
Dopad ruskej agresie na Ukrajine na adaptáciu NATO 

 

Zhrnutie 

Nezákonná anexia Krymu a konflikt na Ukrajine boli pre NATO prekvapujúcim sledom 

udalostí, ktoré poukázali na to, že Aliancia časom akoby pozabudla na kolektívnu bezpečnosť 

a nebola pripravená na konfrontáciu s nevypočítateľným aktérom akým Rusko je. V 

skutočnosti mnohí z európskych členov Aliancie vnímali Rusko ako partnera a kládli dôraz 

predovšetkým na dlhodobé ciele svojej zahraničnej politiky voči Rusku, teda na partnerstvo 

a biznis, ktorý mal vytvoriť vzájomný vzťah medzi Západom a Ruskom s úmyslom priblížiť 

Moskvu k Západu a zmenšiť pravdepodobnosť možnej konfrontácie. Tento nesprávny odhad 

sa takisto preniesol do politík a stratégií NATO. 

Vzťahy NATO a Rusko, aj napriek zásadným zmenám bezpečnostného prostredia stále 

vychádzajú zo zakladajúceho aktu NATO – Rusko, t.j. 20 ročného dokumentu, ktorý dnes 

vôbec nereflektuje súčasné dianie vo svete. Aliancia si uvedomila, že na východnom krídle 

nielen že neudržiava dostatočne silné vojenské jednotky, ale nemala ani len obranné plány 

potrebné brániť toto krídlo. Aliancia sa príliš zameriavala na operácie krízového manažmentu 

mimo územia NATO a s novými hrozbami bola odrazu postavená opäť pred situáciu, kedy sa 

kolektívna obrana ako najdôležitejšia úloha Aliancie dostala do popredia. Rovnako ako počas 

studenej vojny, aj teraz bolo totiž prioritnou záležitosťou vyhnúť sa možnej vojenskej (o 

jadrovej ani nehovoriac) konfrontácii s Ruskom.  

Prvými krokmi, ktoré NATO vykonalo v reakcii na agresívne správanie Ruska bolo ubezpečiť 

svojich spojencov na východnom krídle.  

Avšak trvalo ďalšie dva roky náročných rokovaní kým NATO urobilo ďalší krok a vyslalo 

vojakov na východné krídlo Aliancie, na vytvorenie posilnenej predsunutej prítomnosti 

považovanej za kontrolnú poistku v prípade hybridného alebo konvenčného útoku zo strany 

Ruska.  

Adaptácia NATO na nové výzvy je na správnej ceste, no stále zostáva mnoho výziev. Pokiaľ 

ide o strategické dokumenty, hlavnou výzvou zostáva adaptácia Strategickej koncepcie, ktorá 

poskytuje Aliancii dôležité politické usmernenie.  

 



 

Revízia kľúčových strategických dokumentov NATO po 2014 

Pád železnej opony aj politické zmeny vo východnej Európe mali vplyv na NATO a jeho rolu 

ako garanta bezpečnosti v transatlantickom priestore. Kolektívna bezpečnosť postupne 

strácala na dôležitosti, keďže krízový manažment a kooperatívna bezpečnosť začínali hrať 

ústrednú rolu vo fungovaní Aliancie pri reakciách na regionálne konflikty. Krízový 

manažment a kooperatívna bezpečnosť zohrávali čoraz dôležitejšiu úlohu pri zameraní na 

zahraničné operácie a  snahe stabilizovať a zvyšovať bezpečnostné a obranné kapacity 

partnerov Aliancie čím spojenci tak postupne začali znižovať stavy ťažkej bojovej techniky na 

obranu Európy. V rovnakom trende postupovali aj USA, ktoré zásadne znížili svoju vojenskú 

prítomnosť v Európe na dve trvalo nasadené brigády. Úsilím bolo tiež normalizovať vzťahy 

s Ruskom pomocou vytvorenia Rady NATO – Rusko ako platformy na priame rozhovory.  

Ruská nelegitímna a nezákonná anexia Krymu v 2014 spolu s protiprávnou intervenciou na 

Ukrajine prekvapili svet a viedli k zásadným zmenám v európskom bezpečnostnom prostredí. 

Prvýkrát od konca Studenej vojny stáli Rusko a Západ opäť proti sebe. V rámci diskurzu bolo 

veľa takých, ktorí tvrdili, že ruská agresia sa nedala predvídať bez ohľadu na skúsenosti 

s rusko-gruzínskou vojnou z roku 2008, keď Západ radšej od problémov odvrátil zrak 

a sústredil sa na ekonomické aktivity s Ruskom. Prevažoval totiž názor, že bude lepšie si 

udržať Rusko ako partnera ako ho mať za nepriateľa.  

NATO zareagovalo na okupáciu Krymu vcelku rýchlo, avšak medzi niektorými európskymi 

spojencami sa prejavila neochota konať ráznejšie v snahe vyhnúť sa možnej konfrontácii 

s Ruskom. Po prvé, Rusko bolo považované za partnera a obchodné vzťahy medzi Ruskou 

federáciou a Západnou Európou prekvitali. Taktiež, Ukrajina nebola členskou krajinou NATO 

ani EU a Nemecko, Francúzsko, Taliansko či ďalší európski spojenci sa stavali obozretne 

k myšlienke dotlačiť Rusko ekonomicky na kolená, pretože by to mohlo viesť k nárastu 

napätia. Rovnako bolo podstatné vziať do úvahy nevyhnutné zmeny v silách NATO 

a potrebné investície do síl spojencov, aby bolo schopné opäť plniť úlohu kolektívnej obrany. 

Využitie nových spôsobov boja na Ukrajine a v jeho okolí opísaných aj v Gerasimovej 

doktríne známej aj ako „vojna novej generácie“
1
, „nelineárny spôsob boja“ alebo často 
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Jānis Bērzinš, Ruská vojna novej generácie na Ukrajine: implikácie pre lotyšskú obrannú politiku (Riga: 

National Defense Academy of Latvia, Policy Paper No. 2, April 2014), p. 5.: vojna novej generácie (alebo 
„permanentná vojna“) je považovaná za ruskú inováciu. Je definovaná nasledovne: „Ruský pohľad na moderný 



nazývaný aj ako „hybridný spôsob boja“, ktorý zahrňuje informačné operácie, kybernetický 

boj a záškodnícke aktivity kombinované s vojenskými operáciami nízkej intenzity postupne 

doviedlo spojencov k pochopeniu, že Rusko je odhodlané dosiahnuť svoje stanovené ciele 

a zámery rôznymi dostupnými metódami a prostriedkami. Avšak trvalo nejaký čas kým 

NATO začalo s procesom adaptácie sa so zámerom čeliť novej realite a hrozbám.  

