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Predhovor
Milí priatelia, vážené kolegyne, kolegovia,
do rúk sa Vám dostáva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Slovensko
Európe – Európa Slovensku“, ktorá sa z iniciatívy Euroatlantického centra uskutočnila
v historických priestoroch Národnej rady na Župnom námestí v Bratislave 10. – 11. októbra
2003. Záštitu nad týmto podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky J.E. Rudolf
Schuster a predseda vlády Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda.
Slovensko sa 1. mája 2004 stalo plnoprávnym členom Európskej únie. Názov publikácie
a konferencie „Slovensko Európe – Európa Slovensku“ vychádza z presvedčenia, že vstup
Slovenska do Európskej únie je obojstranný proces. Slovensko od Európy niečo získa, ale
musí na druhej strane aj niečo ponúknuť. Aktívne pôsobenie Slovenska v Európskej únii
záleží na tom, ako budeme pristupovať k našej úlohe v zjednotenej Európe. Preto má
konferencia a táto publikácia ambíciu hľadieť za horizont vstupu Slovenska do Európskej
únie a prostredníctvom postojov slovenskej politickej a odbornej verejnosti definovať
historickú úlohu Slovenska v Európskej únii.
Zborník predstavuje súbor materiálov a názorov, ktoré reflektujú dôležité témy na poli
kultúrno–duchovných a ideovo–politických aspektov na ceste našej krajiny do zjednotenej
Európy. Verím, že poznatky, ktoré táto publikácia sprostredkúva, budú pre Slovensko
motiváciou k aktívnemu pôsobeniu v zjednotenej Európe.

Euroatlantické centrum
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Euroatlantické centrum Banská Bystrica

CIELE
Euroatlantické centrum (EAC) je nezávislou mimovládnou organizáciou študentov
a mladých akademikov. Bolo založené v roku 1999 s cieľom zvyšovať verejnú informovanosť
o medzinárodných vzťahoch a bezpečnosti a podporovať otvorenú diskusiu a kvalifikovaný
výskum. Organizovaním verejných prednášok, seminárov a publikovaním článkov sa EAC
usiluje prezentovať verejnosti obraz postavenia Slovenska v politickom a hospodárskom
integračnom dianí. Rôznorodými aktivitami sa angažuje v informovaní o naliehavých
otázkach medzinárodných vzťahov, čím rozširuje sieť osôb a inštitúcií, ktorým záleží na
úspechu Slovenska na zahraničnej scéne.
Euroatlantické centrum spolupracuje s vládou Slovenskej republiky, obzvlášť
s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej
republiky. Pri plánovaní svojich aktivít EAC využíva podporu a aktívny vklad zo strany
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici.

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA
Organizácia spája mladých lídrov s cieľom rozvíjať ich vedomosti o zahraničnej politike
a hľadať realistické riešenia aktuálnych vnútorných a zahraničnopolitických problémov
prostredníctvom kritickej diskusie. Jadro členskej základne EAC tvoria študenti
medzinárodných vzťahov, politológie a práva.

AKTIVITY
V spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a Fakultou politických vied
a medzinárodných vzťahov UMB usporiadalo Euroatlantické centrum v období apríl–jún
1999 sériu prezentácií o európskej a transatlantickej bezpečnosti pod názvom
BEZPEČNOSTNÝ DIALÓG. Paleta prednášajúcich zahŕňala najmä osobnosti z prostredia
diplomatického zboru.
V dňoch 26. – 27. apríla 2000 usporiadalo EAC v Banskej Bystrici medzinárodný
seminár pod názvom EUROSEC 2000 s cieľom poskytnúť fórum pre diskusiu expertov so
širokou verejnosťou o otázkach európskej bezpečnosti. Pozvaní hostia zahŕňali osobnosti
z vládnych a medzinárodných inštitúcii (MZV SR, MO SR, OSN, NATO, EU, OBSE).
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S podporou Veľvyslanectva USA v Bratislave organizovalo EAC v období október 2000
–máj 2001 sériu okrúhlych stolov pod názvom ROZHOVORY O ZAHRANIČNEJ
POLITIKE. Zoznam pozvaných hostí tvorili osobnosti zastávajúce kľúčové posty
v slovenských a medzinárodných inštitúciách. Pozvanie prijali Francois del Marmol,
veľvyslanec Belgického kráľovstva v Slovenskej republike; Frank Lambach, veľvyslanec
Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike; Jeremy Rosner, viceprezident
Greenberg Quinlan Research a bývalý poradca prezidenta USA Billa Clintona a mnohí iní.
V dňoch 21. – 22. apríla 2001 usporiadalo EAC II. ročník medzinárodnej konferencie
EUROSEC 2001 – SLOVENSKO V NOVOM EURÓPSKOM BEZPEČNOSTNOM
PROSTREDÍ. Toto podujatie nadviazalo na konferenciu EUROSEC 2000 a reagovalo na
nový vývoj v bezpečnosti európskeho priestoru. Medzi najdôležitejšími diskutovanými
témami bol vplyv Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (ESDP) na transatlantické
vzťahy, rozširovanie Aliancie a pokrok Slovenskej republiky v príprave na členstvo v NATO.
Seminár ocenili a aktívne podporili popredné osobnosti ako napríklad Rastislav Káčer, štátny
tajomník Ministerstva obrany SR, Antonio Borges de Carvalho, generálny sekretár Asociácie
atlantickej zmluvy; Troels Frolling, generálny sekretár Dánskej asociácie atlantickej zmluvy;
Willem Matser, poradca pre záležitosti strednej a východnej Európy v NATO HQ a ďalší.
Konferencia sa uskutočnila s podporou Nadácie otvorenej spoločnosti, Ministerstva obrany
SR, Nadácii Konrada Adenauera, Veľvyslenectva Spojených štátov amerických v Slovenskej
republike, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici a Úradu NATO pre informácie a tlač.
V dňoch 12. – 14. septembra 2001 spoluorganizovalo EAC s Fakultou politických vied
a medzinárodných vzťahov UMB a Inštitútom vzdelávania odborov Slovenskej republiky
medzinárodnú vedeckú konferenciu MODELY EURÓPSKEJ A SVETOVEJ INTEGRÁCIE.
Konferencia sa uskutočnila pod záštitou podpredsedníčky vlády Slovenskej republiky pre
európsku integráciu Márie Kadlečíkovej a zúčastnili sa jej odborníci zo Slovenska a celej
Európy.
S láskavou podporou Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Bratislave EAC
v roku 2002 pokračovalo v sérii okrúhlych stolov pod názvom ROZHOVORY O
ZAHRANIČNEJ POLITIKE II. Charakterom a obsahom diskusií nadviazalo na pozitívnu
skúsenosť z predchádzajúcich podujatí. Pozvanie prijali Günter Verheugen, komisár
Európskej komisie pre rozširovanie; Mikuláš Dzurinda, predseda vlády Slovenskej republiky;
Ronald Weiser, veľvyslanec Spojených štátov amerických v Slovenskej republike a mnohí
iní.

KONTAKT
Euroatlantické centrum
Kuzmányho 3
974 01 Banská Bystrica
tel./fax. 048.415.1689
e-mail. eac@eac.sk
www.eac.sk
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Otvorenie konferencie
Róbert Vass, prezident Euroatlantického centra

Vaše excelencie, vážené dámy, vážení páni.
Je pre mňa nesmiernou poctou otvoriť konferenciu „Slovensko Európe – Európa
Slovensku“, ktorá sa týka najmä ideovo-politických a duchovno-kultúrnych aspektov nášho
vstupu do Európskej únie.
Dovoľte mi privítať na konferencii podpredsedu vlády pre Európsku integráciu, ľudské
práva a menšiny Pála Csákyho, riaditeľa odboru zahraničnej politiky Kancelárie prezidenta
SR, pána Milana Lajčiaka, Poradcu predsedu vlády SR pre zahraničnú politiku pána Milana
Ježovicu, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR Józsefa Kvardu. A zároveň vítam aj
všetkých Vás, tu prítomných.
Slovensko sa nachádza na prahu vstupu do Európskej únie. Naša integrácia je historická
výzva, ktorej sa Slovensko musí plne chopiť. Treba však povedať, že naša integrácia do
Európskej únie zasiahne všetky stránky spoločenského a kultúrneho života. Všetkým
dimenziám integrácie však nebol venovaný dostatočný priestor. Dnes táto diskusia nemôže
byť len o vstupe ale najmä o pozícii a budúcnosti našej krajiny v tejto inštitúcii. Je pre mňa
zadosťučinením, že Euroatlantické centrum rozvíja takúto diskusiu. Chceme poukázať na to,
že integrácia do Európskej únie nie je čisto ekonomickou záležitosťou, ale že toto začlenenie
je aj o určitých hodnotách a identite.
Konferencia vytvára priestor pre slovenskú odbornú a politickú verejnosť na diskusiu
a zblíženie názorov v otázkach pozície, úlohy a budúcnosti našej krajiny v Európskej únii tak,
aby naše spoločenstvo mohlo prispieť svojím maximom do rozmanitosti a jedinečnosti
európskej kultúry a jej úloha bola jasne definovaná a akceptovaná v rámci tohto spoločenstva.
Musíme si však uvedomiť dôležitosť našich krokov, ktoré majú vychádzať z našich tradícií
a histórie. Preto by sme nemali vnímať našu integráciu ako únik od vlastných dejín, ale ako
ich naplnenie.
Často sa stretávame s vyjadrením, že vstupujeme do Európy. My však v Európe sme už
takmer dve tisícročia. Naši predkovia svojou prítomnosťou a kultúrou pretvárali charakter
strednej Európy a neraz svojim pôsobením vytvárali nadčasové hodnoty. Treba si uvedomiť,
že Európa by nikdy nebola úplná bez kultúr stredoeurópskych krajín. Rozšírenie EÚ bude
symbolizovať jednotu Európy, ale zároveň aj jej kultúrnu rozmanitosť. Sila Európy spočíva
práve v jej rozmanitosti. Dnes sa ešte nevie, akým smerom sa bude Európa vyvíjať, ešte
nevieme, aká bude jej finálna podoba. Isté však je, že Európa bude silná len vtedy, ak budeme
brániť túto kultúrnu rozmanitosť národov, inak stratí svoju tvár. Práve v takejto historickej
chvíli si musíme uvedomiť, kde je náš potenciál, za akú Európu chceme bojovať, čo od nej
očakávame a čím prispejeme do tejto zjednotenej Európy. Úlohou dnešnej generácie je
urobiť správne rozhodnutia, ktoré zásadne ovplyvnia chod krajiny na dlhé obdobie.
Dovoľte mi poďakovať J. E. prezidentovi SR Rudolfovi Schusterovi a pánovi
predsedovi vlády SR Mikulášovi Dzurindovi, ktorí prevzali záštitu nad touto konferenciou
a vyjadrili tak záujem o diskusiu o pozícii, smerovaní a budúcnosti našej krajiny v EÚ.
Rád by som sa tiež poďakoval našim partnerom a všetkým, ktorí podporili túto
konferenciu. Ďakujem za podporu Úradu vlády Slovenskej republiky a Kancelárii predsedu
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vlády Slovenskej republiky, ďalej sponzorom, bez ktorých by sa táto konferencia
neuskutočnila. Za podporu tiež ďakujeme Slovenskému rozhlasu.
Dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že táto konferencia bude prínosom pre slovenskú
spoločnosť, že prispeje k tvorbe strategických plánov o národných záujmoch našej krajiny v
tomto politicko-ekonomickom zoskupení štátov budovanom na princípe spoločne zdieľaných
hodnôt.
Dúfam, že na tejto konferencii vytvoríme vhodnú pracovnú atmosféru a že konferencia
bude obohatením diskusie o mieste, úlohe a budúcnosti krajiny v Európskej únii.
Želám nám všetkým veľa úspechov.

Rudolf Schuster, Prezident Slovenskej republiky
(príhovor prečítal Milan Lajčiak, riaditeľ odboru zahraničnej politiky Kancelárie prezidenta SR)

Vážení účastníci konferencie Slovensko Európe – Európa Slovensku,
s radosťou som prijal záštitu nad dnešným podujatím. Napĺňa ma spokojnosťou
skutočnosť, že sa hodláte na odbornej úrovni zaoberať závažnou a navýsosť aktuálnou témou
účinkovania Slovenska v Európskej únii v diskusii, po ktorej naša verejnosť oprávnene volá.
Téma Vašej konferencie je o to aktuálnejšia, že ste sa zišli v čase, keď v Ríme prebieha
Medzivládna konferencia tohto významného integračného zoskupenia, prakticky už i za našej
účasti ako nádejného budúceho člena Európskej únie.
Slovensko je malá krajina, ktorá sa historicky formovala v rámci veľkých a významných
európskych štátnych útvarov po dlhé stáročia. Pred desiatimi rokmi sme však vystúpili z ich
tieňa a prihlásili sa na skúšku dospelosti vytvorením samostatnej Slovenskej republiky.
S pocitom veľkého uspokojenia môžem dnes povedať, že máme za sebou prvé úspechy, ktoré
vytvorili podmienky na to, aby sme sa stali dôstojným partnerom všetkým demokratickým
štátom Európy.
Eurointegračný proces plne zasiahol každodenný život všetkých občanov našej krajiny
a vnímame ho ako potrebu pevnejšej zomknutosti s cieľom urobiť európsky kontinent
stabilnejším a prosperujúcejším. Našou povinnosťou je dotiahnuť do konca to, čo si želá
väčšina obyvateľov Slovenska: stať sa neoddeliteľnou súčasťou integrujúceho sa priestoru
demokratických krajín, kde má aj naša krajina svoje nezastupiteľné miesto.
Rokovanie Vašej konferencie sa môže pričiniť o to, aby verejnosť Slovenska kráčala za
našimi integračnými cieľmi vybavená širokou bázou presvedčivých argumentov, ale aj
uvedomenia si rizík, lebo len tak budeme schopní lepšie čeliť výzvam integrácie v hodnotovej
i praktickej rovine. Spájam teda Vašu konferenciu s nádejou, že sama bude impulzom
a solídnym príspevkom k rozvinutiu tak žiadúcej verejnej diskusie o problémoch
i prednostiach vzťahu Slovenska a Európy.
Verím preto, že Vaše rokovanie bude rezonovať nielen v odborných, ale i v občianskych
kruhoch tak, aby napomohlo mobilizovať nás všetkých k rozhodným a presvedčivým krokom
nielen v politickej či ekonomickej oblasti, ale aj v spoločenskej, kultúrnej, hodnotovej
a geopolitickej dimenzii dôstojného a efektívneho pôsobenia Slovenskej republiky
v Európskej únii.
Želám Vášmu rokovaniu, na ktorom mi iné povinnosti neumožnili zúčastniť sa, aspoň
touto formou úspešný priebeh a plodné výsledky, s ktorými sa rád príležitostne oboznámim.
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Pál Csáky, podpredseda vlády Slovenskej republiky pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny

