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Slovenská republika
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do EÚ a NATO

SR sa usilovala o členstvo v EÚ a NATO už od svojho vzniku v roku 1993. Plnoprávnym členom NATO,
najsilnejšej politicko-vojenskej aliancie na svete, sa SR stala 29. marca 2004. O mesiac neskôr,
1. mája 2004, vstúpila SR do Európskej únie, jedinečného politického a hospodárskeho zoskupenia
demokratických krajín, ktoré v doterajšej histórii európskeho kontinentu nemá obdobu.

Slovenská republika súčasť zjednocujúcej sa Európy
Členstvu SR v oboch organizáciách predchádzali náročné rokovania a plnenie podmienok, čo si
vyžadovalo veľké diplomatické aj praktické úsilie mladého štátu. Vstupom krajín strednej a východnej
Európy do EÚ zaniklo umelé rozdelenie Európy, ktoré po II. svetovej vojne symbolizovala železná opona.
Naplnenie základných integračných ambícií ukotvilo SR v jej prirodzenom geografickom, hodnotovom, politickom, bezpečnostnom i hospodárskom priestore. SR z toho profituje, zároveň si však
plní svoje záväzky voči partnerom a spojencom v EÚ i NATO. Čo teda členstvo v týchto zoskupeniach SR prinieslo?

Míľniky v euroatlantickej integrácii Slovenskej republiky
• október 1993
Podpis Asociačnej dohody
medzi EÚ a SR

• Summit EÚ v Kodani 2002
SR ukončila prístupové
rokovania s EÚ

• 16. apríl 2003
Podpis Zmluvy o pristúpení SR
k EÚ v Aténach

• február 1994
SR sa zapojila do programu
NATO „Partnerstvo za mier”

• Summit NATO v Prahe 2002
SR dostala pozvánku na
rokovania o vstupe do NATO

• jún 1995
Odovzdanie žiadosti
o členstvo SR v EÚ

• 26. marec 2003
Podpis Protokolu o pristúpení
SR k Severoatlantickej zmluve
v Bruseli

• 16. -17. máj 2003
Referendum o vstupe SR do
EÚ; až 92,5 % občanov SR,
ktorí odovzdali svoj hlas, sa
vyslovilo za vstup SR do EÚ

• Summit EÚ
v Helsinkách 1999
EÚ rozhodla o začatí
prístupových rokovaní so SR
• Washingtonský summit
NATO 1999
NATO schválilo Akčný plán
pre členstvo ako formu pomoci
a podpory pre 9 kandidátskych
krajín vrátane SR

• 9. apríl 2003
Vstup desiatich nových členov
vrátane SR do EÚ schválil
Európsky parlament
• 14. apríl 2003
Vstup desiatich nových členov
schválila Rada ministrov
zahraničných vecí členských
krajín EÚ

• 29. marec 2004
SR sa stala členom NATO
• 1. máj 2004
SR sa stala členom EÚ
• 21. december 2007
Územie SR sa stalo súčasťou
Schengenského priestoru
• 1. január 2009
SR prijala spoločnú menu euro
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Hlas občanov SR v EÚ

EÚ je unikátnym príkladom nadnárodnej demokracie. Občania SR môžu v naj
väčších nadnárodných voľbách na svete priamo voliť poslancov

Európskeho

parlamentu a tým ovplyvniť tvorbu spoločnej európskej budúcnosti.

Vstupom do EÚ a NATO sa SR stala súčasťou medzinárodne uznávaných
a rešpektovaných spoločenstiev. Pristúpenie k EÚ odobrili občania SR
v historicky jedinom úspešnom referende. Po piatich rokoch členstva sa
podiel ľudí, ktorí sa popri identite občana SR cítia byť aj občanmi EÚ,
zvýšil zo 46 na 58 %. Vstup do NATO považuje za jednu z najvýznamnejších udalostí v dejinách SR viac ako 67 % obyvateľov.

