie je samozrejme povinnosť, aby sa na daných akciách zúčastňovali všetky štáty. Ani 

jeden štát, pokiaľ nie je priamo stranou sporu, alebo problému, ktorý OSN v tej chvíli 

rieši, však nemožno vylúčiť v prípade, že má záujem sa na takýchto opatreniach 

zúčastniť. 

Vzhľadom na fakt, že uvedené pravidlá a princípy sú platné pre všetkých členov 

OSN, ktorými sú de facto takmer všetky štáty sveta, sú tieto pravidlá univerzálne 

a všeobecne platné. OSN tak ukladá povinnosť všetkým štátom sveta vystríhať sa vo 

svojich vzťahoch použitiu sily, alebo hrozby jej použitia. Ukladá im tiež povinnosť konať, 

ak o tom BR OSN rozhodne.  
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Existuje jediná výnimka z použitia sily v medzinárodných vzťahoch. Článok 51 

Charty OSN hovorí: „Ak dôjde k ozbrojenému útoku proti členovi Organizácie Spojených 

národov, nijaké ustanovenie tejto Charty neprekáža prirodzenému právu na individuálnu 

alebo kolektívnu sebaobranu, kým Bezpečnostná rada neurobí potrebné opatrenia na 

zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.” Inými slovami, každý štát sa môže 

individuálne alebo kolektívne brániť v prípade, že je napadnutý. Mal by sa však brániť 

len dovtedy, dokiaľ nezačne konať OSN. Obrana proti ozbrojenej agresii môže zahŕňať 

obmedzené alebo úplné nasadenie všetkých prostriedkov obrany štátu, vrátane 

ozbrojených síl.  

Takto zavedený systém zaviedol jasný systém riešenia konfliktov vo svete. V 

mnohých prípadoch pomohol znižovať napätie medzi štátmi, alebo vyriešiť konflikt. Má 

však niekoľko nedostatkov, ktoré sa osobitne v poslednej dobe výrazne prejavujú. BR 

OSN je závislá od zhody stanovísk 5 stálych členov BR OSN (USA, Veľká Británia, 

Francúzsko, Čína a Rusko). V prípade, že je jeden zo stálych členov súčasťou 

prejednávaného problému, dokáže tento štát zablokovať hocijaké rozhodnutie. 

Najčerstvejším príkladom môže byt okupácia a pričlenenie Krymu k Ruskej federácii. 

Druhým problémom je veľmi úzko definovaný dôvod, kedy môže BR OSN nariadiť 

použitie sily v medzinárodných vzťahoch – len v prípade ohrozenia mieru a bezpečnosti 

vo svete. Neberie do úvahy napríklad masové porušovanie ľudských práv, vrátane 

možného masového vraždenia, prípadne genocídy. O to viac sa v posledných 

desaťročiach hovorí o tzv. humanitárnej intervencii – použití sily v medzinárodných 

vzťahoch s cieľom zabrániť masovému porušovaniu ľudských práv, alebo zastaviť 

masové vraždenie.  

Osobitne sa o tejto otázke diskutovalo napríklad po situácii v Rwande, keď sa 

jednotky OSN prizerali genocíde v krajine a nemali mandát zasiahnuť. Naopak, veľké 

kontroverzie vyvolal zásah proti Juhoslovanskej zväzovej republike v roku 1999, po 

vyostrení sa situácie a otvorených ozbrojených stretoch v Kosove, pri ktorých 

dochádzalo k úmrtiu veľkého počtu civilného obyvateľstva. V tomto prípade však BR 

OSN prijala rezolúciu, ktorá stanovila pravidlá ďalšieho postupu v prípade konfliktu v 

Kosove a de facto celú akciu legitimizovala.  
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Najnovším a asi najjednoznačnejším príkladom bola akcia medzinárodného 

spoločenstva a neskôr NATO voči  Líbyi. V tomto prípade BR OSN prijala rezolúciu, ktorá 

okrem iného vyzvala štáty použiť „všetky nevyhnutné prostriedky“ na ochranu civilného 

obyvateľstva (rezolúcia BR OSN 1973/2011). Tým došlo k jasnému spojeniu ochrany 

civilného obyvateľstva a povolenia použiť aj ozbrojenú silu voči suverénnemu 

nezávislému štátu.  

Aj napriek mnohým úspechom OSN pri riešení konfliktov sa čoraz viac ozývajú 

hlasy, ktoré kritizujú nefunkčnosť BR OSN pri riešení súčasných kríz a konfliktov vo 

svete. Jedným z riešení je reforma Bezpečnostnej rady. Jej podstatou by mala byť 

zmena zloženia BR OSN. Zatiaľ, čo niektoré štáty volajú len po rozšírení počtu volených 

členov, iné žiadajú aj rozšírenie počtu stálych členov a prípadne aj zmenu spôsobu 

hlasovania v nej. Nie zriedkavé sú však aj hlasy, ktoré navrhujú sústrediť sa oveľa viac 

na regionálne organizácie, medzi ktorými bezpochyby dominuje Severoatlantická 

aliancia – NATO. 

 

A čo Slovensko?  