Vážené dámy, vážení páni, jeho excelencia.
Už o šesť mesiacov sa uskutoční jeden veľký sen, projekt doteraz najväčšieho rozšírenia
EÚ. Som nesmierne rád, že môžem konštatovať, že Slovenská republika bude súčasťou tohto
procesu. To, čo sa zdalo ešte pred piatimi rokmi skoro nedosiahnuteľné, sa stane realitou
a predstavuje to pevný podklad pre budúci vývoj našej spoločnosti, našej krajiny.
Cesta k zjednotenej Európe sa začala pred vyše polstoročím, bola plná závažných
rozhodnutí, ktoré sa snažili o riešenie potrieb a problémov ľudstva a zosúladenie európskeho
sveta. Základom tejto snahy bola a je medzinárodná solidarita, ku ktorej sme dostali možnosť
pripojiť sa. V tomto období sme my Európania dostali šancu, ktorú musíme využiť. História
nám ponúka možnosť vytvoriť jednu Európu bez ostnatých plotov a hermeticky uzavretých
hraníc. Spájame dve časti jedného kontinentu, ktoré boli niekoľko desaťročí od seba násilne
oddelené. Napriek tomu nás teší skutočnosť, že po páde železnej opony pred takmer 14 rokmi
žiadna z vtedajších krajín západného bloku nepochybovala a nepochybuje o tom, že bývalé
socialistické krajiny majú vpustiť do európskeho dvora. Otázkou však bolo, akým spôsobom
začleniť nové kandidátske krajiny s ešte rodiacimi sa demokratickými pravidlami a trhovou
ekonomikou, a pritom ich nezničiť silným konkurenčným tlakom. Na druhej strane je aj
otázka ako únia dokáže prijať krajiny, ktoré v prvých štádiách odčerpajú vysoké finančné
čiastky z európskej pokladnice, bez toho aby paralyzovala samú seba.
Dovolím si dnes konštatovať, že únia tieto otázky už vyriešila. Dôkazom toho je aj nové
veľké rozšírenie, ktoré pre našu krajinu znamená historický medzník. Slovensko počas
prístupových procesov značne posilnilo demokratické princípy v krajine a transformovali sme
výrazným spôsobom aj ekonomiku. Dokázali sme, že sme schopní a ochotní rokovať
o závažných prístupových oblastiach a veľmi rýchlo sme dostihli úroveň kandidátskych krajín
luxemburskej skupiny. Tvrdými a často veľmi nepopulárnymi opatrenia v ekonomike ale aj
v iných oblastiach sme sa dostali na úroveň Vyšegrádskej štvorky, takže vstupujeme do únie
zároveň s nimi. Všetky tieto opatrenia sme však nerobili len preto, lebo si ich žiadala EÚ.
Plnenie kritérií a požiadaviek, makroekonomická stabilita, modernizácia výstupov našej
ekonomiky išli ruka v ruke so záujmom o stabilizáciu demokracie, s modernizáciou našej
ekonomiky a právneho systému. Mali by sme si uvedomiť, že celý tento proces posunul vývoj
našej novej spoločnosti míľovými krokmi dopredu.
Ak dovolíte dámy a páni vrátim sa ešte raz k myšlienke potreby zjednotenej Európy. Jej
zakladatelia mali rozličné dôvody prečo vytvoriť takúto organizáciu, pre pragmatické, majúce
politický, bezpečnostný ale najmä aj ekonomický pôvod, súčasne aj idealistické dôvody,
prečo by mali tak rozličné národy, aké v Európe sú, mali spoločne žiť. Tragické udalosti
útoku na Svetové obchodné centrum v New Yorku v septembri pred dvoma rokmi potvrdili
domnienku svetových politológov o potrebe silného politického a bezpečnostného
stabilizátora v podobe zjednotenej a pevnej Európy. Z nášho geopolitického postavenia,
daného polohou SR priamo v strede Európy vyplýva, že nemôže stáť osamotene uprostred
nej. Je v našom záujme spolupodieľať sa na tvorbe európskej politiky. Bez spoločného
tvorivého úsilia, nových technológii, vzdelania a zvyšovania ekonomickej úrovne a možnosti
aktívne sa etablovať na európske trhy, by sme sa v globalizujúcom sa svete stratili. Nemenej
dôležitejším prvkom je ekonomické kritérium. Ako som už spomenul v záujme stabilizácie
novej a prudko sa rozvíjajúcej slovenskej ekonomiky bolo prijaté množstvo nepopulárnych
opatrení, ktoré viedli k zvýšenému finančnému tlaku na obyvateľstvo. V čase, keď väčšinu
našich občanov ťaží otázka koľko to všetko bude stáť, je zložité hovoriť o jednoznačných
výhodách. Avšak tieto krátkodobé a aktuálne problémy by nemali zatieniť dlhodobé výhody
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nášho členstva v EÚ. Ponuka na čerpanie značných finančných prostriedkov priamo
z pokladne EÚ prostredníctvom štrukturálnych fondov alebo kohézneho fondu, je podľa
môjho názoru výrazným ústretovým gestom pre vstupujúce krajiny.
Som presvedčený, že členstvo v EÚ je pre nás prínosom. Ako plnoprávny člen sa
budeme aktívne podieľať na rozhodovacom procese únie priamo z vnútra a nielen ako tichý
pozorovatelia. Posilní sa aj pozícia Slovenska v rámci regiónu. Naša ekonomika získa prístup
na rozvinuté ekonomické trhy, vytvorí sa priestor pre zahraničné investície a modernizáciu
technológii jednotlivých odvetví hospodárstva. Aj pre EÚ bude mať naše členstvo výhody.
Posilní sa kompaktnosť a stabilita stredoeurópskeho regiónu, uľahčí sa implementácia
Schengenskej dohody. Slovensko ponúka Európe vysoko kvalifikované pracovné sily, silný
intelektuálny potenciál. Nebolo by však dobré, aby sa zjednocovanie Európy preratávalo stále
len na politické, bezpečnostné, ekonomické, právne a administratívne pozitíva a negatíva, na
štatistiky a na percentá. Zjednocovanie Európy musíme vnímať aj ako duchovný proces,
samotnú ideu európskej jednoty ako spoločenstva hodnôt, do ktorého každý národ prispieva
svojimi historickými a duchovnými prvkami.
Vážené dámy, ctení páni, história nám ponúkla neopakovateľnú šancu skvalitniť život
našich obyvateľov. Slovensko zatvorilo knihu prešľapovania na mieste a začalo písať novú
kapitolu o rýchlom rozvoji svojej spoločnosti. Dejiny, ktoré teraz tvoríme ocenia zrejme až
naši pravnuci. Ale som rád, že som mohol byť jedným z tých, ktorí ich život obohatili
o európsky rozmer. Ďakujem pekne.

Milan Ježovica, poradca Predsedu vlády Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku

Vážená pani poslankyňa Keltošová, vážený pán podpredseda vlády, vážený pán
veľvyslanec, dámy a páni, priatelia, dovoľte aby som vás srdečne pozdravil v mene predsedu
vlády SR a poprial vám všetkým inšpirujúcu debatu.
Slovensko sa na budúci rok v máji spolu s ďalšími deviatimi krajinami stane členským
štátom Európskej únie. Okrem toho budú v budúcom roku členskými štátmi v NATO nie tri,
ale rovno desať krajín strednej a východnej Európy. Ak by sme sa pýtali čomu to pripísať, tak
by sme odpoveď našli v rozhodnutí občanov týchto krajín, ich vôli stať sa súčasťou rodiny
zdieľaných hodnôt. Presne tých hodnôt, o ktorých hovorí článok 2. novej Ústavnej zmluvy
o Európske únii a síce, že únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody,
demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv. Tieto hodnoty sú
spoločné členským štátom, spoločnosti pluralizmu, tolerancie, solidarity, spravodlivosti
a nediskriminácie. Chcel by som povedať pár slov k slobode, najmä v kontexte toho, čomu ste
sa rozhodli venovať dnešnú konferenciu, teda v kontexte témy „Slovensko Európe Európa
Slovenku“.
Mnohokrát sme si kládli, kladieme a budeme si klásť otázku o tom, v čom môže byť
špecifický príspevok Slovenska do Európy. Odpovedí je mnoho a istým spôsobom je každá
rovnaká. Ja by som chcel povedať pár slov o slobode, pretože si myslím, že takýmto
slovenským príspevkom Európe je jeho existenciálna skúsenosť neslobody. Prečo? Takmer
pol storočia sme žili v neslobode, a k slobode, ktorej sa tešil celý demokratický západ, sme sa
dopracovali cenou veľkých obetí. Vlastných, ale aj cudzích. A cez túto prizmu pozeráme na
Európsku úniu. Veľmi dobre si uvedomujeme, čo to znamená byť neslobodní a sloboda pre
nás kráča ruka v ruke s demokraciou a bezpečnosťou. Presne tak, ako to krátko po vojne
formuloval W. Churchill, keď hovoril o potrebe znovu vytvorenia európskej rodiny
a poskytnutie štruktúry, pod ktorou by mohla prebiehať v mieri, bezpečnosti a slobode.
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Uvedomujeme si, že bez nich debata o novom fungovaní novej Európskej únie bola iba
odľahčenou diskusiou.
Naša skúsenosť s tým, že sme na slobodu museli dlho čakať a vôľa sa pre ňu obetovať,
je zrejmá aj pri koreňoch vysvetlenia toho, prečo dokážeme rýchlejšie porozumieť potrebe
veci meniť, a aj toho, že sa k nim nemožno dopracovať zadarmo. Napríklad u nejakej vopred
naprojektovanej trajektórii sociálneho rozmachu. Ak chceme slobodu, tak potom chceme
dôslednú slobodu. Nemôžeme byť spokojní s polovičatou slobodou. Tak ako veríme
v slobodu jednotlivca, jeho zodpovednosť, slobodné rozhodnutie, tak veríme aj v to, že
väčšiemu celku treba odovzdať to, čo vie robiť lepšie a efektívnejšie. Preto aj dnes hovoríme,
že slobody sa môžeme vzdať v prospech Bruselu iba v nevyhnutnej miere, že potrebujeme
byť dôsledne subsidiárni, že to čo si dokážeme spravovať lepšie samostatne ako spoločne,
netreba inštitucionalizovať bruselskou byrokraciou. Tu musíme mať predovšetkým jeden cieľ,
a to úzkostlivo a starostlivo chrániť, aby sa iniciatíva a sloboda nerozpustila v prílišnej
regulácii. Ak chceme byť dôslední v slobode, tak jedným dychom musíme dodať, že táto
sloboda znamená aj zreteľnú rovnoprávnosť. Nemožno hovoriť o takom mechanizme
spolupráce v Európskej komisii, v ktorom by boli niektoré krajiny zvýhodnené alebo
znevýhodnené. Ak je možné nájsť konsenzus v hlasovaní zástupcov 15 členských krajín
v Komisii, nemôže byť takéto hľadanie konsenzu 25 zástupcov členských štátov niečím
neriešiteľným. Jean Monet kedysi hovoril, že je ľahké prísť s myšlienkami, skutočne ťažké je
uskutočniť myšlienku v praxi. Toto povedal v čase, keď si mnohí uvedomovali po obrovskej
ľudskej tragédii, po vojnovej katarzii, že spolupráca, dôvera a transparentnosť vzájomných
vzťahov medzi európskymi národmi je spôsob, ako zabrániť opakovaniu sa podobnej
katastrofy, že je to príležitosť, že je to aj nevyhnutnosť, že tak ako vtedy, ani dnes sa Európa
nemôže definovať ako protipól Spojených štátov amerických. Toto konštatovanie na pôde
Euroatlantického centra sa mi zdá byť viac než prirodzeným.
Chcem tým povedať jedno. Dnes len pred pol storočím, krátko po druhej svetovej vojne
je európsky projekt o tom istom. Ani dnes nie je iba o kvótach, normatívoch, regulatívoch
o posilnení spolupráce v poľnohospodárstve. Ani dnes nie je iba o mechanike nových
inštitúcii, aj keď sú nesporne veľmi dôležité. Ani dnes nie je iba o technokratickej úprave
vzťahov voľného trhu, pohybu kapitálu a pracovnej sily. Aj dnes a zajtra bude Európa o tom
istom, o spoločných hodnotách a ich zachovaní. Našim poslaním, myslím v túto chvíľu, je
tento projekt naplniť presne s týmto obsahom. Dámy a páni ďakujem pekne a prajem vám
dobrú debatu.

József Kvarda, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR

Vážený pán podpredseda vlády SR, excelencia, vážená pani poslankyňa Keltošová,
vážený pán poslanec Čaplovič, vážené dámy, vážení páni. Dovoľte, aby som vyjadril svoje
úprimné potešenie nad tým, že tu môžem byť v dnešný deň medzi vami a prihovoriť sa vám.
Slovenská kultúra s kultúrami národnostných menšín patrí medzi nedominantné kultúry
v rámci európskeho priestoru. Podobne ako iné takéto kultúry je vystavená veľkej
medzinárodnej konkurencii a tvrdo na ňu dopadajú účinky voľného ekonomického priestoru
na našom malom domácom trhu. Trpí na malú sponzorskú kapacitu, nízke náklady kníh,
menší dopyt po väčších projektoch. Samozrejme sú tu ešte aj ďalšie faktory. Uvedené, nie
vždy želané dôsledky integrácie, ak by sa voči nim neprijímali účinné opatrenia, by mohli
v konečnom dôsledku ohroziť samotnú identitu nedominantných kultúr. Pri ich prekonávaní,
alebo minimalizácii Slovenská republika vo svojej integračnej stratégii vychádza
z predpokladu, že aktivita Slovenska v nadväzovaní kultúrnej komunikácie a rozvíjaní
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koordinácie je jednou z významných ciest na zvládnutie veľkých problémov súčasnej kultúry.
Pomáha riešiť hlavný problém, a to udržať i vlastnú kultúrnu identitu a dosiahnuť otvorený
a plnoprávny prístup ku všetkým poznatkom v oblastiach hospodárskeho, technologického,
vedeckého a kultúrneho života. Druhá stránka toho istého problému je vo vzájomnej
previazanosti národného a európskeho v slovenskej kultúre. Nemusel by to byť osobitný
problém, ak je pre európske krajiny typické vzájomné prelínanie sa rozličných kultúr, potom
to pre Slovensko vďaka jeho geografickým a historickým danostiam, platí osobitne.
Slovenská kultúrna skúsenosť je iste špecifická, ale v týchto súvislostiach poučná aj pre
iných. Národné a univerzálne nemusí byť v protiklade. Práve slovenská republika je
významným multikultúrnym priestorom, ktorý poskytuje možnosti pre prezentáciu nie len
dominantnej národnej kultúry ale aj rôznorodým kultúram národnostných menšín.
V súčasnosti sme v Európe ale aj na celom svete svedkami integračných tendencii. Je to
silný a všetko zachvacujúci pohyb. Jeho vplyv na slovenskú kultúrnu identitu dnes ešte
nevieme v plnej miere odhadnúť. Miera informatiky a informačnej spoločnosti znamená
masové šírenie kultúry ale i pseudokultúry. Aj veľké európske národné kultúry to pochopili
ako určité nebezpečenstvo. Ekonomicky slabšie štáty napriek veľkému kultúrnemu potenciálu
však nemôžu v dôsledku nedostatku predovšetkým finančných a informačných zdrojov
realizovať väčší počet kultúrnych podujatí. Z tohto hľadiska aktivita Slovenskej republiky
v nadväzovaní kultúrnej komunikácie a rozvíjaní koordinácie je jednou z významných ciest
na zvládnutie problémov súčasnej kultúry. K slovenskej historickej skúsenosti patrí, že pokiaľ
Slovensko tvorivo prehodnocovalo a mechanicky nepreberalo skúsenosti iných, nikdy sa
neoslabila kultúrna identita Slovenska. Aj pre Slovenskú republiku platia výhody integrácie,
ktoré sú však podmienené rozličnými okolnosťami, preto musí byť kultúrna politika dôsledná
a premyslená. Východiskový princíp je v zásade známy. Treba sa vyhnúť európskemu
provincionalizmu a slovo európskosť i svetovosť budovať na základe pevných a overených
hodnôt národných kultúr.
Aj keď v súčasnosti zohráva dominantnú úlohu pochopiteľne ekonomická sféra,
nemožno oblasť kultúry postaviť na okraj záujmu. V súčasnosti je viditeľné akési oživenie
i zo strany samotnej EÚ. Problematika duševného vlastníctva, oblasť médii, filmu, umenia
a celého spektra kultúry je neodmysliteľnou i keď nie vždy zreteľnou súčasťou všetkých
oblastí hospodárskeho i spoločenského života. Taktiež súčasťou celkového integračného
procesu je realizácia úloh v tejto oblasti rezortom kultúry. Ministerstvo kultúry SR jej venuje
sústavnú a váženú pozornosť. Ďakujem.
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Kultúrny, historický a hodnotový odkaz pre víziu
budúcnosti Slovenska v EÚ
Juraj Blanár*

SLOVENSKÝ NÁRODNÝ ZÁUJEM
(*Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu)

The author in his speech represents opinion that Slovakia’s national interest should not be determined only
by the membership in different organizations or unions, but it should be determined by the recognized values of
the citizens and society, especially in economic, cultural and social sphere of life as well. Finally, the European
Union membership does not have to represent the only way how to achieve the fulfillment of Slovakia’s national
interests. The author also express his hope that the Slovak Republic has realized that this aim can be achieved
just through synergetic effect: what the EU offers to Slovak Republic and what Slovakia offers to the EU, in
response. The author also reminds that the EU is not built only on the high standard of living, but it is also built
on humanism, democracy, subsidiarity and cooperation..