Prestíž a vplyv
Spoločný postup s partnermi z EÚ a NATO zvyšuje vplyv SR na medzinárodnej scéne. Spolupráca pomáha riešiť problémy, ktoré by SR sama
nezvládla – zaistenie bezpečnosti štátu, finančnú a hospodársku krízu,
problémy energetickej bezpečnosti, zmeny klímy, boj proti terorizmu a i..
Na členstvo v EÚ sa pre občanov SR viažu nové práva. Napríklad právo
na diplomatickú a konzulárnu pomoc od veľvyslanectva ktoréhokoľvek
členského štátu Európskej únie v tretích krajinách, petičné právo, zákaz
diskriminácie a v neposlednom rade právo voliť vo voľbách do Európskeho
parlamentu.

foto: NATO

SR môže ako člen Severoatlantickej aliancie počítať s bezpečnostnými zárukami zo strany
spojencov a zároveň si plní záväzky vyplývajúce z členstva. Článok 5 Severoatlantickej zmluvy
garantuje SR, v prípade ozbrojeného útoku, pomoc zo strany spojencov, ktorí disponujú najvyspelejšími armádami sveta.

foto: Prezidium policajneho zboru SR

Na druhej strane SR, z členstva v NATO vyplýva záväzok aktívne prispievať k bezpečnosti
svojich spojencov. Ozbrojené sily SR zvyšovali svoju bojaschopnosť pre plnenie cieľov a potrieb
NATO i formujúcej sa obrannej politiky EÚ už pred rokom 2004. OS SR zabezpečujú podľa
harmonogramu pohotovosť pre Sily rýchlej reakcie NATO aj Bojové skupiny EÚ, ktoré v prípade potreby môžu byť v krátkom čase vyslané do krízových oblastí.

Bezpečnosť - predpoklad rozvoja
Jednou z najvyšších operačných priorít NATO je v súčasnosti stabilizácia Afganistanu. SR
s prihliadnutím na vlastné možnosti odpovedala na potreby operácie NATO ISAF posilnením
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svojej vojenskej prítomnosti v Afganistane.
Od roku 2006 bola v SR zrušená povinná vojenská služba. SR si môže teraz dovoliť menší počet
príslušníkov OS práve vďaka členstvu v efektívnom systéme kolektívne obrany, akým je NATO.
Vstup SR do NATO a EÚ vyžadoval aj reformy v hospodárskej oblasti. Keď sa SR stala ich
členom, vyslala jasný signál, že je bezpečným priestorom pre investície a podnikanie. Stala
sa tak lákadlom pre veľké zahraničné firmy, ktoré prispievajú k jej hospodárskemu rastu
a vytvárajú nové pracovné miesta.

Príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky v extrémnych podmienkach v Afganistane (operácia NATO

Ozbrojené sily SR

ISAF) strážia kľúčové objekty, zbavujú terén krajiny nebezpečných mín, budujú infraštruktúru, cvičia

pomáhajú

afganské bezpečnostné zložky a vykonávajú ďalšie úlohy. Ozbrojené sily SR prispievajú k znižovaniu
napätia a prevencii nepokojov v

EUFOR Althea). Pomáhajú,

Kosove (operácia NATO KFOR) a v Bosne a Hercegovine (operácia

aby mohli ľudia mimo hraníc

EÚ

a

NATO

žiť v lepších podmienkach

a zároveň zaisťujú, aby z týchto území nevzišla žiadna bezpečnostná hrozba.

Pod

vlajkou

Asistujú
hranici

EÚ

pracujú v problémových regiónoch sveta aj slovenskí policajní a colní experti.

pri zavádzaní štandardných hraničných a colných pravidiel na moldavsko-ukrajinskej

(podporná

hraničná misia

s organizovaným zločinom v

Kosovo) a tiež monitorujú

EUBAM),

poskytujú poradenstvo policajným silám pre boj

Bosne a Hercegovine (policajná misia EUPM) i Kosove (misia EULEX

situáciu v

Gruzínsku (monitorovacia misia EUMM). V minulosti pôsobili

slovenskí civilní experti aj v misiách na

Blízkom východe a v Afrike.