Prvé zmeny stratégie NATO voči asertívnemu ruskému správaniu a adaptácia NATO voči 

novej bezpečnostnej situácii začali prijatím opatrení a iniciatív na summite NATO vo Walese 

v roku 2014. Summit vo Walese naštartoval posilnenie schopností kolektívnej bezpečnosti, 

a to Akčným plánom pripravenosti (Readiness Action Plan) pozostávajúcim z opatrení na 

ubezpečenie spojencov (Assurance Measures) a začatím procesu adaptácie Aliancie 

(Adaptation Measures).  

Obranný rozpočet sa stal prioritnou agendou. Spojenci si uvedomili, že znižovanie výdavkov 

na obranu, znižovanie potrebných ťažkých bojových jednotiek v Európe a stiahnutie 

amerických jednotiek z Európy v poslednej dekáde viedlo k strate spôsobilostí, ktoré sú 

potrebné pre čelenie novým výzvam z Východu, ale taktiež aj z Juhu, a teda aj pre efektívnu 

kolektívnu obranu. Ústredným motívom summitu bolo predstavenie jednotky Veľmi rýchlej 

reakcie (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) so silou asi 5000 vojakov, schopnej 

nasadenia v operačnom priestore vo veľmi krátkom čase ako tzv. hrot oštepu 

(spearheadforce), ktorý je používaný pri obrane spojeneckého územia. Toto však bolo 

väčšinou spojencami považované ako počiatočná, ale nedostatočná reakcia voči novým 

hrozbám na východnom krídle, keďže z 2 miliónov vojakov Aliancie by malo byť schopných 

okamžitého nasadenia v Európe len 5000 v prípade najhoršieho scenára (napr. Fínsko má 

niekoľkonásobne väčšie sily rýchleho nasadenia). Už počas vyjednávania  o nasadení VTJF 

v Pobaltí vyšlo najavo ruské rozmiestnenie A2/AD
2
, ktoré by v prípade potreby vedelo 

zabrániť ich nasadeniu. Vágne záväzky k navýšeniu obranných rozpočtov až na 2 % do roku 

2024 boli síce deklarované, ale k žiadnemu reálnemu navýšeniu po summite vo Walese medzi 

                                                                                                                                                                                     
spôsob boja je založený na myšlienke, že hlavným operačným priestorom je myseľ a výsledkom je, že vo vojne 
novej generácie prevládajú informačné a psychologické operácie, s cieľom dosiahnuť vojskovú prevahu 
a prevahu zbraňových systémov, morálne a psychologicky deprimovať nepriateľské ozbrojené sily a jeho civilné 
obyvateľstvo. Hlavným cieľom je znížiť potrebu rozmiestnenia vojenských síl na nevyhnutné minimum, ktoré by 
boli podporované nepriateľskými ozbrojenými silami a civilným obyvateľstvom útočníka na úkor vlastnej vlády a 
krajiny. " 
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 Franz Stefan Gady, Russia Inducts New S-400 Missile Air System, The Diplomat, október 2017:  

https://thediplomat.com/2017/10/russia-inducts-new-s-400-missile-air-defense-system/ 



spojencami nedošlo. Ďalší summit a tvrdé rokovania boli potrebné, aby takmer všetci spojenci 

deklarovali záväzok navýšenia obranných výdavkov do roku 2024
3
.  

NATO a jeho spojenci čoskoro pochopili, že je potrebné urobiť viac pre splnenie výziev, 

ktorým čelí. Počas Varšavského summitu NATO prijalo niekoľko dôležitých dokumentov 

a iniciatív, ktoré ovplyvnili adaptačné opatrenia Aliancie. NATO využilo lepšiu príležitosť 

prijať ťažké rozhodnutia, ktoré členom priniesli viac bezpečnosti. Jens Stoltenberg: 

„Naštartovali sme veľkú reformu a posilnili našu schopnosť kolektívneho odstrašenia – 

najväčšiu od konca Studenej vojny
4
“. Pozornosť sa zamerala na tradičnú teritoriálnu obranu 

a boli prijaté ďalšie adaptačné opatrenia ako napr.: implementácia Akčného plánu 

pripravenosti, Balík opatrení posilnenia obrany a odstrašenia (Deterrence and Defence 

package), Stratégia boja NATO proti hybridnej vojne (NATO Strategy countering Hybrid 

Warfare), Záväzok kybernetickej bezpečnosti (Cyber Defence Pledge) a uznanie 

kybernetického priestoru ako 5. vojenskej operačnej oblasti, taktiež aj Novú politickú 

smernicu 2015 (Political guidance, 2015). Tento súbor dokumentov vytvoril dostatočný 

predpoklad pre efektívnu transformáciu síl NATO a vytvorenie podmienok pre vojenské 

aktivity vo východnej časti Aliancie. Sily rýchlej reakcie NATO boli navýšené (NATO 

Response Force) z 15 000 na 30 000. Vznik styčných tímov pre integráciu síl NATO (NATO 

Force Integration units) ako malé veliteľstvá pod velením armádnej štruktúry NATO 

s cieľom uľahčiť posilňovanie spojeneckých síl v prípade potreby.  

Jens Stoltenberg: „Sily rýchlej reakcie NATO sú teraz trikrát väčšie vrátane brigády veľmi 

rýchleho nasadenia, ktorá je schopná nasadenia v priebehu pár dní
5
“. 

Nové hrozby a dynamika moderného spôsobu vedenia vojny si vyžiadali aj potrebu adaptácie 

rozhodovacieho procesu Aliancie. Je prirodzene náročnejšie robiť rozhodnutia v kruhu 29 

členov v porovnaní s unitárnym aktérom, ktorý koná na základe rozhodnutia svojho vládcu. 

Preto Aliancia uskutočnila dôležité zmeny v rámci systému rozhodovacieho procesu jej 

krízového manažmentu so snahou urýchliť reakcie na hrozby. Problémom v rozhodovacom 

procese NATO je to, že sa významne zmenil od Studenej vojny a v súčasnosti je príliš veľa 
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 Výdavky na zbrojenie krajín NATO (2010-2017), jún 2017 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_06/20170629_170629-pr2017-111-en.pdf 
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 Vyjadrenie Jensa Stoltenberga na summite vo Varšave, júl 2016: : www.dw.com/en/nato-leaders-meet-in-

warsaw-for-key-military-summit/a-19387754 
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rozhodnutí pod politickou kontrolou. Na rozdiel od minulosti, kedy bolo viac rozhodovacích 

právomocí v rukách vojenských veliteľov. Počas Studenej vojny zvykla mať vojenská časť 

Aliancie viac nezávislosti v prípadoch okamžitého vyslania jednotiek v časoch krízy. Tieto 

kompetencie boli prevzaté z vojenskej časti a predané politickej časti, ktorá dostala plnú moc 

v rozhodovaní o akomkoľvek nasadení síl NATO. Dôvodom bola snaha zabrániť politickej 

eskalácii. V súčasnosti je však tento rozhodovací proces príliš pomalý a neodzrkadľuje 

zmenené bezpečnostné prostredie. Napriek tomu, že došlo k opätovnému prehodnoteniu 

rozhodovacieho systému, politická kontrola zostala zachovaná. Je pravdepodobné, že 

opatrenia prijaté v zmenenom rozhodovacom procese budú musieť byť v budúcnosti viac 

prispôsobené na opätovné získanie automatizácie rozhodovacieho procesu, ktorý ponechá 

vojenskej časti viac autonómie. 