Názov konferencie „Slovensko Európe – Európa Slovensku“ bol vybraný veľmi šťastne.
Túto tému musíme rozvíjať po každej stránke, pretože všetci si potrebujeme uvedomovať viac
a viac svoju pozíciu v spoločnej Európe nielen z pohľadu Slovenska, ale i z pohľadu Európy.
A preto je potrebné hľadať určitú primeranú simplifikáciu zložitých procesov, ktoré dnes
nevyhnutne prebiehajú v EÚ, pre lepšie pochopenie každého z nás a občanov SR.
V krátkej histórií samostatnej štátnosti SR stojí Slovensko pred novou skutočnosťou,
kedy si ešte ani nestačilo uvedomiť v plnom rozsahu svoju štátnosť a už ju bude zdieľať s EÚ.
O tom, v akom rozsahu, sa v týchto dňoch bude rozhodovať na MVK v Taliansku, ale
i následne pri ratifikácii ústavnej zmluvy jednotlivými členskými krajinami, kde sa ukáže
schopnosť prijímať konsenzus. Tiež je ale potrebné povedať pre korektnosť, že časť svojej
štátnosti sme už explicitne dobrovoľne zadefinovali v spoločnej Prístupovej zmluve a to, čo
prebieha v súčasnosti na MVK, je ďalší krok, v ktorom sa už bude Slovensko prostredníctvom
našej vlády a parlamentu podieľať na kreovaní spoločnej budúcnosti EÚ, a tým i na
perspektíve uplatňovania národných záujmov.
Máme svoju štátnosť viac ako 10 rokov a stojíme pred otázkou - aký je náš Slovenský
národný záujem? Rovnako je ale na mieste otázka - aký národný záujem mala, či má SR pred
naším vstupom do EÚ? Alebo, čo národný záujem vlastne je v kontexte členskej krajiny EÚ?
Alebo tiež, aký by bol náš národný záujem v prípade, že by sme sa nestali členskou krajinou
EÚ? Toto sú určite otázky, na ktoré si musíme odpovedať a tomu prispieva i táto konferencia.
Domnievam sa, že naše národné záujmy by nemali byť určované členstvom v rôznych
organizáciách či v únii, ale tým aké hodnoty naša spoločnosť a občania v nej uznávajú, najmä
v ekonomicko-hospodárskej, kultúrno-spoločenskej a sociálnej oblasti. Ak je táto základná
podstata obsahovo zadefinovaná a kontinuálne, na základe vývoja spoločnosti aktualizovaná,
potom všetky naše členstvá, a to nielen členstvo v EÚ, musia byť prostriedkom na to, ako to
chceme dosiahnuť. Veď preto nás predsa spájajú spoločné záujmy na základe, ktorých sme sa
stali, alebo sa staneme spoločnými členmi určitého zoskupenia.
Môžeme teda v kontexte transformujúcej sa ekonomiky a štátu vôbec pomenovať náš
Slovenský národný záujem? V čase politických turbulencií, kedy neustále hľadáme správny
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smer v hospodárskom, ekonomickom napredovaní a dôstojnom sociálnom zabezpečení
Slovenska. Túto alternatívu nám dáva členstvo v EÚ.
Niet pochýb, že Slovensko, a rovnako všetky pristupujúce krajiny, sú v úplne odlišnej
pozícii ako súčasné členské krajiny EÚ, v ktorých fungujúce trhové hospodárstvo,
uplatňovaná a desaťročiami zažitá demokracia produkuje dostatočný finančný ale i duševný,
intelektuálny kapitál na rozvoj národných záujmov jednotlivých členských krajín. Ba dokonca
sú tieto krajiny z tohto pohľadu ochotné podporovať i iné krajiny v Európskom priestore, teda
nás, ktorí sme v tomto pohľade slabšími partnermi.
Teda fungujúce, rastúce hospodárstvo, prosperita spoločnosti vedúca k štandardnej
životnej úrovni bez priepastnej sociálnej diferenciácie v globalizujúcej sa ekonomike sa javí
ako základný národný záujem Slovenska v EÚ. Slovensko si uvedomilo, že ako súčasť
zjednotenej Európy to môže dosiahnuť jedine synergickým efektom toho, čo ponúka
Európskej únii a čo ponúka Európska únia SR. Som presvedčený, že rovnako svoj základný
národný záujem definujú ostatné pristupujúce krajiny. Presviedčajú nás o tom desiatky rokov
skúsenosti krajín, ktoré vstupovali do EÚ takmer z rovnakej úrovne ako my. Či už ide
o Španielsko, Portugalsko alebo Grécko. My sme dnes v pozícii, aby sme zúžitkovali ich
skúsenosti a adaptovali ich na súčasné podmienky.
Toto je jeden pohľad na vec. Ale nesmieme zabúdať i na to, že okrem dosahovania
vysokej životnej úrovne je EÚ založená na humanizme, demokracii, princípe subsidiarity, ale
i na silnom determinujúcom faktore, ktorým je nevyhnutná vzájomná spolupráca v európskom
priestore. A z tohto pohľadu je EÚ živý organizmus spätý spoločnými dejinami národov
i nádejami nových generácií žiť slobodne a lepšie.
Preto ide tiež o zachovanie a rozvíjanie národnej kultúry, národného jazyka tak, aby
mali svoj priestor v EÚ na základe slobodného rozvoja, bez akejkoľvek diskriminácie. Toto
musí byť rovnako Slovenský národný záujem, ktorý musíme neustále zastávať a rozvíjať.
V opačnom prípade stratíme svoju identitu, históriu a ochudobníme tým nielen seba, ale i EÚ.
Z pohľadu Európska únia Slovensku:
Určite našim cieľom v oblasti európskej politiky je silná, efektívna a demokratická Európa:
- Európa, ktorá je blízka svojím občanom, ktorí sa s ňou budú vedieť identifikovať
- Európa, ktorá bude schopná vytvoriť efektívne rozhodovacie mechanizmy a bude
schopná flexibilne a efektívne reagovať na všetky výzvy doby
- Európa, ktorá sa takto stane silným globálnym hráčom, nie len ekonomicky, ale aj
politicky silným globálnym hráčom
Len takáto silná Európa bude schopná v globálnom kontexte najlepšie obhajovať
záujmy svojich občanov, Európanov a teda aj Slovákov. Teda silná, efektívna a demokratická
Európa je v záujme aj Slovenska a jeho občanov.
Kľúčovou oblasťou na ceste k národným záujmom je globálne silná Európa ako
rovnocenný partner v transatlantickom vzťahu k USA , čo bude určovať spoločná zahraničná
politika EÚ. Aby sa Európa takým hráčom mohla stať, musí pokračovať v zintenzívňovaní
spolupráce a integrácie v zahraničnopolitickej dimenzii svojej politiky – intenzívnejšími
konzultáciami, zlaďovaním postojov ku kľúčovým otázkam a problémom medzinárodnej
politiky, zvyšovaním spoločnej akcieschopnosti v krízových oblastiach a časoch, a to aj
posiľňovaním inštitucionalizácie spoločnej zahraničnej politiky.
Súčasne a súbežne s napĺňaním cieľa silnej a efektívnej Európy, a takisto pri
rešpektovaní princípu permanentného hľadania spoločného konsenzu a kompromisu, na
ktorom celý projekt európskej integrácie stojí, nemôže v žiadnom prípade opomenúť
obhajobu národných záujmov našej krajiny, a tým i našich občanov. Pretože popri
rešpektovaní spoločného cieľa spoločného konsenzu a vedomia nutnosti spoločného
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kompromisu je aj permanentná súťaž a súboj národných záujmov jedným z charakteristických
znakov Európy.
Z nášho pohľadu sú prioritné v oblasti národných záujmov Slovenska i:
otázka doprivatizácie strategických podnikov, ktoré predstavujú kľúčové páky na
ovplyvňovanie vývoja národnej ekonomiky v prospech spoločenského rozvoja a občanov tejto
krajiny
otázka zabezpečenia energetickej sebestačnosti Slovenska
dôsledná podpora domáceho výrobného a obchodného – podnikateľského sektoru
v príprave na vstup do spoločného európskeho trhového priestoru – teda v súvislosti
s celkovou úrovňou pripravenosti národnej ekonomiky Slovenska na vstup do trhového
priestoru EÚ - v tejto oblasti je ešte čo doháňať
k prioritám predvstupového procesu patrí takisto: dôsledná príprava na čerpanie a
následná podpora čerpania podporných fondov EÚ, a v neposlednom rade otázka
pripravenosti a schopnosti sociálne slabších skupín spoločnosti, zvládnuť povstupový cenový
šok.
Z vyššie opísaných politických pozícií a názorov na ďalší vývoj európskej integrácie
vychádzajú aj naše postoje k aktuálnym otázkam, prerokovávaným v rámci prípravy
ústavného dokumentu EÚ, čo sa týka:
rozšírenia oblastí väčšinového hlasovania a zefektívnenie rozhodovacích
mechanizmov únie - pretože to je cesta k zvýšeniu akcieschopnosti EÚ, cesta k zvýšeniu
schopnosti únie flexibilne reagovať na aktuálne problémy a výzvy doby
posilnenia roly národných parlamentov, takisto ako európskeho parlamentu
v legislatívnom procese EÚ – pretože toto je cesta k demokratizácii únie
sprehľadnením a zvýšením transparentnosti rozhodovacích procesoch v orgánoch EÚ,
pretože tým sa únia tiež približuje občanom Európy
či, ako som už spomenul, zintenzívnením integrácie v oblasti zahraničnej politiky EÚ
V kontexte európskej politiky nemôže ostať nespomenutá dimenzia posilňovania
európskeho sociálneho modelu a jeho reálnej aplikácie aj na Slovensku – aj od tohto
zásadného postoja sa musí odvíja naša pozícia voči aktuálnym otázkam ďalšieho vývoja EU
a pôsobenia Slovenska v nej a jeho národných záujmov.

Doc. RNDr. PhDr. Zoltán Pástor, CSc.*

PRÍNOS SLOVENSKA PRE EURÓPU
(* Vedúci Centra pre výskum medzinárodných vzťahov, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica )

Author points out that Slovak history can boast many significant persons quite apart from Pribina, Štúr,
Štefánik, Dubček and other widely acclaimed grand figures. One of them is Aurel Boleslav Stodola, who ranks
among noted European scholars both due to his cosmopolitan lifestyle, spanning several European cities in
which he lived, studied and lectured (Budapest, Berlin, Paris, Zurich) and thanks to his scientific and technical
brilliance, most notably his contribution to the invention of the steam turbine. Author guides us through his life,
works and thoughts on issues as distant from technology as philosophy, ideology and politics. Another person
introduced by author is František Hrušovský, a renown 20th-century Slovak historian. Attention is paid
primarily to the works by Hrušovský that reveal his viewpoints of the geopolitic position and historic role of
Slovakia. Of great value are thoughts on Slovakia’s harmonic relations with neighbours and the region and
these are perceived as a pre-condition to global peace.
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Danú tému možno spracovať a interpretovať z rôznych uhlov pohľadu, pretože
z hľadiska celoeurópskeho vývoja Slovensko disponovalo potenciálnymi prírodnými
a ľudskými zdrojmi. Stačí si pripomenúť celoeurópsky význam slovenského mediarstva, či
podiel na obrane kresťanskej civilizácie. Vzhľadom k obmedzenému priestoru, príspevok sa
venuje iba niektorým osobnostiam Slovenska, ktoré svojou činnosťou dosiahli celosvetový,
európsky či stredoeurópsky rozmer. Komplexný obraz o nich poskytuje rozsiahla literatúra.1
Na začiatku plejády osobností zo Slovenska sa vyníma postava Pribinu. V širšom
európskom kontexte ho spomínajú pramene latinskej proveniencie.2 Na konci pomysleného
zoznamu osobností zo Slovenska je Alexander Dubček. Spoločným znakom týchto osobností
je skutočnosť, že ich hodnotenie cudzincami je jednoznačnejšie, než zo strany rodákov.3
Rovnako však dopadli aj iné osobnosti zo Slovenska, napríklad Ľudovít Štúr, či Milan
Rastislav Štefánik a ďalší. Z ich osudov sa možno pritom poučiť a rozhodnúť pre optimálnu
voľbu prostriedkov pri presadzovaní osobných, národných a všeľudských priorít.
Príkladom takejto pomerne málo propagovanej osobnosti je „otec parných turbín“ Aurel
Boleslav Stodola (1859-1942), laureát medaily J. Watta, obdoby Nobelovej ceny v oblasti
technických vied. Pochádzal z rodiny liptovsko-sväto mikulášskych garbiarov, avšak jeho
otec ho predurčil na technické štúdium. Bol poslucháčom techniky v Budapešti, v Berlíne
a absolvoval štúdium aj na Sorbone v Paríži. Svoje teoretické vedomosti a praktické
skúsenosti konštruktéra v niekoľkých firmách v Uhorsku, Francúzsku a v Čechách využil ako
profesor techniky v Zürichu, kde pôsobil od roku 1892 až do odchodu do dôchodku.
A. B. Stodola sa stal osobnosťou európskej a svetovej vedy vďaka výsledkom, ktoré
dosiahol v oblasti konštruovania parných turbín. Uvedenou problematikou sa teoreticky začal
zaoberať v roku 1900. Objavil podchladenie pary pri prietoku dýzou, vypracoval systematiku
termodynamického výpočtu parných turbín, pričom priekopníckym je jeho objav parného
rázu. Súčasne sa zaoberal aj teóriou spaľovacích turbín a položil jeho teoretické základy.
V dôsledku toho začiatky využívania spaľovacích turbín sa spájajú s jeho menom. V druhom
vydaní svojej knihy Die Dampfturbinen und Aussichten der Warmkraftmaschinen (Parné
turbíny a výhľady tepelných strojov) z roku 1904 uverejnil dodatok o teoretických základoch
procesov v spaľovacích turbínach. Od piateho vydania svojho najvýznamnejšieho diela
o parných turbínach v roku 1922 nerobil už podstatný rozdiel medzi parnou a spaľovacou
turbínou.4
Prudký rozvoj techniky vyvolal záujem A. B. Stodolu aj o hlbšie štúdium jeho
sociálnych dôsledkov. Filozoficko-etické zovšeobecnenie týchto dôsledkov urobil vo svojej
poslednej monografii, ktorá dodnes nebola preložená do slovenského jazyka.5 Napísanie
svojej poslednej monografie zdôvodnil tým, že odborné vzdelanie inžiniera a zodpovednosť
za dôsledky jeho profesionálneho pôsobenia tvoria jednotu, ktorú najviac ohrozuje nesmierne
rýchly vývoj vedy a techniky. Stodola predvídal budúcu automatizáciu výroby a jej sociálne
dôsledky, keďže potreba pracovných síl sa obmedzí na malý počet špecialistov. Čo však bude
s obrovskou masou menej zdatných jedincov? Východisko videl v zaradení technikov do
mocenských štruktúr. Podľa Stodolu nie preto, že sa pokladajú „za osobitne nadaných
štátnikov, ale jednoducho preto, že sa naše chápanie problémov a naše pracovné metódy
vyznačujú svojimi prednosťami. Keby sme zaistili, aby inžiniersky duch prenikol do
1