Slovenskí
civilní experti

Slovenskí študenti
v Európe

Výmenný študijný program Socrates/Erasmus, financovaný Európskou úniou, za 10 rokov umožnil
viac ako 10 tisíc slovenským vysokoškolským študentom a pedagógom vycestovať do celej Európy.

Od decembra 2007 cestujeme naprieč európskym kontinentom - od estónskeho Tallinu až po
portugalský Lisabon

Európsky štandard

- bez kontrol na hraniciach.

Jednotný trh EÚ - to je aj politika ochrany spotrebiteľa, ktorá aj u nás zaviedla transparentné
ceny leteniek, kompenzáciu za zrušené a meškajúce lety, dvojročnú záručnú dobu na výrobky,
či cenový strop na roamingové hovory v rámci

EÚ.

Pilierom európskej integrácie sú 4 hlavné slobody, ktoré tvoria podstatu jednotného
trhu EÚ: voľný pohyb osôb, tovarov, kapitálu a služieb.
Voľný pohyb osôb je založený na myšlienke, že každý občan EÚ má právo bez obmedzení
sa pohybovať na celom území EÚ. Státisíce občanov SR dostali príležitosť pracovať na
veľkom pracovnom trhu EÚ bez administratívnych prekážok.

Priestor slobody a príležitostí
Voľný pohyb tovarov je kľúčovým pre prosperitu európskej ekonomiky. Podnikateľom
sa v EÚ otvoril nový trh s pol miliardou spotrebiteľov. SR sa za 5 rokov členstva v EÚ
podarilo výrazne zvýšiť svoj hospodársky potenciál. Drvivá väčšina exportu SR nájde
svoje miesto práve na vnútornom trhu EÚ.
SR splnila ako druhá postkomunistická krajina v EÚ kritériá na zavedenie spoločnej meny –
euro. Rozhodnutie o prijatí eura padlo len krátko pred prvými správami o globálnej finančnej a ekonomickej kríze a prinieslo SR komparatívnu výhodu pri riešení jej následkov.
Okrem slobôd vyplývajúcich z jednotného trhu, znamená európsky priestor aj zónu bez hraníc medzi štátmi - signatármi Schengenskej dohody. Po páde železnej opony bolo rozšírenie Schengenského priestoru najvýznamnejšou udalosťou pre slobodu pohybu osôb.

EÚ vyčlenila prostredníctvom svojich fondov pre SR na roky 2007 až 2013 v prepočte viac než
2 100 eur na každého obyvateľa SR. Primárnym cieľom tejto finančnej podpory je posilniť
súdržnosť európskeho spoločenstva ako jednotného sociálneho a hospodárskeho celku.

Euro(atlantická) solidarita
Podoba pomoci z fondov EÚ je rôzna, najviac prostriedkov je určených na výstavbu ciest
a železníc, na ochranu životného prostredia, podporu cestovného ruchu, inovatívnych podnikateľov, ako aj na výskum a financovanie programov na zvýšenie zamestnanosti.
SR nielen využíva princíp solidarity EÚ, ale zároveň sama poskytuje oficiálnu rozvojovú pomoc - Slovak Aid - ktorú rozdeľuje podľa svojich medzinárodných záväzkov a priorít. Najväčšími prijímateľmi slovenskej rozvojovej pomoci sú od roku 2003 Srbsko a Čierna Hora. Vstu-
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pom do EÚ prevzala SR jej nástroje a politiky v oblasti rozvojovej pomoci, ktorých cieľom je
znižovanie chudoby vo svete a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Členské štáty EÚ
sú najväčším kolektívnym darcom na svete, poskytujú viac ako polovicu všetkých finančných
prostriedkov na rozvoj menej bohatých krajín.
Princíp solidarity presadzuje SR aj pri úhrade nákladov na pobyt svojich príslušníkov Ozbrojených síl v misiách medzinárodného krízového manažmentu v rámci NATO i Európskej únie.
Rozpočet vojenských operácií a civilných misií by sa tak delil medzi všetky členské krajiny
bez ohľadu na to, či sa na konkrétnej operácii alebo misii zúčastňuje, alebo nie.

V

rokoch

2004-2006 SR

vyčerpala z fondov

EÚ 1,16

miliardy eur.