Zvláštnosťou je, že po naštartovaní najväčšej adaptácie Aliancie, prepracovaní väčšiny 

stratégií a dokumentov, Strategická koncepcia NATO, ako jeden z najdôležitejších 

strategických dokumentov ostala nezmenená. Strategická koncepcia je datovaná do roku 

1999, jej posledná úprava sa uskutočnila v roku 2010 a prezentuje operačný pohľad na 

Washingtonskú dohodu. Dokument je medzi kodifikovanými rozhodnutiami a praktikami, 

ktoré sa tiež považujú za nástroj verejnej diplomacie. Jeho aktuálne znenie malo za cieľ 

poskytnúť vyvážený koncept kolektívnej bezpečnosti a angažovanosti Aliancie vo svete 

(Global Engagment). Diskusie o potrebe úpravy Strategickej koncepcie prebiehajú v pozadí 

so zámerom, aby odrážala zmenené bezpečnostné prostredie v Európe a mimo nej. Súčasný 

Strategický dokument je jednoducho zastaraný. Aliančné úsilie udržať text platný na dlhšie 

obdobie v skutočnosti limituje schopnosti možného globálneho zapojenia (napríklad plné 

zapojenie NATO v Iraku blokuje Nemecko a Taliansko) s argumentom, že NATO sa musí 

držať troch základných úloh v rámci 360 stupňovej orientácie. Tí istí spojenci taktiež počas 

vypuknutia konfliktu na Ukrajine brzdili snahy NATO reagovať aktívnejšie na ruské aktivity 

v snahe hrať umierneného a rozumného medzinárodného aktéra. Potreba prispôsobiť 

Strategickú koncepciu zostáva, a tak v budúcnosti ju spojenci budú musieť reformovať. 

Otázkou je len kedy sa tak stane a koľko kompromisov bude potrebných, aby bolo znenie 

textu dostatočne silné. 

 

 

 



 

Zmeny v bezpečnostných diskurzoch 

Po skončení Studenej vojny sa NATO zameralo predovšetkým na operácie krízového 

manažmentu, zatiaľ čo systém zostavy odstrašenia zostal pôvodný ako počas Studenej vojny, 

a tak aj ľahko čitateľný a postupne zastaraný pre aktuálne bezpečnostné prostredie. Aliancia 

po svojom rozšírení akoby úplne zabudla na základné kroky potrebné pre posilnenie svojej 

obranyschopnosti ako aj obranyschopnosti svojich nových členov. Dokonca ani plány na 

obranu východného krídla v prípade eventuálneho útoku neboli k dispozícii. Takisto nedošlo 

ani k zásadnej zmene vo veliteľskej štruktúre síl. 

Spúšťačom rozhodnutia posilniť odstrašenie Aliancie boli dve udalosti. Prvou, bola ruská 

vojenská doktrína - rozsah a tempo jej vojenskej modernizácie
6
 a nadovšetko, jej agresívna 

rétorika
7
, resp. agresívne akcie proti susedným krajinám, a to predovšetkým vo vzduchu a na 

mori v Baltickej oblasti a rovnako aj obrovské vojenské cvičenia na hranici s NATO spolu so 

zvyšujúcou sa vojenskou aktivitou a provokáciami na týchto hraniciach
8
. Druhou udalosťou 

bola destabilizácia bezpečnostnej situácie na juhu súvisiaca s rozpadávaním sa štátov, 

terorizmom a migráciou ako transatlantickými hrozbami pre bezpečnosť krajín NATO. 

Problémom pre Alianciu zostáva charakter týchto hrozieb, ktoré sú zároveň konvenčné aj 

nekonvenčné. V snahe o efektívnejšie vzdorovanie týmto hrozbám by malo dôjsť 

k vytvoreniu nových politík a aj stratégií, ktoré napomôžu Aliancii efektívnejšie zvládať nové 

hrozby. To zahŕňa aj potrebu zamerať sa viac na kooperatívnu bezpečnosť. Avšak niektorí 

členovia Aliancie jednoducho nechcú vidieť zapojenie NATO na Blízkom východe a 

v Severnej Afrike. 

Správanie Ruska na Ukrajine drasticky zmenilo pohľad USA na bezpečnosť v Európe, ktorú 

dovtedy považovali za stabilnú. Opäť teda museli na novo zadefinovať svoju bezpečnostnú 

politiku voči Rusku. Predovšetkým Poľsko a Pobaltské štáty sa snažili pretlačiť permanentnú 

prítomnosť amerických a aj aliančných jednotiek v regióne ako jedinú garanciu svojej 
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 Athena Bryce-Rogers, Russian Military Reform in the Aftermath of the 2008 Russia-Georgian war, October 

2012, p. 17: 
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 Dr. Kęstutis Paulauskas, NATO on Deterrence: http://www.nato.int/docu/review/2016/Also-in-2016/nato-

deterrence-defence-alliance/EN/index.htm  



suverenity a nezávislosti. Zatiaľ čo sa USA rozhodli poslať do Poľska jednu brigádu na 

rotačnom princípe, v otázke umiestnenia aliančných síl v Pobaltských štátoch a Poľsku boli 

diskusie v NATO komplikovanejšie. Predovšetkým Nemecko a Francúzsko považovali 

umiestnenie NATO síl na východe ako provokáciu a tak na summite vo Walese nedošlo k  

jednotnému rozhodnutiu v tejto veci. Dosiahlo sa len prijatie takzvaných opatrení na uistenie 

spojencov založených na väčšom počte cvičení, vysielaní vojakov na rotačnom princípe, 

posilnenia systému skorého varovania a navýšeniu námorných síl v Pobaltí. Trvalo to však 

ďalšie dva roky rokovaní a kompromisov medzi Spojencami. Na summite NATO 2016 vo 

Varšave bol predstavený systém predsunutej vojenskej prítomnosti (enhanced forward 

presence), ktorý zabezpečil rozmiestnenie síl na obranu Pobaltských štátov na báze 

nepretržitej rotácie štyroch viacnárodných práporov a „na mieru ušitú“ predsunutú prítomnosť 

síl v Čiernom mori. Predsunutá prítomnosť je koncept malých jednotiek rozložených na 

stovkách kilometrov dlhej hranici s Ruskom, ktoré však nepredstavujú žiadne ohrozenie pre 

Rusko a v prípade najhoršieho scenára by neboli schopné ubrániť Pobaltské štáty. Koncept 

predsunutej prítomnosti funguje na princípe varovnej záruky s efektom podobným 

Západnému Berlínu počas Studenej vojny. Primárnym zámerom je poskytnúť vojenskú 

pomoc a ochranu spojencom, na druhej strane tieto sily z vojenského hľadiska nepredstavujú 

pre Rusko hrozbu. 