Tibenský, J.: Dejiny vedy a techniky na Slovensku. Vydavateľstvo Osveta. Martin, 1979. 536 s.
Valentovič, Š. (eds.): Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990). Matica slovenská. Martin,
1986-1994. Zv. I. - 544 s., II. – 592 s., III. – 448 s., IV. – 568 s., V. – 560 s., VI. – 660 s.
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Marsina, R.: Nitrianske knieža Pribina. In: Historický zborník 11, č. 2/2001, s. 13-23.
3
Vnuk, F.: Alexander Dubček: Z pamäti. Nádej zomiera posledná. In: Historický zborník 7 (1997), s. 116-132.
4
Pástor, Z.: Svetonázorové východiská Aurela Stodolu. In: Chrapan, J. – Tokariková, E. (eds.): X. zborník
z dejín fyziky. Vysoká vojenská technická škola. Liptovský Mikuláš, 1992, s. 85-97.
5
Stodola, A.: Gedanken zu einer Weltanschauung vom Standpunkte des Ingenieurs. Verlag von Julius Springer.
Berlin, 1931, s.
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zákonodarstva, svet by s úžasom zistil, koľko sa dá uskutočniť z toho, čo sa prv zdalo byť
priam utopisticky neuskutočniteľné.“6
V hľadaní východísk Stodola nebol osamotený. Na technike v Zürichu (dnes:
Eidgenösische Technische Hohschule) pôsobil aj Ľudovít Stein (1859-1930) zo Zemplína. Už
koncom 19. storočia vydal prácu s filozofickou tematikou.7 Stein pokladal sociálne
protirečenia svojej doby za hlavný kultúrny problém 20. storočia. Východisko videl vo
všeobecnom povznesení človeka v duchu svojej sociálnej filozofie, charakterizovanej
všeobecným sociálnym optimizmom. Stein vo filozofii bol monista, v noetike za autoritu
uznával D. Huma (1711-1776), podľa ktorého človek nie je iba mysliaca bytosť, ale aj objekt
sebapoznania.
Za zaujímavý postreh možno pokladať skutočnosť, že A. B. Stodola nevenoval väčšiu
pozornosť poznatkom, ku ktorým dospel L. Stein, ba ani ďalšiemu vedcovi z vtedajšieho
Uhorska Gyözö Zemplénovi (1879-1916), ktorý sa už v roku 1898 zaoberal výskumom
vnútorného trenia plynov v rôznorodom prostredí. Zemplén ako profesor fyziky a autor
viacerých prác sa venoval problémom blízkym experimentálnemu záujmu A. B. Stodolu.
Vynára sa otázka o vzťahu Stodolu k svojmu pôvodu, k Slovensku, k národnostným pomerom
v Uhorsku.
Podľa Stodolu „Slováci sú malý národ a preto potrebujú veľa vzdelania a veľa
idealizmu, aby prenikli do sveta.“8 V jeho prípade to bolo spojené s vedomým odbúraním
jazykovej bariéry, postupnou stratou väzieb s domovom, kde bol naposledy v roku 1912. Už
počas spoločného štúdia s bratom Emilom Stodolom (1862-1945), Aurel Stodola
korešpondoval so Svetozárom Vajanským (1847-1916) iba po nemecky, kým jeho brat
v slovenskom jazyku.9 Aj pri návštevách zo Slovenska A. Stodola vopred upozornil, že „...bei
uns ist üblich deutsch sprechen“10 Keď napríklad Anna Štarková-Hroboňová (1906-1946) pri
rozhovore použila slovenský výraz, Stodola to okamžite preložil do nemčiny. Dr. Otakar
Maštovský vo svojej spomienke z roku 1930 okrem iného uviedol, že „česko-slovenská
konverzace nevyhovovala panu profesorovi.“11
Známy list A. B. Stodolu prvému rektorovi Slovenskej vysokej školy technickej prof.
RNDr. Jur Hroncovi (1881-1959) zo 14. 6. 1939 je iba sladko-bôľnou náplasťou na
skutočnosť, že hoci sa priznal k svojmu slovenskému pôvodu, ponúknutú profesúru neprijal.
Mal však už osemdesiat rokov a pedagogické pôsobenie ukončil aj na technike v Zürichu.
V súvislosti s otázkou vzťahu A. B. Stodolu k svetonázorovým, národným a osobným
problémom majú vypovedaciu hodnotu listy Stodolových príbuzných. Ružena Jamrichová
v súvislosti s korektúrou rukopisu Ivana Stodolu Náš strýko Aurel, autorovi okrem iného
napísala: „Citlivo narábam s národnostnými, rasovými a pod. problémami (ale podstata
ostáva).“12
A. B. Stodola bol jedným zo svetovo uznávaných vedcov-technikov 20. storočia, ktorý
sa so zanietením venoval sociálnym problémom svojej doby. Humanisticko-utopistické vízie
A. B. Stodolu, hoci sám seba nepokladal za utopistu, narážali na každodennú realitu tovarovej
výroby, výmeny a spotreby. Jeho apolitičnosť spôsobila, že východisko hľadal v plánovanom
kapitalizme, v štátnom dirigizme, vo vláde technikov, v pôsobení svetového ducha a pod.
Sociálne problémy doby v spojení s technickým pokrokom prekryli jeho národné povedomie,
nachádzanie optimálneho riešenia pre Slovensko.
6
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Inou menej známou, či jednostranne vnímanou osobnosťou zo Slovenska bol František
Hrušovský (1903-1956).13 Ako začínajúci historik pozornosť venoval dejinám Veľkej
Moravy, pričom jeho argumentácie prijali v tej dobe ako legitímnu súčasť slovenských
národnoobranných snažení aj niektorí maďarskí archeológovia.
Hrušovský po vzniku prvej Slovenskej republiky triezvo definoval politickú úlohu
slovenského národa. V rovnomennej rukopisnej štúdii okrem iného napísal: „Veľké národy
môžu si vytýčiť a plniť veľké dejinné úlohy, malé národy môžu si privlastňovať
a uskutočňovať také úlohy, ktoré zodpovedajú ich hmotným a duchovným možnostiam.
Každý národ bez ohľadu na početnú silu, môže svoju politickú úlohu plniť a splniť dobre, ak
nestráca spred očú svoje vlastné národné záujmy a ak tieto svoje národné záujmy vie uviesť
do harmonického súladu so záujmami tých národov, s osudom ktorých je spojený jeho vlastný
osud. Je príčinou tragédie malého národa, ak ľahkomyseľne precení svoje sily, nepochopí
reálne možnosti svojho národného vývinu, privlastní si úlohu, ktorá presahuje jeho
schopnosti, alebo sa dá zneužívať na také úlohy, ktoré azda môžu imponovať jeho egoizmu,
ale nedajú sa uviesť do súladu so životnými záujmami jeho susedov. Malý národ, ktorý
nepochopil, alebo zle pochopil svoju politickú úlohu, môže sa stať obeťou vlastného
velikášstva, alebo sa stane bezmocnou hračkou v službách cudzích mocenských záujmov
a skončí svoju úlohu vlastnou katastrofou.
Slovenský národ patrí medzi tie malé národy Európy, ktorý v celom priebehu svojich
dejín usiloval sa hrať medzi národmi strednej Európy takú rolu, pre ktorú mal náležité
predpoklady a poučený skúsenosťami svojej minulosti chce vo svojom obnovenom štáte plniť
takú politickú úlohu, ktorá bude bezpečným základom jeho národného vzrastu a zárukou jeho
zdravých vzťahov k všetkým susedným národom. Takéto chápanie politickej úlohy
slovenského národa diktuje geopolitický charakter slovenského územia, ktoré leží v samom
strede Európy... kde od úsvitu európskych dejín stretali sa rozličné mocenské záujmy
a rozličné kultúrne prúdy.“14
Aj z hľadiska vonkajších podmienok, záruku národného vývinu Hrušovský videl opäť
v dobrých susedských vzťahoch. Vo svojej rukopisnej štúdii „Náš pomer k Maďarom“ okrem
iného napísal: „Ak sa na obidvoch stranách nájde dostatok dobrej vôle, možno nájsť i spôsob
na také spolužitie, v ktorom protichodné záujmy susedných národov ustupujú do pozadia,
takže spoločné záujmy obidvoch národov sú predpokladom vzájomnej dôvery, úcty
a spolupráce... Takto vybudovaný pomer medzi dvoma národmi slúži v rovnakej miere
životným záujmom obidvoch susedov a je cenným príspevkom na zaistenie svetového pokoja,
založeného na vzájomnej dôvere, úcte a spolupráci všetkých národov.
Ak na jednej strane začne sa uplatňovať národný egoizmus, ak namiesto vzájomnej
dôvery nastúpi nedôvera a upodozrievanie, ak úctu vystrieda nenávisť alebo povýšenecké
podceňovanie suseda, rovnováha vzájomného vzťahu sa poruší, egoistické záujmy dostanú sa
do popredia a na druhej strane, miesto zdravého susedského pomeru vzniká otvorené
nepriateľstvo, ktoré znemožňuje spoluprácu, zabíja predpoklady múdreho spolužitia, škodí
v rovnakej miere obidvom stranám a môže nebezpečne ohrozovať svetový pokoj. Národy,
ktoré nemajú ani dosť schopnosti, ani dosť vôle predchádzať nedorozumeniam a vyhýbať sa
sporom, hnané zaslepenou nenávisťou, dostanú sa z tichej hladiny spolužitia do krútňavy
vojnového vlnobitia a môžu stroskotať na úskalí, ktoré vo svojej zaslepenosti nepredvídali.
Ak malé národy sami nevedia upraviť svoj vzájomný pomer a s vystupňovaným egoizmom
13
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znemožňujú vývin svojho spolužitia, samy privolávajú rozhodcov a nútia ich k zásahom,
ktoré v záujme alebo pod zámienkou pokoja pozbavujú ich podmienok na slobodný
a samostatný národný život.
Slovenský národ si všetko to jasne uvedomuje a preto chce žiť so všetkými svojimi
susedmi v dobrom pomere a v priateľskej zhode, lebo je toho presvedčenia, že takto bude
najlepšie vedieť slúžiť svojim vlastným záujmom, takto preukáže cenné služby svojím
susedom a takto najlepšie poslúži spoločným záujmom ľudstva.“15
Humanisticko-etické výzvy a posolstvá k sebe samému a k iným sa nenaplnili
pozitívnym obsahom, ako dúfali spomínané osobnosti spoločenského života zo Slovenska.
Tak ako A. B. Stodola hľadal východisko v zavedení nadvlády svetového ducha, F.
Hrušovský videl riešenie v zjednotení podunajských katolíckych štátov a národov. V určitom
slova zmysle to možno chápať ako ich dobový vklad do integračných procesov inej kvality
než v tom čase ponúkal A. Hitler v rámci nového európskeho poriadku (Pax Germanica).
V súčasnom období celkovej globalizácie znovu sa treba zamyslieť nad budúcnosťou
Slovenska. Podľa Jána Figeľa (Pravda 4. 10. 2003) keď chceme formovať spoločný európsky
priestor aj podľa svojich vlastných potrieb, mali by sme vedieť, čo je pre Slovensko v tomto
priestore najlepšie, pričom európska integrácia je o stratégiách a trendoch vývoja. Členstvo
v EÚ a NATO to je prostriedok k perspektíve, nie cieľ sám o sebe. V únii je však veľká
konkurencia záujmov a získava ten, kto je pripravenejší, informovanejší a schopnejší. Ak to
nebudeme my, budú získavať iní. Aj tí okolo nás, v Českej republike, Maďarsku, Poľsku.
Slovensko potrebuje prehĺbiť svoj vnútorný hodnotový konsenzus, posilniť vnímanie
dôležitosti svojho miesta v spoločnej Európe a súčasne formulovať aj svoju orientáciu a víziu
v medzinárodnom prostredí. My sme dlho neboli schopní vyjasniť si svoje priority. Okrem
toho je tu príliš spolitizovaná atmosféra, málo vnútornej dôvery a porozumenia. Ak nie je
dosť vnútorného pokoja, tak nám mnohé príležitosti uniknú medzi prstami. V podstate by to
znamenalo, že ignorujeme pozitívny odkaz predkov a že sa nevieme poučiť ani z vlastných
chýb. V tom prípade naďalej budeme odkázaní na faustovské hľadanie istôt vo svete
neustálych zmien.