S

ich pomocou bolo

realizovaných viac ako 6 600 projektov, ktoré v rôznych oblastiach prispeli k modernizácii krajiny.

Za rok 2008 bolo v SR z eurofondov opravených a zrekonštruovaných 405 základných a materských
škôl.

Komplexne zmodernizovaných bolo 5 ústavov na liečbu srdcových, pľúcnych a onkologických

chorôb.

Do

roku

113 miliónov eur.

2013

je len na zlepšenie prístupu k rýchlemu internetu v

SR

vyčlenených

Eurofondy
modernizujú

Skúsenosti SR pre
západný Balkán

SR dlhodobo podporuje aktivity zamerané na pomoc pri napĺňaní euroatlantických
ambícií krajín západného

Balkánu. Projekty

sprostredkovali reálne skúsenosti

slovenských mimovládnych organizácií

SR z transformácie spoločnosti a prístupového

procesu do Európskej únie i NATO a pomáhali odstraňovať mýty a predsudky o európ
skej a euroatlantickej integrácii v týchto krajinách.

SR - hlas NATO
na Ukrajine

Slovenské veľvyslanectvo v Kyjeve plní od januára 2007 už druhé dvojročné obdobie
úlohu Kontaktného veľvyslanectva NATO na Ukrajine. SR týmto spôsobom zabezpečuje
dialóg a uľahčuje rozvoj spolupráce medzi NATO a Ukrajinou. Veľvyslanectvo SR zároveň
všestranne pomáha zvyšovať informovanosť ukrajinskej verejnosti o činnosti

NATO.

Dlhodobými prioritami zahraničnej politiky SR sú región západného Balkánu a
východní susedia EÚ, predovšetkým Ukrajina. Kultúrna i geografická blízkosť
a podobná historická skúsenosť motivuje SR konkrétnymi krokmi podporovať
snahy týchto krajín úspešne naplniť svoje integračné ambície smerom k EÚ
a NATO. Cieľom SR je umožniť týmto krajinám profitovať z euroatlantickej
integrácie podobne, ako z nej profitovala sama.

Šírenie úspešného príbehu SR
SR uvítala tretiu vlnu rozširovania NATO od konca Studenej vojny – prijatie
Chorvátska a Albánska. Podporuje aj ďalších uchádzačov o členstvo v NATO
z Balkánu i z regiónu Čierneho mora. Šírením vlastného úspešného príbehu
a pomocou oficiálnej rozvojovej pomoci chce SR prispieť svojím dielom k posilňovaniu stability a prosperity na európskom kontinente.
Aj napriek svojmu pozitívnemu postoju k rozširovaniu euroatlantických integračných zoskupení, SR vyžaduje, aby všetky kandidátske krajiny bezpodmienečne plnili stanovené podmienky.

Ďalšie zdroje informácií na internete:
Európska únia
http://europa.eu I Portál Európskej únie
http://ec.europa.eu I Európska komisia
www.europarl.europa.eu I Európsky parlament
www.consilium.europa.eu I Rada Európskej únie
http://ec.europa.eu/slovensko I Zastúpenie Európskej komisie v SR
www.europskyparlament.sk I Informačná kancelária Európskeho parlamentu v SR
www.eurodesk.sk I Eurodesk - Európska informačná sieť pre mládež

NATO
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http://www.nato.int I Severoatlantická aliancia

Vláda SR
www.mzv.sk I Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
www.mosr.sk I Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
www.vlada.gov.sk I Úrad vlády Slovenskej republiky
www.euroinfo.gov.sk I EuroInfo Centrum (Úrad vlády)

Mimovládne organizácie
www.cpep.sk I Centrum pre európsku politiku
www.ata-sac.org I Slovenská atlantická komisia

Špecializované médiá
www.euractiv.sk I EurActiv.sk
www.eaq.sk I Euro-atlantic Quarterly
www.europskaunia.sk I Encyklopédia o EÚ
www.eu4journalists.eu I EÚ pre novinárov
www.zahranicnapolitika.sk I Časopis Zahraničná politika na internete
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