Ursula von Leyen: „Akcie Kremľu môžu byť „úplne nepredvídateľné a agresívne“, ale Rusko 

zároveň spolupracuje aj pri krízach v Iráne a Líbyi
9
“. Dôvodom je ponechať otvorené 

možnosti v prípade pokračovania vyjednávaní, a takisto aj sa vyhnúť nedorozumeniam. 

Najdôležitejšie je ponechať Rusku určitý priestor, aby sa necítilo akoby zahnané do kúta. Jens 

Stoltenberg: „Rusko je náš najväčší sused a integrálnou súčasťou európskej bezpečnosti“ 

s dodatkom, že Aliancia bude pokračovať v dialógu s Kremľom
10

.  

Čo Rusko svojimi akciami voči Ukrajine dosiahlo, bolo prebudenie pre NATO a jeho 

spojencov. NATO sa opäť zameralo na kolektívnu bezpečnosť, členovia začali navyšovať 

príspevky na obranu a pripravovať sa na najhorší možný scenár. V každom prípade Rusko 

chápe, že sa nemôže postaviť dobre vyzbrojenej, pripravenej a schopnej Aliancii, preto začalo 

používať všetky možné postupy a prostriedky s cieľom vniesť rozkol medzi členov pomocou 
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nekonvenčných/hybridných aktivít. Rovnaký prístup Rusko používa voči EU, ktorá naň 

udelila ekonomické sankcie. Aj napriek rastúcemu vplyvu nacionalistických a populistických 

politických strán, tieto strany volajú po normalizácii vzťahov s Ruskom a ukončenia sankcií. 

EU sa však sankcií nevzdáva, aj keď sa ozývajú sporadické hlasy od niektorých členov Únie 

s cieľom upustiť od nich. Jedná sa hlavne o Česku republiku, Slovensko, Grécko či Taliansko. 

Európska únia však zatiaľ napriek tomu pokračuje v politike sankcií. Tieto krajiny obhajujú 

Rusko z niekoľkých dôvodov. Ekonomické reformy boli síce úspešné, ale v spoločnosti sú aj 

takí, čo stratili. Vývoj je rýchly a niektoré časti spoločnosti sa stále cítia opustené a 

neidentifikovali sa so svojou orientáciou v zahraničnej a bezpečnostnej politike. Rozumieť 

procesom NATO a EÚ je príliš vzdialené a komplikované. Spolu s dezinformačnou 

kampaňou, nedostatok politického líderstva, ktoré preferuje viac nasledovanie nálad populácie 

než prijímanie náročných rozhodnutí, vytvára priestor pre populizmus a nacionalizmus. To 

možno vidieť najmä v klesajúcej podpore a dôvere v EÚ a NATO
11

. 

Veľmi dôležitou otázkou, ktorou sa NATO muselo ešte pred politickou transformáciou 

zaoberať, bolo nastavenie vzťahu k Rusku. Aj keď reakcia na konflikt na Ukrajine bola 

relatívne rýchla v oblasti zastavenia civilnej aj vojenskej spolupráce, otázka ako viesť 

rozhovor s Ruskom ostávala otvorená. Pohľady na ruské správanie sú si medzi členmi 

Aliancie veľmi podobné, napriek tomu rokovania trvali mesiace predovšetkým pre rozdiely 

medzi východnými a západnými spojencami vo veci ako jednať s Ruskom. Prvé pokusy viesť 

rozumný dialóg s Ruskom boli veľmi náročné z dôvodu ruskej agresívnej reakcie, ktorá veci 

ešte sťažila, a to predovšetkým pre podporovateľov dialógu.  

NATO ponechala komunikáciu pre politický dialóg s Ruskom na platforme Rady NATO-

Rusko otvorenú, rovnako tak aj kanály aj pre vojenskú komunikáciu. Zámerom NATO je 

viesť duálny prístup vo vzťahu k Rusku, ktorý sa zakladá na odstrašení a na pravidelnom, 

konkrétnom a zmysluplnom dialógu. Cieľom je ukázať silu a vierohodné odstrašenie 

a ponechať kanály na komunikáciu s cieľom priblížiť sa bližšie ku konštruktívnym vzťahom 

s Ruskom. Vo Varšave Aliancia prejavila ochotu usilovať sa o dialóg s Moskvou a zistiť 

možnosti pri obnove opatrení pre budovanie dôvery. Avšak dialóg s Ruskom nemôže 

vzniknúť bez schopnosti ukázať rozhodnosť a silu.  
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Nebezpečenstvo prehlbovania rozdielnych názorov medzi spojencami existuje, NATO 

napriek tomu zostáva jednotné. Obzvlášť Turecko a jeho komplikovaný vzťah s Európskou 

úniou, Nemeckom a ďalšími európskymi krajinami pri súčasnom zbližovaní s Ruskom 

zostáva nejasný. Táto záležitosť by mohla do budúcnosti spustiť komplikovanú debatu 

o budúcnosti predsunutej prítomnosti a tiež aj o náročných zmenách vo veliteľskej štruktúre 

NATO
12

.  

Napriek všetkým prijatým opatreniam muselo NATO ísť ďalej, aby účinne odradilo Rusko, 

ktoré naďalej intenzívne investuje do svojej armády a pokračuje vo veľkých cvičeniach. 

Dobrým začiatkom je nové obranné plánovanie, väčšie a početnejšie cvičenia, snaha 

o zlepšenie logistiky a infraštruktúry spolu s rozmiestnením vojakov na východe Aliancie. 

Tieto kroky však nepostačia, aby došlo k efektívnemu odstrašeniu. 

NATO ako organizácia nemôže sama posilniť odstrašenie. Viac musia spraviť nielen 

spojenci, ale taktiež aj partneri v regióne, ktorí zdieľajú rovnaké hrozby.  