Doc. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.*

NÁRODNÁ IDENTITA V INTEGRÁCII
(* Vedúca Katedry politológie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity)
The study is concerned with one of the touchiest questions of European integration – the relation between
the processes of forming national identity and the project of European integration. It is based on the knowledge
of two historical models of nation – rationalistic and asociativistic. The first model developed during the French
revolution and represents the basis of a nation based on civic principles. The second model is historically
connected with Fichte‘s and Herder‘s theories of the relation between the universalism of Enlightment and
Romantic particularism. The author of the study applies these models on two types of ethnic (national) identities
– primordialistic and instrumentalistic. She gives their characterisation and comes to the conclusion that
forming legal, political and institutional model of EU must create such conditions so that the both types of
identities could coexist and enrich each other. At the same moment she indicates factors that can complicate
interethnical communication and development of national identity in future integrated Europe.
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Jeden zo zakladateľov zjednotenej Európy Jean Monnet, sa krátko pred svojou smrťou
vyjadril veľmi otvorene k tvoriacemu sa celoeurópskemu integračnému procesu: „Pokiaľ by
som sa do toho mal pustiť ešte raz, začal by som pri kultúre“.16 V tejto kritickej sebareflexii
ideového spolutvorcu budúcej podoby Európy sa skrýva poznanie o realizačných limitoch
a medziach európskej súdržnosti, o tom, že doterajšie kroky k európskemu zjednoteniu, a to
od založenia Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO, 1951), cez tvorbu Európskeho
hospodárskeho spoločenstva (EHS, 1957), po súčasnú etapu rozširovania EÚ o desať nových
členov (máj 2004), sa realizovali cestou ekonomicko-administratívnych a politických
opatrení, pričom sa málo zdôrazňovali „netrhové“ podmienky európskej súdržnosti. Inak, so
sociológom Tomášom Havlíkom17 povedané, pri pretváraní a rozširovaní Európy je hlavný
záujem upriamený na „telo“ Európy, to značí na jej politické, ekonomické a administratívne
štruktúry, menej na jej „dušu“, to značí - povedané s klasickou metafyzikou - na európsku
pamäť, racionalitu a vôľu, alebo - v modernejšom chápaní – na jej vedomie a podvedomie,
alebo - povedané kresťanským slovníkom: na jej vieru, nádej a lásku. Nazdávame sa, že
poznanie podstaty „temného“ a neprebádaného európskeho vedomia, spriehľadnenie
komplikovaných vzťahov národnej a európskej identity, národnej a občianskej identity je to,
čo tvorí podstatnú časť komplikovanej problematiky skutočnej motivácie občanov Európy
k politickej, ekonomickej a duchovnej únii.
Cieľom nášho príspevku je načrtnúť niektoré súvislosti medzi integračným
celoeurópskym procesom a národnou identitou. Do našich úvah sme aktuálne zakomponovali
aj najnovší dokument z dielne Konventu o budúcnosti Európskej únie, ktorým je návrh
Zmluvy ustanovujúcej Ústavu pre Európu. Národná identita ako akákoľvek iná kolektivistická
identita etnokultúrneho charakteru, je dôležitá pre človeka sama o osebe, pretože odpovedá na
špecifické otázky, ktoré sú kvalitatívne odlišné od otázok súvisiacich s jeho racionálnym
osobnostným základom. Zdalo by sa, že kvalitatívne nová situácia materiálneho
a existencionálneho zneistenia človeka na konci 20. a začiatku 21. storočia spôsobí utlmenie
jeho etnickej mobilizácie a, naopak, nárast sociálno-politickej mobilizácie. Množstvo
príkladov zo súčasnej spoločensko-politickej praxe, aj slovenskej, je dôkazom, že svet
všeobecnej mobility, prechodnosti a anonymity, atomizovaného a rutinizovaného života, sa
nevzdal etnokultúrnych mobilizačných prostriedkov. Naopak, národná, resp. etnická identita,
ako zdôrazňuje Anthony Giddens, sa stala „kultúrnou senzibilitou“ modernity18. Inak
povedané, psychologické podmienky existencie v moderných spoločnostiach nútia človeka
hľadať odpovede na svoje emocionálne a existencionálne ukotvenie aj v etnických
diskurzoch: primordialistických19, ktoré považujú etnické znaky za nemenné a nezmeniteľné
danosti ľudskej existencie, i konštruktivistických, ktoré síce uznávajú dôležitosť takýchto
znakov, zdôrazňujú však imaginárnu povahu, pluralitu a premenlivosť identít. Ak by sme
uvedené pozície etnicity premenili na etnoidentifikačné charakteristiky jej nositeľov, potom
by sme mohli dospieť k nasledujúcim modelovým výsledkom: Primordialisti by svoju pozíciu
vnímali ako túžbu po etnokultúrnom ukotvení, ako dôležitý nástroj individuálnej sebadefinície, ako ontologické bezpečie, ako nástroj na riešenie vnútornej existencionálnej potreby
spolužitia s inými členmi etnickej komunity, ako súčasť pocitov vlastnej dôstojnosti.
Inštrumentalistická prax riešenia sporu etnickej identity a modernity je iná, a treba zdôrazniť,
16
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že aj pomerne dobre teoreticky rozpracovaná a podložená najmä psychologickými
výskumami. Najvýstižnejšie ju možno opísať takto: Modernizácia v ekonomickej sfére
a trhových vzťahoch spôsobuje súťaž medzi jednotlivými skupinami občanov (buď na
nadregionálnej alebo regionálnej úrovni) o získanie výhod od štátu, politický vplyv, kultúrne
práva a ekonomické príležitosti. Táto súťaž na jednej strane vedie k etnoasimilačným
procesom (v prípade, že pracovné a podnikateľské príležitosti sú sústredené v teritóriu určitej
etnokultúrne dominatnej skupiny), na strane druhej má mobilizujúce efekty, a to jednak
sociálno-ekonomické, ale aj etnokultúrne – posilňuje sa etnokultúrna skupinová
identifikácia20. Z hľadiska integračných kultúrno-politických a ekonomických pohybov, ktoré
charakterizujú súčasnú Európu, bude veľmi dôležité, aby ich prijali za svoje obidve
spomínané skupiny, pretože by sa tým potvrdilo, že EÚ je inštitúciou s rozvojovou
trajektóriou schopnou poskytnúť priestor pre rozvoj mnohodimenzionálnych občianskych
potencionálov svojich obyvateľov.
Väčšie predpoklady osvojiť si eurointegráciu má, podľa nás, jednotlivec a skupiny
s inštrumentalistickým národným vedomím. Historicky sa toto vedomie viaže na tzv. západný
model štátnych národov, kde etnokultúrna forma národnej príslušnosti je politická. Ide
o model politického spoločenstva zrodený vo Francúzskej revolúcii, v ktorom národ nemá
žiadny ontologický status a kde človek volí príslušnosť na základe prijatia univerzalistických
princípov. Republikánske ideály postavili ideál občana do popredia presne v zmysle výroku,
ktorého autorom je Ch. L. Montesquieu: „Som nutne človekom, a len náhodou Francúzom“21.
Konštruktivista vníma etnicitu, resp. národnú identitu ako jednu z mnohých identít vo svojom
občianskom profilovaní. V jeho postojoch a názoroch na etnicitu prevažuje orientácia na
flexibilné projekty medzietnickej komunikácie. Jeho väzby na spoločnosť sa vyznačujú
uvedomelou lojalitou (utvárajú sa na základe voľby). Z toho plynú aj jeho postoje
a presvedčenia v otázke národného (etnického) cítenia: väčšinou pochybuje o jeho rýdzosti.
V otázke národnostnej príslušnosti pripúšťa, že človek sa môže stať príslušníkom akejkoľvek
národnosti. Národnej identite vyčleňuje miesto v kategórii občianstva, pričom primárne
miesto spôsobu utvárania jej obsahových a hodnotových charakteristík vidí v komponente
politického občianstva (zahŕňa sem napríklad politickú rovnosť vyznačujúcu sa predovšetkým
participáciou na výkone politickej moci – právo sa politicky angažovať, samosprávny princíp,
slobodu združovania a i.), no nevylučuje jej existenciu ani v ďalších dvoch komponentoch
občianstva: občianskom (preferuje sa osobná sloboda – vrátane slobodného výberu etnickej
príslušnosti, rovnosť pred zákonom, status ľudských práv a slobôd a i.) a sociálnom
(predpokladá koreláciu medzi úrovňou kvality národnej identity a stupňom sociálnych
nerovností prameniacich z trhu práce a i.).
Primordiálne chápanie etnicity odpovedá na špecifickú potrebu etnického ukotvenia
človeka. Podľa tohto chápania je etnicita univerzálna, večná, nespochybniteľná a politicky či
ekonomicky nevyjednateľná. Historicky sa viaže na fichteovskú predstavu etnokultúrnej
formy národnej príslušnosti, to značí na spojenie romantického partikularizmu (túžba po
20

Problematikou politicko-ekonomického pohľadu na utváranie etnických skupín z „inštrumentalistickej“
perspektívy podrobnejšie analyzuje Barša, P. – Strmiska, M.: Národní stát a etnický konflikt. Politologická
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emocionálne prežívanom spoločenstve – Gemeinschaft) s osvieteneckým univerzalizmom,
ako aj na herderovský projekt etnocentricky založeného národa a plurality ľudského
spoločenstva, v ktorom sa jednotlivec definuje ako organická súčasť etnokultúrneho celku
a ľudstvo predstavuje jednotu jazykovo-kultúrnych národov. Národná identita sa v tomto
projekte definuje z duchovnej slobody nemeckej reformácie, v ktorej sa - na rozdiel od
politickej slobody Francúzskej revolúcie - zdôrazňuje, že pre emancipáciu ľudského indivídua
je podstatný národný rámec. Národná identita človeka sa výrazne viaže na primordiálne
veličiny: spoločné znaky biologickej (rasa, kmeň, predkovia), teritoriálnej (krajina)
a kultúrnej (jazyk, náboženstvo, hodnoty a i.) povahy, ktoré sa aktivizujú najmä v čase
ohrozenia určitého etno-sociálneho spoločenstva. Jednotlivec si tento postoj vytvára
primárnou socializáciou a kultivuje ho zväčša prostredníctvom emocionálnych stránok svojej
mysle. Takýto jednotlivec sa veľmi zložito socializuje v inej kultúre, jeho väzby k vlastnému
etnickému spoločenstvu sú dominantné.
Naznačené rozlíšenie na občiansku (inštrumentalistickú) a etnokultúrnu (primodiálnu)
verziu národnej identity má teda historický základ a viaže sa na vzťahy jednotlivca
k spoločenstvám. Tieto verzie prístupu k etnicite sa nemusia navzájom vylučovať, nemusia
viesť nutne k polarizácii a konfliktom. Patria iba k variete možného nazerania jednotlivca na
spoločensko-politickú realitu. Problém je v tom, že národná (etnická) identita nie je
jednotlivcovi daná vždy iba „zvnútra“, z jeho osobnej kultúry, v dôsledku jeho etnického
sebaobjavovania, ale môže byť vyvolaná aj vonkajšími okolnosťami, napríklad dominantnou
etnopolitickou ideológiou, etnickými konfliktmi, politickými programami nacionálnych
politických strán, nevyváženou vládnou politikou preferovania záujmov štátotvorného etnika,
národno-nihilizačnými tendenciami, ktoré obsahujú programy niektorých politických strán
a podobne. O tom, že vonkajšie politicko-ideologické vplyvy na etnické presvedčenia
a etnickú identitu zohrávajú ešte stále dôležitú funkciu, nám dokladujú výsledky výskumu22
etnického presvedčenia a národnej identity v podmienkach súčasnej slovenskej
najkvalifikovanejšej vrstvy spoločnosti (vysokoškolskí učitelia a výskumníci). Potvrdilo sa,
že aj v tejto vrstve spoločnosti, u ktorej sa predpokladá vyššia úroveň politického vedomia
(minimálne na úrovni poučeného vedomia23), zohrali podstatnú úlohu pri ich
primordialistickom presvedčení (výrazná angažovanosť bola u nich pri hodnotení viacerých
etnokultúrnych entít – národ, spoločná história, spoločný osud, spoločný jazyk) vonkajšie
okolnosti, predovšetkým smerovanie vládnej politiky po roku 1993. Tí respondenti, ktorí boli
vyhodnotení ako etnickí inštrumentalisti, sa sústredili na kritické hodnotenie politických entít
(SNS, Vláda SR, NRSR a pod.) pri vytváraní etnicky konsolidovaného prostredia. Dá sa
predpokladať, že podobné výsledky o prevahe primordiálneho etnického presvedčenia nad
inštrumentálnym poňatím etnicity budú v sledovanej komunite respondentov aj v iných
častiach postkomunistickej strednej a východnej Európy, pretože aj tu boli podobné
problémy prechodovej fázy z minulého do súčasného politického systému. Aj uvedený
príklad potvrdzuje náš predpoklad, že politika, ak chce byť úspešná vo veľmi komplikovanej
a ľudsky citlivej etnokultúrnej oblasti, nesmie vnucovať svoje etnopolitické diskurzy. Mala by
len vytvárať politické podmienky na to, aby si jednotlivec mohol slobodne budovať svoje
presvedčenie o etnicite z primárne nepolitickej sféry.
Návrh zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu je v tomto smere veľmi dôležitým
dokumentom. Obsahuje totiž také právne rámce, ktoré vytvárajú politické podmienky pre
dominantné nepolitické vytváranie národnej identity. Keďže ide o široký ústavnoprávny
priestor nájdu si v ňom svoju pozíciu ako inštrumentalisti, tak aj primordialisti so svojím
22
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chápaním podstaty etnicity. Pre inštrumentalistov, ktorí národnú identitu budujú ako jednu
z mnohých identít svojej osobnej kultúry, je, podľa nás, dôležité a pravdepodobne aj
dostačujúce zmluvné zakotvenie vzťahov medzi úniou a jej členskými štátmi v otázke
rešpektovanie národných identít. Zdôrazňuje to článok 1 (I. časť, prvá hlava návrhu Zmluvy
zakladajúcej Ústavu pre Európu)24, v ktorom sa hovorí o rešpektovaní národných identít
členských štátov EÚ ako pevnej súčasti ich základných štruktúr, politických, ústavných,
vrátane štruktúr územnej samosprávy. Primordialistická konštrukcia etnického sveta je
orientovaná viac do minulosti ako budúcnosti, viac na kultúrne ako politické stránky
ľudských kolektivít, viac na emocionálne ako racionálne stránky ľudskej mysle. Z uvedeného
dôvodu je v nej silno prítomné vedomie kolektívnej dejinnej pamäte národa. Toto vedomie
má pre tvorbu modernej primordialistickej národnej identity veľkú dôležitosť. Pre jeho
nositeľa znamená kultúrny pilier sebavedomia a identity. Vedieť čo najviac o svojej
etnogenéze, preniknúť jej najtemnejšími a najsvetlejšími priestormi, hľadať v nich hodnotový
potenciál korektnej medzietnickej komunikácie, otvorenosti voči inakosti, objavovať princíp
rôznorodosti a poučiť sa z národných fóbií a iných nacionálnych atavizmov. Nazdávame sa,
že ústavná zmluva načrtla historický, politický a inštitucionálny priestor aj na rozvoj
primordiálnych etnických presvedčení a identít. Dôkazom je už štvrtý odsek preambuly
ústavnej zmluvy, v ktorej sa hovorí o národoch Európy, ktoré „pri zachovaní si hrdosti na
svoje vlastné národné identity a dejiny“ sú „odhodlané preklenúť svoje dávne rozdelenia
a spojení čoraz tesnejšie, tvoriť svoj spoločný osud“25. Tento odsek je rozvinutý v cieľoch
únie (časť I, prvá hlava, článok 1, bod 3): „Únia rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú
rôznorodosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva Európy“26. Je
to dôležité z dôvodu, že ciele, ktoré majú záväzný charakter, sa viažu na rad legislatívnych
noriem (európskych zákonov) a európskych rámcových zákonov.
Pri tvorbe legislatívnych, politických a inštitucionálnych aktov EÚ, ktoré reálne
zasiahnu do formovania budúcich podôb etnickej (národnej) a politickej (európskej) identity,
bude veľmi dôležité, aby sa dosiahla vyváženosť medzi suverenitou existujúcich
štátnopolitických spoločenstiev a suverenitou prenesenou z týchto spoločenstiev na tvoriaci
sa vyšší politický celok – EÚ. V tejto súvislosti pripomenieme dôležitý výrok politológa A.
Smitha27, že všetky národy sú súčasne kultúrne a politické. V definícii každého národa sú
prítomné obidve stránky. Pre modernú dilemu európskej politiky bude dôležité, aby ani jedna
z nich nemala prevahu, pretože v prípade preferovania jednej z nich môžu vzniknúť
nebezpečné konfliktotvorné situácie traumatizujúce celý európsky spoločensko-politický
priestor. Toto vyvažovanie bude, ako ukázali rokovania a závery predsedníctva Laekenskej
deklarácie o budúcnosti EÚ (december 2001), ďalej 17 mesačné komplikované diskusné
fórum Konventu o budúcej ústave EÚ (2002-2003) a napokon aj rokovania o tomto
dokumente na summite európskej dvadsaťpäťky v Ríme (6. 10. 2003) veľmi komplikované
a zdĺhavé a vyžiada si veľa trpezlivosti a diplomatického nadania jeho aktérov.
Negociačné obdobie pred prijatím európskej ústavy bude veľmi dôležité, lebo môže
odstrániť viacero rizikových faktorov, ktoré by neskôr komplikovali európsku integráciu
v etnokultúrnej i etnopolitickej oblasti. Ako problematické sa nám javia najmä tieto otázky: 1.
V inštitucionálnej oblasti je to zloženie Európskej komisie a navrhovaný systém hlasovania
v Rade ministrov, ktorý by mohol vniesť napätie do politického prostredia veľkých a malých
štátov EÚ a zároveň aj do vzťahu medzi utvorenou národnou a tvoriacou sa európskou
identitou. 2. V legislatívno-politickej oblasti sa ukazuje ako problém dodržanie
24
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konfederatívneho princípu (spolok suverénnych štátov). V prípade postupného
pretransformovania tohto princípu do inej inštitucionálnej formy (Európy národov, resp.
Európskeho nadnárodného megaštátu) by sa mohli výrazným spôsobom oslabiť terajšie
politické hranice štátnopolitických útvarov, čo považujeme za rizikový faktor medzietnickej
komunikácie. Vznikli by tým podmienky pre uskutočnenie cieľov politickej agendy mnohých
primordiálnych sentimentov: Jedným z nich je aj otvorenie otázky vytvárania autonómnych
štruktúr na etnickom základe. 3. Ako politicky prezieravý návrh považujeme francúzsky
návrh o zachovaní práva veta v oblasti kultúry, ktorý by mohol, v prípade jeho úspešnej
negociácie, pomôcť princípu rozmanitosti kultúrno-etnických identít, ktoré budú pod silnými
kultúrno-unifikačnými tlakmi v zjednotenom občiansko-politickom priestore (posilňuje sa
tým článok III-181 v oddieli 3, v ktorom je vyznačený legislatívny rámec v oblasti kultúry). 4.
V politicko-realizačnej oblasti bude zaujímavé sledovať ďalší postup pri riešení politickopsychologických a právno-administratívnych otázok interregionálnej spolupráce, resp. pri
tvorbe politických participačných práv regiónov na nadnárodnej úrovni, ktoré majú
predpoklady rozvinúť okrem hospodárskej spolupráce aj ľudský etnoidentifikačný
pluralizmus, zabrániť kultúrnej unifikácii, ale aj partikulárnym záujmom a regionálnym
etnickým napätiam a konfliktom. Návrh zmluvy dáva riešeniu týchto otázok veľký priestor
(vytvára Európsky fond regionálneho rozvoja – Oddiel , článok III, 118, a Výbor regiónov
a poradný orgán EÚ – oddiel 2, pododdiel 1, výbor regiónov, článok III-292, 294). 5.
Pripomenieme ešte jeden terminologický problém. Často sa v súvislosti s budúcnosťou EÚ
hovorí o európskom národe, resp. o európskom politickom národe. Je zjavné, že presnejšie by
bolo treba hovoriť o európskom politickom spoločenstve národov a národností, pretože sa tým
zvýrazňuje reálna politická skutočnosť, podľa ktorej v Európe máme do činenia s politickými
spoločenstvami skladajúcimi sa s dominantných (štátotvorných) národov a národnostných
menšín a rozličných malých etnických komunít.
Eurointegrácia to je, podľa nás, emancipačná cesta od zdedeného k zvolenému. Je viac
ako pravdepodobné, že túto cestu asi neprijme každý Európan. Oveľa podstatnejšie bude, aby
táto cesta bola otvorená voči názorovej inakosti a rôznorodosti, aby odbúravala hranice
v našom vedomí, najmä tie, ktoré nám bránia rozšíriť vedomie o sebe samých, dať pozitívny
impulz vlastnému sebavedomiu, vlastnej národnej identite a tým aj vôli po budúcnosti. Inak
sa nenaplní kultúrny rozmer európskeho zjednotenia, teda to, na čo upozornil jeden z jeho
iniciátorov - Jean Monnet, ktorého výrok sme citovali v úvode nášho príspevku.

Prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc.*

SLOVENSKO A JEHO HISTORICKÝ PRIESTOR
(* Katedra histórie, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave )

The study is concerned with the Slovakia and it’s historical space from the historic perspective. The
author introduces Slovakia as one of counties form by the Slavic people in the region of Central Europe,
characterized by the variety of nations, languages, titles, religion and cults with them connected. The author in
chronological order describes the most important moment of the Nation’s history which has formed and
influenced it’s development. Paying attention to Avars, begining of the christian tradition and the church
involvement in politics, era of the Hungarian empire as well as to Osman invasions and the development of the
miner tradition and the fight for Slovak language. The author concludes his study with the statement that the
historical experiences of the Slovak nation is a great contribution to EU.
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Názov Európa a Európania v našom dnešnom význame obyvatelia európskeho
kontinentu nepotrebovali používať počas mnohých storočí. Až v 15. a 16. storočí sa udiali
zmeny, ktoré dali skutočný obsah tomuto pojmu. Predovšetkým to bol veľký vedecký objav –
heliocentrická sústava. Kanonik vo Varrnii, Mikuláš Kopernik, otec ktorého zbohatol na
obchode so slovenskou meďou a mohol dať svojmu synovi dobré vzdelanie, ukázal a
výpočtami doložil, že naša Zem sa skutočne otáča okolo Slnka i vlastnej osi. Tým sa postupne
opúšťal ľudový názor o tom, že naša Zem je veľká plávajúca doska na mori a na jej konci
kdesi žijú ľudia s dvoma hlavami. Neskôr veľký Janovčan v španielskych službách, pristál na
pobreží dnešnej strednej Ameriky s presvedčením, že našiel novú námornú cestu do Indie.
Keď však Portugalec Magalhaes oboplával celú našu Zem, priniesol exaktné dôkazy o tom, že
naša Zem je naozaj guľatá a že ľudstvo si bude musieť zmeniť názory na svet, ktorý ho
obklopuje. Už nemusí veriť, že anjeli, ktorých je plné nebo, na noc zaťahujú nebeskú oblohu
plachtami, že svätý Eliáš nebehá s ohnivým vozom po oblohe a pod.
Najväčší šok zažili Európania až vtedy, keď uvideli prvých ľudí z novoobjavených
krajín. Na vlastné oči Videli, že aj týchto Pán Boh stvoril na vlastný obraz, ibaže sú trochu
tmavší a inakší. A už nemuseli veriť ani Markovi Pólovi, ktorý svojich krajanov
presvedčoval, že na svojej ceste na Východ stretol ľudí, ktorým narástli veľké chvosty, aké
majú psy. Európski ľudia takto v 15. a 16. storočí prostredníctvom vedy a poznania dostali
množstvo signifikantných znakov, ktoré ich presvedčili, že Európa je geograficky i sociálne
svojbytnou časťou poznaného sveta a je dostatočne oddeliteľná od iných kontinentov.
Európan už vie, že je odlišný od ľudí z iných kontinentov, pričom si uvedomoval aj svoju
civilizačnú supremáciu. Takto v 15. a 16. storočí pojem Európa a Európania dostal svoj
moderný obsah a vydal sa na cestu nového funkčného použitia v komunikácii ľudstva a takto
prišiel až k nám, aby dostal novú sémantickú podobu pri novom zjednocovaní Európy. Pojem
či slovo Európa jestvoval samozrejme aj pred 16. storočím. Prvý raz je zapísaný v 5. storočí.
Pozoruhodný bol však jeho obsah, prípadne etymologické či významové konotácie. Tie však
ponechajme bokom a pozrime sa na dobu, keď aj naši predkovia - starí Slováci majú v akejtakej podobe do činenia s európskou orientáciou, respektíve s tým, čo my dnes nazývame
európanstvo. Tu nám nestačia názory pologramotných či negramotných vrstiev obyvateľstva,
pokiaľ sa nám zachovali, ale musíme sa uchýliť k intelektuálom, k ľuďom "od pera", "Tretia
časť sveta, bratia, nazýva sa Európa. Plná je najrozmanitejších ľudí, jazykov, názvov, a taktiež
obyčají i náboženstiev a kultov s nimi spojených."
Takto písal neznámy mních v 10. storočí, ktorého podľa staronemeckej epopeje
zvykneme nazývať bohatierskym názvom Waltharius. Dominujúcou informáciou v jeho texte
je "rozmanitosť obyvateľstva". To je problém, ktorý trápil všetkých intelektuálov, ktorí
sledovali svet okolo seba od dôb veľkého sťahovania národov, od čias, keď začína pohasínať
sláva veľkého antického Ríma. V dobách Rímskeho impéria sa otázka ľudí a jazykov vnímala
celkom ináč. Svet sa delil na Rímske impérium, v ktorom žili civilizovaní ľudia, ktorí
rozprávali latinským, alebo gréckym jazykom. Všetci ostatní boli barbari. Situácia sa zmenila,
keď títo barbari prelomili hranice impéria a hľadali miesto, v ktorom by sa usadili pri teplom
ohnisku "civilizácie". Barbari mnoho odpozorovali z rímskej kultúry, hospodárstva, správy
štátu i z politiky a sami začali budovať vlastné štáty. A toto je čas oných "rozmanitých
národov a jazykov", kam vpadli aj predkovia starých Slovákov, ktorí uzatvárali dobu veľkého
sťahovania národov a zúčastňovali sa na tvorbe toho, čo dnes nazývame európskou
civilizáciou.
Z kusých písomných správ, ale i z materiálnej kultúry a jazyka vieme, že sme susedili a
spolupracovali s kmeňmi Gepidov, Herulov, Longobardov a iných. Dali sme sa najímať do
vojska, ktoré riešilo ich vzájomné spory. Ako bojovníci sme sa osvedčovali vo vojsku
byzantského vojvodu Belizara a s jeho oddielmi bojovali až pod múrmi Benátok a všade nás
chválili za statočnosť i dobré bojové umenie. Vážnejšie pre ďalší vývoj však bolo to, že naši
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predkovia sa dobre obzerali po tom, čo nám priamo či sprostredkovane zanechala rímska
antická spoločnosť a to tak v pretrvávajúcich remeselníckych dielňach, ako aj na poli. Myslím
tu napr. na hrnčiarsky kruh a tzv. podunajskú keramiku (ako ju nazval J. Eisner), kovové
súčiastky oného náradia z Moravského sv. Jána, ktoré patria k najstarším u západných
Slovanov vôbec a pod.
Zhrňujúco: akceleračný moment, ktorý vniesla neskoro rímska civilizácia do vývoja
našich predkov, považujem za nesmierne vážny. Za pravdu nám totiž dávajú nasledujúce dve
a pol storočia, keď sme žili, milovali sa i bojovali s novým susedom, mongolským kmeňom
Avarov, ktorý sa nasťahoval do Karpatskej kotliny. Vtedy, v 6. a 7. storočí, neprebiehal u nás
vývoj, aký vidíme napr. pri počiatkoch bulharského štátu. Tu kočovný kmeň Bulharov, ktorý
pritiahol od strednej Volgy, si podrobil slovanské kmene a založil štát. Vyše tristo rokov
trvalo bulharským Slovanom, zakiaľ s problémami asimilovali tento turecko-mongolský
kočovný národ a podarilo sa im to až pomocou kresťanstva. U našich predkov bol vývoj
celkom odlišný. My sme sa v príhodnej dobe vzbúrili proti avarskej supremácii, porazili
vojská avarského kagana a stihli si aj vytvoriť základy štátnosti s pomocou franského kupca
Sama. To bol jasný krok starých Slovákov v ich orientácii: cesta k vlastnej pokojnej agrárnej
európskej civilizácii. Avarská kultúra a spoločnosť nás nepohltila. Historická veda jasne vidí
vážnosť tohto dejinného smerovania: Jazyk, ktorý je najvážnejším znakom etnicity a kultúry,
tiež hovorí o tom, že z avarskej reči sme neprebrali do svojho jazyka ani jedno jediné slovo.
Pritom s národmi a etnikami, s ktorými sme sa dlhší čas stretávali, sme prebrali viacero
"výpožičiek", teda slov a pomenovaní, ktoré nám v našom jazyku chýbali.
Tento prvý vážny zlom na počiatku našich národných dejín má už len svoje ďalšie
logické pokračovanie. Vytvára sa politicko-teritoriálny celok, ktorý má už viac-menej podobu
dnešného geografického Slovenska. Je to Nitrianske kniežatstvo. Len spojenie medzi
Západoslovenskou a Východoslovenskou nížinou, ktoré boli obilnicami formujúceho sa štátu,
nešlo cez stredné a severné Slovensko, ale prebiehalo južnou čiarou. Zo severného Potisia
smerom na západ obiehalo Bukové hory a Matľu, zasahoval oblasti okolo Ostrihomu, ako aj
severné Zadunajsko. Tu totiž všade v tom čase boli kompaktné osídlenia predkovia starých
Slovákov. Prvé písomne doložené knieža Pribina nedokázal vojensky udržať celistvosť tohto
kniežatstva. Podnikol však krok, ktorý mal pre ďalšie osudy Slovenska mimoriadny význam.
Ako hovorí salzburský autor "in sua proprietate”- teda “na svojom majetku” dal Pribina
postaviť kresťanský chrám a prišiel mu ho vysvätiť sám salzburský arcibiskup Adalrám, keď
roku 828 podnikal cestu na východ k Bulharom. Adalrám bol jeden z mála salzburských
cirkevných hodnostárov, ktorý ovládal aj niektorý zo slovanských jazykov a dobre vedel, čo
svojou misijnou cestou do Nitry koná. Kristianizácia na Slovensku sa takto začala takmer
o celé jedno storočie skôr ako v Poľsku či v Čechách. Nejde pritom o prestížnu otázku.
Cirkevní myslitelia sa takmer bez výhrady stotožnili v tom, že rozbitie ľudskej jednoty
na tvoriace sa európske národy je nešťastím. To Boh rozdelil ľudí a pomiešal im jazyky.
Dobre to vysvetľovala biblická povesť o Babylonskej veži. Bola to ľudská pýcha, ktorá onou
vežou chcela siahať až na nebesá a preto Boh ľudstvo pokarhal a dal in sedemdesiatdva
jazykov, z ktorých neskôr vznikli veľké národy (gentes a nationes). Národy, z ktorých jeden
nerozumie druhému. Toto nešťastie však Boh chce aj zmierniť. Zoslaním Ducha svätého na
apoštolov a učeníkov Kristových dal im moc a silu vyučovať vo všetkých jazykoch.
Takto vznikala nová nádej a možnosť dopracovať sa znova k prvotnej jednote ľudstva,
ktorá už bude jednotou spoločnej viery a spoločných cieľov kresťanstva. Intelektuáli
v karolínskej dobe práve túto jednotu, ktorú cirkev rozprestrie na celý svet, začali nazývať
Európa a jej synonymum Christianitas. Kresťanstvo sa tak stalo novým unifikujúcim
činiteľom formujúcej sa Európy. Práve kresťanstvu vďačíme za to, že v dobe, keď došlo
k spojeniu moravského nitrianskeho kniežatstva do jedného štátu, tento bez problémov mohol
obsadiť politicky vakantný priestor strednej Európy, pričom pápeži dohliadali, aby nový štát
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nepohltila expanzívna Východofranská ríša.
Rušivo do vývoja zasiahla aj misia dvoch solúnskych bratov, ktorých na Veľkú Moravu
vyslal byzantský cisár Michal III., v skutočnosti však jeho učený sekretár Fotios. Tým sa
vlastne začal narúšať program vypracovaný na stolci sv. Petra v Ríme. V Benátkach, pred
biskupskou synodou, múdry univerzitný profesor Konštantín len ťažko zdôvodňuje, prečo dal
Slovanom písmo a v ich jazyku šíri kresťanskú vieru. Veď len v troch jazykoch –“v
latinskom, gréckom a hebrejskom možno velebiť Boha”. Konštantín takto neprogramovo
zasiahol do budovania kresťanského európskeho univerzalizmu. Ambiciózny program
kresťanskej jednoty zachránila len dobrá diplomacia na pápežskom dvore, ktorá ponechala
našim predkom ich nové písmo i reč obradov, no trvala na permanentnom prihlasovaní