 

Slovenská republika patrí, ako nástupca po bývalom Československu medzi 

zakladajúcich členov OSN. Aj vo svojej zahraničnej politike sa zaviazala, tak ako jej to 

vyplýva z Charty OSN, že bude presadzovať a chrániť princípy, ktoré sú v nej 

definované. Jednou z požiadaviek je poskytovať pomoc a zúčastňovať sa na opatreniach 

OSN podľa kapitoly VI a VII, ako uvádzame vyššie. Prvýkrát sa do operácie pod hlavičkou 

OSN Slovensko zapojilo 1. mája 1993 – do operácie OSN UNPROFOR. Odvtedy vyslalo 

Slovensko svojich vojakov do viac ako dvadsiatich operácií a misií a ich celkový počet je 

takmer 10 000. V súčasnosti Slovenská republika prispieva do operácie OSN na Cypre 

(kde zároveň zohráva aj vedúcu úlohu v jednom zo sektorov) a do pozorovateľskej misie 

v Izraeli a Sýrii. Okrem toho sa podieľa aj na dvoch misiách NATO – na výcvikovej misii 

NATO v Afganistane (Resolute Support) a v rámci veliteľstva operácie Althea v Bosne 

a Hercegovine.  
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Okrem toho sa Slovenská republika stala voleným členom Bezpečnostnej rady 

OSN. Voleným členom BR OSN bolo Slovensko od 1. januára 2006 do konca roku 2007. 

Vo februári 2007 Slovensko BR OSN predsedalo. Jednou z priorít Slovenska, ktorej sa 

dodnes venuje, je reforma bezpečnostného sektora. Aktivity Slovenska v tejto oblasti 

boli zamerané na postkonfliktnú obnovu, osobitne na vybudovanie bezpečnostného 

sektora v štátoch, ktoré zápasia s následkami konfliktov alebo po rozpade ich 

bezpečnostného systému. Najnovšou správou je, že Slovensko bude od septembra 

2017 na dobu jedného roku predsedať Valnému zhromaždeniu OSN. 

Slovensko sa stalo členom NATO 29. marca 2004. V rámci NATO sa Slovensko 

zaviazalo, podobne ako všetci členovia Aliancie, že vyčlení minimálne 2 % HDP na 

obranu. Vo svetle aktuálneho bezpečnostného vývoja sa tiež pripojilo k záväzku, že 

zvýši svoje výdavky na obranu s cieľom priblížiť sa k týmto 2 %. Preto na samite vo 

Walese prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska po dohode s vládou SR deklaroval 

postupné zvyšovanie rozpočtu SR na obranu tak, aby v roku 2020 dosiahla hodnotu 

1,16 % HDP (z vtedajších 1,01 %). Zároveň sa Slovensko zaviazalo, že bude v rámci 

rozpočtu na obranu vyčleňovať z neho 20 % na modernizáciu ozbrojených síl. Zatiaľ čo 

tento druhý záväzok sa Slovensku darí plniť, rozpočet na obranu výrazne zaostáva za 

deklarovanými sľubmi. V roku 2015 Slovensko vyčlenilo približne 1,14% HDP na obranu 

a v roku 2016 toto číslo nebude vyššie. Súčasným tempom nie je možné dosiahnuť 

splnenie záväzkov, ktoré Slovensko deklarovalo na samite vo Walese a opätovne 

potvrdilo na samite NATO vo Varšave. Okrem finančných záväzkov sa Slovensko 

zaviazalo aj k ku konkrétnym príspevkom k posilneniu bezpečnosti spojencov - takým je 

napríklad vyslanie 150 vojakov do Lotyšska v roku 2017. Toto vyslanie bude súčasťou 

spoločnej aktivity V4 a bude trvať 3 mesiace.  

V rámci pomoci Ukrajine Slovensko v rámci NATO prispelo do zvereneckého 

fondu pre bývalých bojovníkov ukrajinských ozbrojených síl a na ich opätovné 

začlenenie do života, poskytovalo výcvik pre ukrajinských špecialistov na odmínovanie 

a ničenie nevybuchnutej munície. Najnovším príspevkom zo samitu NATO vo Varšave je 

prevzatie riadenia zvereneckého fondu pre Ukrajinu, ktorý je zameraný na ničenie 

nevybuchnutej munície a odmínovanie. Úlohou Slovenska je koordinovať aktivity v tejto  
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oblasti, získavať zdroje na ich realizáciu a v kontakte s Ukrajinou na špecifikáciu potrieb 

ukrajinských expertov. Výzvou pre Slovensko naďalej zostáva splniť súčasné požiadavky 

NATO – vyčleniť viac prostriedkov na obranu SR a tiež posilniť bezpečnosť spojencov 

vyslaním jednotky, ktorá bude schopná, v prípade potreby, plniť aj bojové úlohy. 

Trvalou úlohou zostáva konsolidácia ozbrojených síl Slovenskej republiky v takmer 

všetkých oblastiach, ich modernizácia a tiež intenzívnejšie sa zapájanie do spoločných 

spojeneckých aktivít.  
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Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí 

SR v rámci dotačného programu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky. Za 

obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku. 