Poľsko je kľúčový hráč v regióne, ktorý vidí sám seba ako lídra v bezpečnostnej a obrannej 

oblasti v rámci V4 (Česká republika, Slovensko a Maďarsko) a zameriava sa aj na budovanie 

strategického partnerstva s Rumunskom, Škandináviou, pričom považuje aj Weimarský 

trojuholník za nezastupiteľný formát. Pobaltské štáty sa v prípade najhoršieho nepriamo 

spoliehajú na poľskú pomoc. Ostatné krajiny V4 taktiež pracujú na zvyšovaní svojich 

obranných kapacít, ale súčasne vysielajú zmiešané signály kvôli svojej rétorike vo vzťahu k 

Rusku.  

Rumunsko bolo rovnako zasiahnuté anexiou Krymu, ktorá zmenila bezpečnostnú situáciu 

v Čiernom mori a snaží sa o navyšovanie svojej bezpečnosti a odstrašenia, avšak je limitované 

Montreuxovou konvenciou o Čiernom mori z roku 1936. Najmä turecko-ruské zbližovanie 

blokuje zvyšovanie prítomnosti NATO v Čiernom mori, preto sa Rumunsko snaží balansovať 

situáciu aspoň pomocou prítomných amerických síl a vytvárania strategických partnerstiev, 

príkladom čoho je aj to s Poľskom. 

Švédsko aj Fínsko prijímajú seriózne opatrenia na posilnenie svojej bezpečnosti a obrany 

s úmyslom čeliť ruským aktivitám v regióne. Predtým ako Rusko začalo so svojím 

asertívnejším správaním na medzinárodnej scéne a vojne proti Ukrajine nik z politických elít, 
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ako aj obyvateľstva týchto krajín nespochybňoval ich politiku neutrality. Nálada sa však 

zmenila a podpora vstupu do NATO medzi obyvateľmi narastá. Obe krajiny v súčasnosti 

budujú bližšie väzby k NATO využívajúc špeciálne partnerstvo, ktoré im umožňuje 

zúčastňovať sa čoraz viac cvičení a strategických diskusií s Alianciou
13

. 

 

Transformácia bezpečnostných politík 

Existujú dva typy názorov na schopnosť NATO prispôsobiť sa novým hrozbám, ktoré je 

možné vidieť v mnohých štúdiách, ktoré boli zverejnené najmä v posledných rokoch po začatí 

konfliktu na Ukrajine. Kritici tvrdia, že NATO je príliš pomalé na prispôsobenie sa novým 

výzvam a hrozbám, zatiaľ čo mnohí veria, že NATO je schopné prispôsobiť sa neustále sa 

meniacemu bezpečnostnému prostrediu. Počas existencie Aliancie sa NATO muselo neustále 

meniť a prispôsobovať novému bezpečnostnému prostrediu. Pri pohľade späť na koniec 

Studenej vojny a obdobie deväťdesiatych rokov, NATO sa pomerne rýchlo prispôsobilo 

zameraniu na krízový manažment a kooperatívnu bezpečnosť. Je však pravda, že na 

najdôležitejšiu úlohu – kolektívnu bezpečnosť -  zabudlo. 

V súčasnosti je to pre Alianciu pri väčšom počte jej členov a predošlom trende znižovania 

výdavkov na obranu veľká výzva a náročná úloha. 

 

Politická adaptácia 

Väčšina opatrení podniknutých ako reakcia na obnovené napätie s Ruskom sa zamerala na 

obranu hraníc členov NATO. Aliancia pochopila, že NATO nebude zabezpečené pokiaľ sa 

jeho susedstvá zmietajú v nepokojoch. NATO má niekoľko partnerských politík, ktoré sú 

zamerané na budovanie ich kapacít pre posilnenie ich obrany a bezpečnosti, ako aj na 

budovania ich odolnosti. Avšak každý partner je iný, a preto sa spolupráca musí 

prispôsobovať. Cieľom politickej adaptácie v rámci partnerských politík bolo vytvorenie 

jednotného rámca a tak dosiahnuť koherentnejší prístup pod názvom Projektovanie stability. 

Úsilie NATO v rámci politiky Projektovania stability je dosiahnutie lepšie koordinovaného 

prístupu k rýchlejšej podpore a školeniu pre spojencov v núdzi so všetkými potrebnými 

                                                           
13

 Róbert Ondrejcsák, Central Europe, Eastern Europe and the Baltics: A changing strategic landscape, February 
2016, p. 14 -  24: http://stratpol.sk/wp-content/uploads/2016/05/Ondrejcsak-Central-Europe.pdf 
 



nástrojmi na jednom mieste
14

. Cieľom je podporiť odolnosť najohrozenejších partnerov v 

susedstve NATO a zároveň sa prispôsobiť každému spojencovi pri chápaní rozdielov medzi 

nimi. 

V rámci tohto zamerania bol Komplexný balík pomoci (Compehensive Assistance Package) 

poskytnutý aj Ukrajine. Ukrajina je dlhoročný partner NATO, ktorý prispel do niekoľkých 

aliančných operácií a misií dokonca aj v období, počas ktorých sa musel sám brániť a tak 

prispel k medzinárodnému úsiliu stabilizovať Euro-atlantický región. Balík poskytnutý 

Ukrajine je dôkazom, že Aliancia je odhodlaná spolupracovať s Ukrajinou aj v budúcnosti. 

Zároveň je však nutné pochopiť, že tento balík slúži na posilnenie odolnosti Ukrajiny 

a nefunguje ako náhrada politiky otvorených dverí. NATO poskytuje súbor opatrení 

zameraných na reformu bezpečnostného sektora, ktoré rozvíjajú a posilňujú ukrajinskú 

inštitúciu s cieľom posilniť jej odolnosť a zlepšiť jej interoperabilitu s NATO v oblastiach 

velenia, riadenia, komunikácie počítačov (C4), štandardizáciu v oblasti logistiky, obrany a 

civilného núdzového plánovania. So snahou udržať Ukrajinu sebestačnou, NATO sa 

sústreďuje na obrannú technickú spoluprácu s ukrajinským obranným priemyslom. 

Pred rokom 2014 bola medzi ukrajinskou populáciou len veľmi malá podpora vstupu krajiny 

do NATO (okolo 14 %), zatiaľ čo väčšina obyvateľstva zastávala názor nepripojiť sa 

k Aliancii. Už viackrát spomínaný ruská agresia na Donbase a anexia Krymu priniesla so 

sebou de facto stratu Ukrajiny a ukrajinské vlastenectvo začalo narastať. Orientácia a priority 

Ukrajiny sa teraz zamerali na Západ. Súčasná podpora vstupu krajiny do EU a NATO 

presahuje 60 %, čo je dokonca viac, než v niektorých členských krajinách (Maďarsko, 

Slovensko, Grécko)
15

.  