k rímskemu univerzu. Z toho pohľadu sa dá pochopiť aj skutočnosť, prečo misia solúnskych
bratov nakoniec neuspela.
Ako je známe od r. 1054, Byzantínec je rozkolník. Má na svedomí vznik dvoch cirkví.
V pozadí stoja teologické otázky – najmä učenie o sv. Trojici, známe ako “filioque”, ale
predovšetkým inštitucionálny spor, keď konštantinopolský patriarcha odmietne uznať
zvrchovanosť pápeža sídliaceho v Ríme. Naprogramovaná jednota kresťanstva sa rúca,
z jednej cirkvi sa stávajú dve, ktoré v danej dobe nedokáže nikto ani presne pomenovať
a kresťanský svet sa po prvý raz v dejinách delí na dva tábory, ktorí sa vlastne zachovali až
dodnes.
Západoeurópska cirkev, ktorej začali jednoducho hovoriť “Latiníci”, si musí veľmi
zložito vyjasňovať svoje kompetencie v novobudovanej sústave európskych národných štátov.
Musí ísť ku kompromisu a vymenúva celú sériu “ národných svätcov”. Sú to svätí králi, ich
manželky, alebo misionári, ktorí sa zaslúžili o presadenie kresťanstva v jednotlivých
krajinách. Popri tomto ústupku však tvrdo trvá na tom, aby cirkev pevne stála pri každom
panovníckom dvore, v každej kresťanskej krajine. Slovensko a Slováci v tejto dobe už nie sú
predmetom zvláštneho záujmu. Nedokázali na rozvalinách Veľkej Moravy zriadiť svoj
vlastný "národný" štát, ako to ukázali Česi a Poliaci. Nitra a Nitrianske kniežatstvo (ducatus)
ako "tertia pars regni" si chvíľu udržiava svoj verejnoprávny charakter, čoskoro je však celé
Slovensko (na konci 12. stor.) plne inkorporované do uhorského štátu, pričom sa ustálili hranice tak smerom k Morave, ako aj k poľskému štátu. Slovensko na rozdiel napr. od
Chorvátov, ktorí sa stali tiež súčasťou uhorského kráľovstva, nedosiahlo nijaké teritoriálne,
náboženské či kultúrne autonómne prvky. Ešte aj Rím, ktorý cirkevnú organizáciu v
uhorskom štáte buduje na starých veľkomoravských tradíciách, neobnovuje Nitrianske biskupstvo, ktoré tam bolo už v dobe vlády veľkomoravského Svätopluka. Je priam zázrakom, že
v takomto nesvojprávnom postavení sa Slováci udržali a dokázali sa sformovať v plnoprávny
národ. Bola to síce cesta bolestná a plná obetí, ale historický sídliskový základ, kresťanská
kultúra, ale aj rozpomienky a tradície na dobu vlastnej štátnosti a samostatnosti vždy
poslúžili, ak národu hrozilo nebezpečenstvo zániku.
Cirkev si našla mnoho nástrojov, ako preniknúť do spoločenstiev, ktoré priamo nesedeli
na vládnom stolici. Boli to rehole ako fenomén, ktorý bol vždy spojený so svojimi
európskymi centrálami a predstavení kláštorov každoročne povinne vykonávali tieto - isto nie
najpríjemnejšie - cesty k vrchnosti. Prostredníctvom kláštorov a reholí viac ako cez vlastnú
svetskú cirkev prúdila aj na Slovensko kultúra románska a neskôr gotická, ktorá sa
presadzovala v novo rozvíjajúcich sa mestách. Isto nie je náhodou, že myšlienka Rolanda ako
obrancu kresťanstva, ktorá má svoj pôvod vo Francúzsku, je výtvarne stvárnená na radnici v
Bardejove. Tu sa končí hranica západoeurópskeho kultúrneho okruhu, tu sa symbolicky končí
západná Európa.
Trhliny, ktoré sa objavujú v európskej spoločnosti od 14.storočia, natoľko rozmetali
dobový svet, že tento hľadá svoje obrodené zmŕtvychvstanie. V humanistickom myslení je na
prvé miesto postavený človek. Ten je mierou všetkého - viery, umenia i životného štýlu.
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Mravný rozklad cirkvi nenecháva nikoho ľahostajným. Nielenže má viac pápežov, ktorí proti
sebe bojujú, ale na tento boj drankajú cez odpustkové truhlice peniaze od svojich veriacich.
Už aj prostý človek si kladie otázku, či takáto mravne skazená a skorumpovaná inštitúcia je
schopná ho priviesť do kráľovstva nebeského. Štát tiež zaznamenáva svoje vnútorné premeny.
Speje k centralizovanej a absolutistickej moci, aby mohol riadiť spoločnosť i bez
neproduktívnej a záhaľčivej šľachty. Stále zaznievajú myšlienky o potrebe nápravy cirkvi.
Spoločnosť hľadá východisko a blíži sa doba veľkej reformácie. Človek chce priamo
komunikovať so svojím Bohom.
Reformácia prudko zasiahla ce1ú západnú Európu a veľmi skoro ju rozdelila na dva
veľké tábory. Os Madrid - Viedeň - Rím zaštítila habsburská dynastia, ktorej panstvo je také
veľké, že nad ním, ako hovoria súčasníci, slnko nikdy nezapadá. Je to nakoniec pravda. Keď
nesvieti v Európe, svieti v zámorských kolóniách, z ktorých plynie do Európy obrovské
bohatstvo. Habsburgovci si predsavzali obrodiť a ochrániť katolicizmus. Protestantské smery
- či už luteránstvo, zwingliánstvo, ka1vinizmus a všetky odnože, ktoré tieto prúdy stvorili –
tiež vytvorili zoskupenie európskych štátov. Nie je tak pevne zorganizované ako "katolícka"
strana, ale má svoju materiálnu silu. Tá je potrebná, aby bolo dostatok prostriedkov na
dlhotrvajúce vojny, ktoré sa medzi oboma blokmi – Ligou i Úniou rozpútali. Jedna z tých
vojen trvá až tridsať rokov a prelialo sa v nej mnoho krvi a napáchalo mnoho neprávostí. Oba
tábory rozprávajú o náboženskej slobode, o viere, ale v skutočnosti v pozadí je mocenský boj
o ovládnutie Európy. Kde stojí Slovensko a Slováci?
Osmanská moc, ktorá povalila Byzantskú ríšu a presadila sa na európskom kontinente, v
16. storočí. už obsadila veľkú časť uhorského štátu a dosiahla až do južných oblastí
Slovenska. Slovensko supluje pod názvom Uhorské kráľovstvo všetky problémy okliešteného
štátu. Centrum svetskej moci sa sťahuje do Bratislavy, kde sa neskôr aj korunujú mnohí
uhorskí králi z habsburského rodu. Cirkev si za svoje organizačné sídlo berie dobre opevnenú
Trnavu, ktorá je schopná odolávať tureckému tlaku. Protestantizmus sa vo svojej hétherskej
podobe sťahuje do miest Slovensko je teda, podobne ako ostatná Európa, rozdelené na dva
náboženské bloky a len ťažko hľadá formy spolužitia. Povstania a vojny, do ktorých sa mieša
zápas o staré šľachtické slobody proti silnejúcemu centralizovanému štátu, len zahmlievajú
skutočné ciele. Obe strany hľadajú oporu v rozdelených európskych blokoch. To v konečnom
dôsledku obohacuje obyvateľstvo o rozšírený pohľad na dobu.
Obe cirkvi, ktoré sa skonštituovali, začali zápas o dušu veriaceho sa musia vážne zaoberať jazykom, ktorým sa k nemu chcú priblížiť. Je škoda, že slovenské luteránstvo
rezignoval na vlastný jazyk a za bohoslužobný si vybral starú češtinu, bibličtinu. To stvorilo
mnohé úskalia v procese formovania novodobého slovenského národa. Slováci, pri zvláštnej
politickej a sociálnej stratifikácii, svoje národné obrodenie museli postaviť na otázke jazyka.
Aj škola a vzdelanie ako atribúty novodobej spoločnosti trpia duchovným rozdelením
Slovenska.
Najväčším problémom Slovenska a Slovákov v novoveku (ktorý sa už takmer všade
začína v 16. storočí) je strata hospodárskeho napredovania. Slovensko nezachytila trend
premeny miestneho na celonárodný trh, nedokázalo v hospodárskom živote produkovať
kapitál ako nový impulz napredovania. Pravda, subjektívnych i objektívnych príčin, prečo sa
tak stalo, je veľa. Faktom je však skutočnosť, že západná Európa profitujúca z nového
obchodu i z príjmov zo zámorského hospodárenia a prílevu drahých kovov - smeruje k zrodu
novej, na bohatstve a na kapitále postavenej spoločnosti. To sa, ako je známe, najvýraznejšie
prejavilo v Holandsku a Anglicku. Stredná Európa sa vracia k feudálnemu poriadku, pritom
nadobúda veľmi svojské podoby. Šľachta, ktorá sa tiež na svojich majeroch pokúša o
hospodárenie vo vlastnej réžii, nemá voľnú pracovnú námezdnú silu. Preto sa všemožne
usiluje o udržanie sedliaka v krutom nevoľníctve, ktoré sa v mnohom podobá novovekému
otrokárstvu. Preto aj zákony Tripartita z roku 1514, ktoré mali pôvodnú funkciu potrestať
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sedliactvo ako spoločenský stav, udržujú svoju platnosť aj v priebehu celého 16. až 18.
storočia, ba v mnohom sa na ne šľachta odvoláva aj v pohnutom roku 1848. Myslím, že majú
pravdu tí, ktorí hovoria, že v Uhorsku poddanstvo ako spoločenský systém bolo schopné
udržať sa i v 19. storočí, ak by ho nebola zo života zmietla celoeurópska revolúcia rokov 1848
-1849.
Z pohľadu histórie Slovensku najviac ublížilo to, že sa v ňom nepresadili myšlienky
liberalizmu a demokracie otvorené vo Veľkej francúzskej revolúcii. Aj slabé myšlienkové a
organizačné pokusy boli ihneď utopené v krvi na popraviskách a v žalároch. To ešte viac
oddialilo Slovensko od krajín západnej Európy a prinieslo hospodársku i kultúrnu retardáciu.
Oklieštené dvorné osvietenstvo na tejto skutočnosti už nemohlo nič zmeniť. Zostal len zápas
šľachty a štátu o produkt sedliackeho hospodárenia.
Feudálne pozostatky, ktoré sužovali Slovensko a Slovákov, dostali svoju novú podobu,
keď nastúpil tvrdý maďarský nacionalizmus. Strach z prvých veľkých sčítaní obyvateľstva z
konca 18. a 19. storočia, hoci bol rozlične maskovaný, bol skutočne veľký. Sotva tretinu
obyvateľstva mnohonárodnostného uhorského štátu tvorili Maďari, pričom v Karpatskej
kotline boli obkľúčený veľkým a početným slovanským svetom. Prijatý program "jeden
národ, jeden štát" a nastupujúca maďarizácia, ktorá ho mala uskutočniť, to bol najfatálnejší
omyl maďarskej politiky v druhej polovici 19. storočia. Ten zákonite musel viesť len k tomu,
že pri prvom veľkom politickom zlome nikto z nemaďarských obyvateľov uhorského štátu
nechcel zostať v tomto žalári národov.
V čase, keď si mnohí z vládnych kruhov mysleli, že slovenského národa už skutočne
niet, vtedy on nabral novú vnútornú silu a dotvoril svoju novodobú podobu konštituovaného
moderného národa. Pritom pre európske teoretické myslenie potvrdil tézu o tom, že môžu byť
národy bez štátov, ako aj štáty bez národov. Európa musela zabudnúť na staré štátoprávne
podmienky pre tvorbu novodobých národov a musela priznať silu prirodzenému právu ako
dôstojnému prejavu každého jedinca, ktorý vstupuje do každodenného plebiscitu hlásenia sa k
svojmu národu. Cesta Slovákov je tu dobrým európskym poučením.
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Postavenie Slovenska v novej Európskej realite
J.E. Damian Roderic Todd*

SLOVENSKO OČAMI OSTATNÝCH EURÓPSKYCH ŠTÁTOV
(* Veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike )

The author’s speech is concerned with the perception of Slovakia in abroad. Slovakia
has been part of the Europe for decades, but it’s perception and image has dramatically
changed over the couple years. The author pays attention to the development of the
democratic institutions and democratic system, followed by taken measures for realization of
strategic priorities of the foreign policy- achieving membership in the EU and NATO. But he
also express his concerns about future image because of latest situation in political sphere.