Okrem podpory spojenectiev je jednou z najdôležitejších oblastí užšia spolupráca medzi 

NATO a EU. Ani jedna z týchto dvoch organizácií nie je schopná čeliť dnešným výzvam 

osamote. Až do roku 2014 obe organizácie spolupracovali len marginálne. Sústreďovali sa 

totiž na svoje vlastné záležitosti bez pocitu nutnosti hlbšie spolupracovať a zlepšovať 

vzájomné vzťahy. Dôveryhodné odstrašenie a obrana proti novým hrozbám, avšak vyžaduje 

efektívnejšiu koordináciu a spoluprácu medzi NATO a EU. Obe organizácie čelia vojenským 

a civilným hrozbám, ktoré pochádzajú hlavne z hybridných hrozieb. Užšia spolupráca je 
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logickým krokom, pretože väčšina členov NATO je tiež členom EÚ. V prípade, že sa krajina 

stane súčasťou hybridnej kampane, očakáva sa, že aj organizácia, ktorej je krajina členom, sa 

stáva zákonite súčasťou tejto hybridnej kampane
16

. Jedným z hlavných prínosov dosiahnutých 

na summite NATO 2016 vo Varšave bolo prehĺbenie spolupráce medzi NATO a EU 

v konkrétnych oblastiach, v ktorých boli implementované operacionalizačné paralelné 

procedúry v oblastiach výmeny informácií, kyberbezpečnosti, predchádzaniu kríz 

a strategickej komunikácie, pričom bola rešpektovaná autonómia každej organizácie. 

Navyše došlo aj k podpisu spoločného vyhlásenia generálneho tajomníka NATO, predsedu 

Európskej rady a predsedu Európskej komisie. 

So všetkými týmito opatreniami a iniciatívami, ktoré boli oznámené na summitoch vo Walese 

a vo Varšave pomohli NATO a jeho spojencom pri opätovnom budovaní a posilnení 

bezpečnosti. Avšak nové výzvy, ktorým NATO čelí, akými sú nekontrolovaná migrácia, 

regionálne nestabilita atď., nemôžu byť zvládnuté len vojenskými prostriedkami. Spojenci až 

príliš často používali ospravedlnenia, prečo sa nemôžu zapájať do rôznych aktivít: nedostatok 

zdrojov, snaha o vyhýbanie sa provokáciám voči Rusku, znepriatelenie si obyvateľstva 

arabského sveta, ktorý voči NATO nemá pozitívny vzťah, alebo neochota zapojiť sa do 

oblastí, ktorými sa zaoberá už Európska únia. Jednou z oblastí, v ktorej NATO môže urobiť 

viac, je rozšírenie programu budovania obranných kapacít a spôsobilostí mimo Iraku do iných 

častí Blízkeho východu, severnej Afriky a východnej Európy. Taktiež pokračovať v pomoci 

Ukrajine, Gruzínsku a iným východným susedom, aby sa dokázali sami ubrániť, je najlepší 

spôsob, ako zabrániť priamej agresii zo strany Ruska
17

. 

 

Vojenská adaptácia 

Najdôležitejším predpokladom pre posilnenie Aliančného odstrašovania a obrany bolo 

zvrátenie trendu znižovania výdavkov na obranu. Záväzok obranných investícií (DIP), prijatý 

vo Walese 2014, predstavoval začiatok zvyšovania obranných výdavkov s cieľom dosiahnuť 

2% HDP, ktoré počíta s tým, že minimálne 20% z týchto výdavkov bude určených na 

modernizáciu ozbrojených síl a techniky, na výskum a vývoj.  
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Nerovnováha v rámci obranných spôsobilostí a kapacít sú obzvlášť viditeľné na strane 

európskych spojencov v porovnaní práve s USA, ktoré už mnoho rokov požadovali, aby 

Európa prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju bezpečnosť a obranu. Do budúcnosti spojenci 

jednoducho budú musieť prevziať na seba väčší diel zodpovednosti za svoju obranu 

a bezpečnosť. V súčasnosti USA znášajú 70% všetkej záťaže zdieľanej medzi členmi 

Aliancie, pričom európski spojenci by mali niesť minimálne 50% bremena s výnimkou 

špecifických spôsobilostí
18

. 

Diskurz o obranných výdavkoch v NATO nie je nový a neobjavil sa s prezidentom Trumpom, 

ktorý nie príliš vyberaným spôsobom žiada Aliančných spojencov zvýšiť obranné výdavky. 

Počas Studenej vojny boli výdavky NATO nastavené na 3% HDP, čo sa však taktiež všetkým 

členom nepodarilo v tej dobe naplniť. Záväzok 2% prichádza v deväťdesiatych rokoch ako 

predpoklad udržania spojencov, a teda NATO ako najmodernejšiu, najpokročilejšiu obrannú 

Alianciu zaisťujúcu jej potrebný náskok pred ostatnými
19

. Avšak prevažná väčšina obranných 

výdavkov a ochrana zostávajú naďalej na pleciach Spojených štátov. Kritika prístupu 

európskych spojencov zo strany USA sa v americkej administratíve objavovala dávno pred 

nástupom Trumpovej administratívy. Bývalý americký minister obrany Robert Gates v 2011 

vo svojom rozlúčkovom príhovore varoval pred nástupom generačných zmien v Spojených 

štátoch: „Budúci americkí politickí lídri – takí, pre ktorých nebola Studená vojna formujúcim 

prvkom ako pre mňa – nemusia považovať návratnosť amerických investícií do NATO za 

hodnú svojej ceny
20

“.  

Spojenci už začali zvyšovať výdavky na obranu, aby tak vyrovnali (ne)spravodlivo rozdelené 

bremeno medzi USA a európskych členov NATO. Medzi prvými, ktorí navýšia výdavky na 

obranu na úroveň 2% HDP v roku 2018 by mali byť spojenci z východného krídla Aliancie, 

(Litva, Lotyšsko, Rumunsko). Tento postupný nárast výdavkov by mal viesť k budovaniu 

nových spôsobilostí a plneniu cieľov síl NATO. Na dosiahnutie tohto cieľa spojenci na 

poslednom summite v Bruseli  v 2017 schválili plán, ktorý umožní NATO mať dohlaď nad 

dosahovaním navyšovania výdavkov na obranu spojencov v nasledujúcich rokoch. Existuje 
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však určitý odpor medzi niektorými krajinami NATO (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, 

Holandsko), ktorí považujú udržanie konštantných výdavkov na úrovni 2% za neúčinné. 

Akčný plán pripravenosti („Readiness Action Plan“, RAP) bol prvým, ktorý odštartoval ešte 

stále prebiehajúcu vojenskú adaptáciu Aliancie a naďalej predstavuje základný rámec 

najdôležitejších rozhodnutí prijatých od roku 2014. Okrem pozitívneho dopadu na 

pripravenosť, veľkosť a flexibilitu Síl rýchlej reakcie NATO spoločne aj brigádou veľmi 

rýchleho nasadenia VJTF, a s tým súvisiace zmeny vo vojenskej zostave NATO posilnením 

medzinárodného veliteľstva Severovýchod v Poľsku  a styčných integračných tímov (NFIU) 

na východe Aliancie, mali zásadný dopad na vojenskú adaptáciu Aliancie, ktoré v prípade 

potreby majú pripraviť lepšie prijatie spojeneckých síl v prípade ohrozenia spojenca.  

RAP taktiež priniesol nový a ambicióznejší program cvičení. V súčasnosti prebieha séria 

cvičení Aliancie spolu s partnermi NATO. Avšak posledné najväčšie cvičenie Trident 

Juncture sa uskutočnilo v 2015 a ďalšie je naplánované na 2018. Ide o pozitívny vývoj, 

pretože doteraz popri znižovaní počtu stavov, zdrojov a ťažkej techniky Aliancie dochádzalo 

doteraz aj k znižovaniu počtu cvičení, ktoré boli považované za príliš drahé. V porovnaní 

s cvičeniami, ktoré uskutočňuje Rusko, sú tie aliančné menšie a ich prípravy zaberajú dlhší 

čas. Do Trident Juncture sa zapojilo asi 20 000 vojakov a nieslo sa v defenzívnom duchu, 

zatiaľ čo cvičenia Zapad ruskej armády sa podľa odhadov spravodajských služieb zúčastňujú 

pravidelne desiatky tisíc vojakov, ktorý majú ofenzívny charakter operácií vedených proti 

Aliancii na jeho hranici.  

Aby sa podarila posilniť pripravenosť a nasaditelnosť Aliancie, NATO navýšilo veľkosť 

svojich síl rýchlej reakcie na 30 000 vojakov a takisto vytvorilo mnohonárodnú jednotku 

o veľkosti brigády ako Jednotku veľmi rýchlej reakcie (VJTF) s počtom 5000 vojakov. VJTF 

býva označovaná ako „sily hrotu“ so schopnosťou nasadenia do niekoľkých dní pri čelení 

hrozbám na periférii hraníc NATO. Jednotka pozostáva z pozemnej zložky s príslušnými 

leteckými a námornými silami a špeciálnymi silami schopnými okamžitého nasadenia. 

V momente, keď sa VJTF stane schopnou plného nasadenia, budú k nej zaradené dve 

dodatočné brigády na okamžitú podporu v prípade veľkej krízy. Ak dôjde k aktivácii útvaru, 

jednotka bude pripravená k bezprostrednému pohybu nasledujúc varovania a indikátory 

možnej hrozby, ešte pred tým, ako samotná kríza vypukne, aby predstavovala potencionálny 



odstrašovací prvok pred prípadnou eskaláciou
21

. Obranní plánovači NATO museli taktiež 

prekonať niekoľko prekážok, aby bola dosiahnutá požadovaná úroveň nasaditelnosti NRF. 

Väčšine východných spojencov Aliancie chýbajú spôsobilosti umožňujúce efektívne 

nasadenie spojeneckých síl, kvalitná logistika a sprevádza ich nízka interoperabilita. Ďalším 

problémom je infraštruktúra a podpora hostiteľského štátu, aby sa NRF dostalo na miesto 

určenia. Okrem potreby navýšenia výdavkov na obranu sú častejšie cvičenia predpokladom na 

dosiahnutie potrebnej interoperability. Na uľahčenie rozmiestnenia a udržiavania NRF boli 

vytvorené NFIU (Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Maďarsko 

a Slovensko). Hlavným cieľom týchto styčných tímov je identifikovať logistické siete, 

dopravné uzly a podporovať budovanie infraštruktúry s cieľom zabezpečiť, že VJTF môže 

byť nasadená na pridelené územie čo najrýchlejšie, v časovom rámci dvoch až siedmych 

dní
22

. V prípade, že sa nedosiahne dostatočný odstrašovací efekt nasadením jednotkami VJTF 

alebo NRF, NATO by malo pokračovať v nasadení tzv. nadväzujúcich síl.  

Schválenie predsunutej prítomnosti v Pobaltí a v Poľsku spolu s prispôsobenou 

predsunutou prítomnosťou v Čiernom mori sú najvýznamnejšími rozhodnutiami 

Aliancie od konca Studenej vojny. Od apríla 2017 štyri bojové skupiny o veľkosti brigád sú 

nasadené na rotačnej báze pod vedením rámcových krajín v každej krajine nasadenia (britská 

v Estónsku, kanadská v Lotyšsku, nemecká v Litve a americká v Poľsku). Tieto bojové 

skupiny plnia veľmi dôležitú obrannú úlohu pre rôzne scenáre, ktoré by mohli v týchto 

krajinách nastať, ako napr. hybridný konflikt a zároveň ako tzv. spúšťač okamžitej reakcie 

NATO na možnú agresiu. Mnohonárodnosť bojových skupín posilňuje ich odstrašujúci 

účinok. V prípade ruskej invázie by boli obete z mnohých členských krajín NATO, čo by 

malo za následok rýchlejšie zjednotenie Aliancie a jej reakciu. 

Dosiahnutie predsunutej prítomnosti na rotačnom princípe v Pobaltí bol dlhý proces jednaní, 

ktorý sa stal po schválení Akčného plánu pripravenosti (RAP) míľnikom v posilňovaní 

odstrašovania a obrany NATO.  

Dovtedy prijaté opatrenia neboli vnímané ako dostačujúce, keďže RAP vychádza z plánu 

nasadenia VJTF po rozhodnutí Severoatlantickej rady v prípade ruskej vojenskej agresie a 

spoliehania sa na predpoklad, že Rusko proti takémuto nasadeniu nepoužije svoje schopnosti 
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A2/AD. Dokonca aj keby VJTF dosiahla požadované miesto určenia, bude potrebovať čas na 

to, aby bola pripravená na bojovú akciu a plne interoperabilná s miestnymi obrannými silami. 

V prípade väčšiny rôznych scenárov by to však už bolo neskoro. Ďalšou otázkou bola určitá 

neochota niektorých spojencov prijímať rozhodnutia, ktoré by podľa ich názoru situáciu 

zhoršili. V takýchto prípadoch panovala obava, že aj napriek spustenej agresii Ruska voči 

niektorému spojencovi mohli niektorí spojenci mať záujem pokúšať sa naďalej vyjednávať, 

čo by značne pozdržalo potrebné rýchle rozhodovanie a malo by fatálne dopady.  

Ďalšou z prekážok predstavovala dohoda pod názvom zakladajúci akt NATO - Rusko z roku 

1997, ktorá má skôr charakter politickej dohody ako právne záväzný dokument. Táto dohoda 

ale stanovuje limity rozmiestnenia podstatnejšieho množstva síl na východnej hranici medzi 

NATO a Ruskom. Po dvadsiatich rokoch sa zdá, že tým, kto sa neunúva dodržiavať túto 

dohodu, je práve Rusko so svojimi rozsiahlymi cvičeniami na hraniciach s Alianciou. Niektorí 

členovia NATO sú však stále plne odhodlaní dodržiavať túto dohodu a tým neposkytovať 

Rusku ďalšie podporné argumenty pre svoje aktivity. 

Otázkou ostáva aj pokračovanie predsunutej prítomnosti na rotačnom princípe na východe, 

ktorá sa môže časom stať príliš nákladná v porovnaní s trvalým umiestnením jednotiek. 

Vzhľadom na zmenené bezpečnostné prostredie a ignorovanie nastavených pravidiel Ruskom 

sa otázka otvorenia zakladajúceho aktu NATO-Rusko stáva legitímnou a v blízkej budúcnosti 

sa Aliancia tejto otázke nevyhne. Inak bude NATO narážať na problémy s ustanoveniami pri 

snahe zabezpečiť efektívnejšiu bezpečnosť pre východných spojencov. 

So zmenami bezpečnostného prostredia začalo NATO aj funkčné hodnotenie svojej 

veliteľskej štruktúry (NCS), s cieľom dosiahnuť robustnejšiu a schopnejšiu štruktúru schopnú 

lepšie reagovať na súčasné výzvy v celom spektre. Výsledkom bude adaptovanie veliteľskej 

štruktúry na nové výzvy a ich prioritizáciu. V novembri 2017 sa ministri obrany členských 

štátov NATO dohodli na modernizácii štruktúry velenia, aby vytvorili dve nové veliteľstvá 

pre oblasť Atlantiku a logistiku s cieľom lepšie presúvať jednotky v Európe (Ulm, 

Nemecko)
23

. Už v roku 2016 bolo vytvorené Regionálne Centrum pre juh, umiestnené na 

Spoločnom veliteľstve síl NATO v Neapole, ktorého úlohou je zbierať informácie o krízach v 

krajinách a problémoch pochádzajúcich z juhu
24

.  
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NCS sa od konca Studenej vojny veľmi nezmenila. Je síce pravda, že došlo k niektorým 

čiastkovým zmenám, ktoré mali vplyv na znižovanie počtu zamestnancov a zatvorenie 

niektorých veliteľstiev (posledné v roku 2011). Každý proces reorganizácie NCS je veľmi 

ťažký a má aj svoj silný politický rozmer, ktorý je často spojený s veľkým lobovaním v 

pozadí, pretože každé veliteľstvo je pre ktorúkoľvek krajinu mimoriadne dôležité. Pretože ak 

ho má, udržiava si ho alebo sa ho snaží získať z politických a sociálno-ekonomických 

dôvodov. Avšak aj napriek zmenám v bezpečnostnom prostredí doteraz v rámci NCS nebolo 

uskutočnených veľa zásadných zmien a aj kvôli rôznym predstavám a záujmom spojencov 

dochádza iba k čiastočným úpravám. Je to vidieť aj na prebiehajúcich diskusiách, keďže 

z geografického hľadiska sa nediskutuje o žiadnom návrhu na presun alebo vytvorení nového 

veliteľstva na východnom krídle, hoci logika hovorí opak.  

Ďalšou oblasťou, v ktorej už NATO začalo konať viac je boj proti terorizmu s cieľom riešiť 

výzvy prichádzajúce z juhu. Toto bola ďalšia požiadavka administratívy prezidenta Trumpa, 

ktorá má vplyv na ďalšiu adaptáciu Aliancie v blízkej budúcnosti. Aliancia sa rozhodla 

pripojiť ku Globálnej koalícii na boj proti ISIL a poskytne koaličnú podporu okamžitej 

pripravenosti (AWACS) a posilní pomoc irackým silám prostredníctvom budovania 

obranných a súvisiacich bezpečnostných kapacít v Iraku (DCBI)
25

. 

Záver 

Pôsobenie Ruska v Gruzínsku a na Ukrajine preukázalo, že je ochotné využiť vojenskú silu na 

dosiahnutie svojich politických cieľov. NATO ako organizácia 29 členov, ktorá uskutočňuje 

rozhodnutia na princípe konsenzu trvalo nejaký čas kým prijala potrebné opatrenia 

posilňujúce dôveryhodnejšiu bezpečnosť svojim najzraniteľnejším členom. V roku 2014 sa 

namiesto odstrašovania voči Rusku rozhodlo poskytnúť svojim členom ubezpečovacie 

opatrenia vytváraním iniciatív ako RAP s cieľom posilniť NRF, pričom sa však zdráhala 

poskytnúť viac významnú podporu spojencom na východnom krídle. Trvalo to nejaký čas 

kým v roku 2016 na summite vo Varšave NATO prijalo opatrenia posilňujúce odstrašenie a 

obranu rozmiestnením síl do Pobaltia a do Poľska na rotačnom princípe. So zmenami 

bezpečnostného prostredia a ich dynamikou sa NATO bude musieť aj naďalej prispôsobovať 

novým hrozbám. 
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Zásadným prvkom adaptácie Aliancie bude pokračujúca podpora a zabezpečovanie 

bezpečnosti jej východných spojencov, a tým aj budovanie ich odolnosti a sebadôvery, 

naďalej odolávať  ruskému úsiliu ovplyvňovať ich vlády a obyvateľstvo prostredníctvom 

hybridných hrozieb alebo vojne novej generácie (vrátane rozsiahlych dezinformačných 

kampaní). Z tohto dôvodu musí dôjsť k plnej implementácií záverov zo summitov vo Walese, 

Varšave a Bruseli s cieľom posilniť politicky a vojensky Alianciu. 

Spojené štáty naďalej pokračujú v podpore východného krídla prostredníctvom vysielania 

svojich vojakov. Užšia spolupráca s EÚ v oblasti sankcií a politík voči Rusku má mimoriadny 

význam pri udržiavaní transatlantickej väzby aj po komentároch počas prezidentskej kampane 

v USA o zastaranosti NATO, ako aj po niekoľkých diplomatických neúspechoch v minulosti. 

 