Dobré odpoludnie, priatelia. Chcel by som dnes hovoriť na tému
„Slovensko očami iných štátov“. Keďže som vyštudovaný študent histórie, som
presvedčený, že človek nemôže chápať súčasnosť ani predpovedať budúcnosť, ak
nepozná dejiny.
Ako vieme, počas viac než tisíc rokov Slovensko bolo súčasťou Európy.
Bola tu krajina a bol tu národ, ktorý nevytvorili dejiny a Slováci boli občas
obeťou dejín. Potom sa v roku 1993 Slovensko stalo nezávislou krajinou. Môžem
uviesť štyri fázy v dejinách Slovenska: Prvá fáza, tie prvé roky nezávislosti
Slovenska – fakt je, že ľudia u nás, na západe nevedeli o Slovensku, ale oči mali
otvorené, boli pripravení vidieť a potom sa rozhodnúť, čo si myslieť. Druhá fáza
trvala až do roku 1998, keď udalosti na Slovensku presvedčili ľudí na západe, že
Slovensko môže vstúpiť do únie spolu s kolegami z V4 a, že môžu začať rokovať
s úniou. V tretej fáze bol počas niekoľkých rokov zaznamenaný obrovský
pokrok. Slovensko presvedčilo kolegov, priateľov a krajiny v Európe, že by bolo
veľmi dobré, keby vstúpilo do únie a do NATO. Tie úspechy sme videli vo
voľbách minulý rok a na rokovaniach v Kodani. Štvrtá fáza sa začne na budúci
rok v máji, keď Slovensko bude v únii. Ale pretože téma je Slovensko očami
iných štátov, musím povedať že tá tretia fáza sa ešte neskončila, a udalosti počas
niekoľkých uplynulých týždňoch možno trochu zmenili imidž a reputáciu
Slovenska.
Je možné, že tu je taký dvojaký meter, prečo sú ľudia pripravení veriť
horšie veci o Slovensku ako o Českej republike, nikto nemôže povedať, že tam
je raj v strednej Európe. Ale problém je v tom, že kvôli udalostiam v minulosti
dobrý imidž a dobrá reputácia, ktoré Slovensko získalo vďaka práci Slovákov,
nemá tak hlboký koreň ako napríklad v Poľsku alebo v Maďarsku. A tá reputácia
je stále trochu krehká. Viete, že je to veľmi ťažká práca vytvoriť dobrý imidž
pre spoločnosť, pre ministerstvo aj pre krajinu. A sú krajiny – je to fakt – ktoré
si povedia je nám to jedno, robíme si čo chceme - ale je to môj názor, že Veľká
Británia nie je taká krajina a ani Slovensko nie je. Myslím si, že Slovensko má
svoju budúcnosť v EÚ. Keď ale hovorím ako diplomat na tému „Slovensko
očami iných štátov“ by bolo dobré diskutovať o tých veciach. Ďakujem za
pozornosť.
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Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.*

GEOPOLITICKÉ ALTERNATÍVY SLOVENSKA
(* Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica )

The author remarks in his statement that Slovakia as well as the Czech Republic and other former
communist states are not sure about what their national or state interest is. It is not a problem in the sense of
lagging behind other countries, because all post-communist states have great problems with this issue and the
smaller the country is, the more complex this problem becomes. The author stressed that the newly created
states, among which he includes Slovak as well as the Czech Republic and the newly formed regimes tend to
perceive their foreign policy as a front line, where states compete for prestige rather than as a realization or
defence of their national interests. Oskar Krejčí also touched the issue of the lack of quality of political elite. In
his opinion the possible solution to this problem is a change of political elites, i.e. the rise of a new generation of
political elites. Only new political elites, which are not burdened by the past, have the preconditions to perceive
the politics as a service to their own country rather than merely an occupation. Oskar Krejčí voices the opinion,
that without the integration of Europe into one bigger compact unit the national interests of neither the Czech nor
the Slovak Republic can be protected. The core principle of European integration is peace and this is the
fundamental value of the European Union.

Dámy a páni, kolegyne a kolegovia, moje vystúpenie by som začal poďakovaním sa
organizátorom za možnosť vystúpiť k vám, čo je samo o sebe česť a taktiež za pekné
prostredie, ktoré pripravili k jednaniu na tejto konferencii.
Rozhodol som sa vo svojom vystúpení zmieniť iba o troch veciach, ktoré spolu nie príliš
súvisia. Tá prvá sa týka niečoho, o čom hovoril už môj vážený predchodca. Je to problém
zlého mena Slovenska vo svete. Druhá oblasť, ktorej by som sa chcel venovať, je ideálny typ
Slovenskej zahraničnej politiky. To sa už priamo viaže na tému môjho vystúpenia a mala by
vyplynúť z tých dvoch predchádzajúcich vystúpení. Tretia oblasť úvah by sa mala týkať
varovania pred geopolitikou.
Čo sa týka zlého mena Slovenska, začal by som drobným príbehom, ktorý sme všetci
prežili. Čo bola posledná najdôležitejšia politická udalosť? Bezosporu to bol problém vojny
v Iraku. Ako sa zachovalo Slovensko? Zachovalo sa pre svet veľmi nezrozumiteľne:
s nadšením súhlasilo s útokom proti Iraku a pár týždňov na to s rovnakým nadšením prijalo na
svojom území pápeža z Vatikánu. Pritom bol predsa Vatikán nositeľom veľkej a jednoznačnej
kritiky vojny v Iraku. Keby takto konal jednotlivec, psychológovia by povedali, že je
nekonzistentnou osobnosťou. Keď sa ale takto správa štát, môžeme hovoriť o pragmatizme.
Môžete samozrejme namietnuť, že táto slovenská politika bola koniec koncov úspešná Slovensko si váži tak Vatikán, ako aj Washington. Je to pravda? Zbavme sa ilúzií. Ten pocit,
ktorý je so Slovenskom viazaný, nie je vážnosť, ten pocit je vedomie, že na Slovensku málo
záleží. Chcel by som uistiť svojich poslucháčov, že zo mňa nehovorí žiaden český
nacionalista. Podobným spôsobom ako sa zachovalo Slovensko, sa zachovala i Česká
republika, rovnakým spôsobom sa zachovalo Poľsko, domovina pápeža. Rovnako
ambivalentne sa správa i Ukrajina.
Hovorím to preto, že Slovensko rovnako ako Česko, bývalé socialistické štáty nemajú
ujasnené, čo to vlastne je národný či štátny záujem. Nie je to však žiadny problém v zmysle
zaostávania Slovenska. Všetky postsocialistické krajiny majú s touto témou veľké problémy,
pričom malé krajiny majú dvojnásobné problémy. Zároveň je treba povedať, že všetky
novovznikajúce štáty, a Česko ako aj Slovensko sú novovzniknuté štáty, ako aj všetky veľké
novoformujúce sa režimy a Poľsko ako štát je novoformujúcim sa režimom, všetky majú
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tendenciu vnímať zahraniční politiku nie ako oblasť, kde sa realizuje, obhajuje národný či
štátny záujem, ale vnímajú zahraničnú politiku ako kolbište, kde sa súťaží o štátnu prestíž.
Napriek tomu by som povedal, že Slovensko má okrem tohoto ešte niekoľko
špecifických problémov. Spomenul by som tri. Tým prvým zvláštnym problémom je
kriminalizácia politiky a politizácia kriminálnej činnosti. Nebudem konkrétny, ale všetci iste
sledujete správy a chápete na čo narážam. Druhým problémom, ktorý komplikuje obraz
Slovenska v zahraničí, je bezosporu tendencia predstavovať okrajové problémy ako základné,
spoločenské problémy a zásadné problémy spoločnosti potláčať, schovávať do úzadia,
vytláčať ich mimo diskusie. Tretím zvláštnym problémom, a ten je pre Slovensko povedal by
som najcharakteristickejší, je tendencia opozície chodiť žalovať na vládu do zahraničia. To je
vlastnosť, ktorá je špecifická pre slovenskú politickú kultúru a my všetci si pamätáme, keď
opozícia chodila žalovať na Mečiara a rovnako vieme akým spôsobom sa odohrali spory
okolo skupinky. Tu by si Slovensko mohlo vziať veľký príklad z maďarskej diplomacie.
Mohlo by sa učiť z kultúry maďarskej diplomacie, ktorá sa formulovala 150 rokov a za
Rakúsko- Uhorska, ako všetci viete, bolo ministerstvo zahraničných vecí do značnej miery
doménou Maďarov.
Mnohé z toho čo som povedal, mnohé z tých faktorov, ktoré komplikujú obraz
Slovenska v zahraničí sú vlastné všetkým postsocialistickým krajinám. Už som naznačil, že to
súvisí s formovaním štátu a režimu. To je problém, ktorý prežívajú všetky postsocialistické
krajiny. Zvláštnosťou Slovenska pravdepodobne je fázovanie tohto procesu do dvoch etáp.
Súvisí to podľa všetkého s privatizáciou. Či sa vám to páči, alebo nie, ukončené cykly
privatizácie v ostatných postsocialistických krajinách urýchlili formovanie novej politickej
kultúry. Pretože bol proces privatizácie na Slovensku v dvoch fázach, alebo ešte stále je
v neukončenej druhej fáze, kedy až po pokuse formovať národnú buržoáziu nastúpila
privatizácia národných monopolov, komplikuje sa, budem hovoriť v eufemizmoch, morálny
profil politickej elity. Problém nedostatku úrovne politickej elity tu v diskusii zaznel už
doobeda. Aké sa ponúka riešenie? Zabudnite na možnosť kultivovať súčasnú politickou elitu.
Neverte tomu, že by niekto mohol zmeniť mravný profil nejakého ministra. Skúsenosť
aj z ostatných postsocialistických krajín hovorí, že jediné možné riešenie je vystriedanie
politických elít. A tým nemyslím vystriedanie politických strán, tým myslím generačné
vystriedanie politických elít. Nechcem zase tvrdiť, že tí, ktorí dnes vychádzajú z Fakulty
politických vied a medzinárodných vzťahov sú mravne dokonalejší než ich rodičia. Chcem
len povedať, že fakt, že sa nebudú podieľať na najrôznejších privatizáciách, že nebudú
zatiahnutí do štruktúr, ktoré boli pri „problematických etapách“ formovania slovenskej,
českej, alebo ruskej štátnosti, že neboli zatiahnutí do týchto štruktúr, majú predpoklady pre to,
vnímať politiku nie ako remeslo, kde sa dostávate k bohatstvu, ale ako špecifickú službu
svojej vlastnej krajine.
Keď už som zakončil túto časť takto vznešene, rád by som ešte chcel povedať, že služba
vlasti znamená pre ľudí, ktorí sa zaoberajú zahraničnou politikou, v prvom rade úctu
k vlastnému národu, k vlastným občanom a k vlastnému štátu.
Doobeda tu odznelo množstvo úvah o tom, ako dejiny formovali súčasné Slovensko.
Chcel by som povedať, a hovorím to pomerne často, že z histórie sa ťažko môžeme poučiť.
Napriek tomu máme jeden závažný poznatok. Všetky modely, ktoré nám odkázali naši
predkovia, čo sa týka našej štátnosti, sa ukázali v určitých etapách ako mylné a nedostatočné.
Sám fakt, že Slovensko a Česko prešli ôsmimi zmenami štátov a režimov v dvadsiatom
storočí ukazuje, aké problematické je postavenie týchto dvoch malých štátov a národov
uprostred Európy.
Všetci poznáme Masarykovu tézu, že česká otázka, keď hovoril „česká“ myslel tým
„československá“, je otázkou európskou a často si nahovárame, že bez vyriešenia českej
a slovenskej otázky Európa nemôže existovať. V skutočnosti tá téza platí v opačnom garde,
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než si nahováral Masaryk. Česká otázka a slovenská otázka sú riešené ako vedľajšie produkty
hľadania rovnováhy vo vnútri Európy. To hľadanie rovnováhy vo vnútri Európy reflektovali
naši predchodcovia, či už ide o Palackého, Štúra, Masaryka, alebo Hodžu, veľmi pregnantne
v rovine teoreticko-metodologickej, v praktickej rovine v podstate všetci naši predchodcovia
zlyhali.
Poučenie máme ale jednoznačné – myšlienky, ktoré sú obsiahnuté v odporučení, ktoré
nám odkázali, môžu existovať len vtedy, keď ich protikladné názory budeme schopní vecne
aplikovať v kombináciách. Čo tým chcem povedať? Je samozrejme veľmi správne
uvedomovať si, že slovenský a český štát, ako národný štát sú strašne slabé, že sú to
geopolitické minimá štátnosti, že nemôžu obstáť v tlakoch a protitlakoch veľkej európskej
politiky. V tejto situácii je pravdou, že sa potrebujeme spojiť s niekým, kto je ochotný
podržať našu štátnosť, kto je ochotný podržať našu kultúrno-národnú identitu. Voľakedy sme
si mysleli, že to je Rakúsko-Uhorsko, potom sme si mysleli, že stačí Československý štát,
inokedy sme sa orientovali na socialistický internacionalizmus. Dnes sa orientujeme na
Európsku úniu, na Brusel.
Podľa môjho názoru bez tejto orientácie, bez integrácie Európy do väčšieho politického
jednotného celku proste nejde ochrániť národné a štátne záujmy Česka a Slovenska.
Skúsenosť nás ale učí, že prostá orientácia na väčšie štátne celky, či už to bolo RakúskoUhorsko alebo Sovietsky zväz, nás aj tak nemusí v kritických situáciách ochrániť. Preto
súčasťou kultivovanej politiky každého malého národa, alebo štátu musí byť obhajoba
národných princípov.
Čo tým chcem opäť povedať? Ako tu už odznelo doobeda, my si nemôžeme myslieť, že
sa bude Slovák či Čech cítiť slobodný v Európe, ktorá sa nebude starať o národnú identitu
jednotlivých etnických celkov. Nevnímajme to ale ani tak, že národy raz vznikli a budú tu
stále. Kolega prehlásil, že národy sú prirodzeným celkom. Prirodzené celky sa rodia a hynú.
Pred dvoma storočiami nebol nikto, kto by hovoril o slovenskom národe. Buďme realisti.
Pravdepodobne dnes stojíme na počiatku etnogenézy nejakého budúceho veľkého európskeho
národa.
Tak je tomu aj dnes. Poobzerajte sa po Slovensku – kde máte národnú architektúru, kde
máte národnú pieseň, kde máte národný kroj? Všetko toto sa stáva kozmopolitným, kultúra sa
stáva kozmopolitnou. Všetci budeme perspektívne ovládať dva - tri jazyky. V určitých
spoločenských vrstvách bude vedomie európanstva vyzretejšie než v iných vrstvách. Sme
však na počiatku procesu formovania, pravdepodobne etnogenéze európskeho národa,
samozrejme v horizonte rádovo niekoľko sto rokov. Hovorím to preto, že toto vedomie v nás
musí byť, ale zároveň v nás musí byť aj vedomie, že uponáhľať takýto proces, znamená
obmedzovať ľudskú slobodu. Vedomie kultúrnej spolunáležitosti, vedomie národného
princípu v každom jednotlivcovi dotvára pocit slobody. Ak mu obmedzíte možnosť
vyjadrovať sa národne, zbavujete ho možnosti cítiť sa slobodne.
Pre zahraničnú politiku z toho vyplýva, že ak sa chce starať o dobrú integráciu smerom
na Brusel, musí pri tom chrániť záujmy toho etnika, ktoré zastupuje. Úradníci tam nie sú
preto, aby obracali listy, sú tam preto, že zastupujú určitý ľud. A ak chcete ľud, ktorý je
definovaný okrem iného i etnicky. Uponáhľať akúkoľvek etnogenézu je v podstate politický
zločin.
Tretím rozmerom každej kultivovanej politiky malého štátu v strednej Európe musí byť
podľa mňa obrat k tomu, a to tu už tiež odznelo, k tej idei mostu. K tej Cyrilo-Metodskej
tradícii, k tým niekoľkým sekundám v dejinách slovanských národov v strednej Európe,
k tomu desaťročiu za 1500 rokov existencie Slovanov na Slovenskom území, tých pár dní
kedy sa z tohto priestoru stával most medzi Byzanciou a Vatikánom.
Prečo to hovorím? Vnímať európsku integráciu ako stavanie múrov medzi východom
a západom je celkom neprijateľné. Zo všetkých strán sme kŕmení úvahami o kultúrnych
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rozdieloch, ktoré vyvolávajú politické konflikty. Keď čítate Huntingtona, ako je podľa neho
rozdelená Európa? Nie kresťanstvom, ale na katolíkov a protestantov na jednej strane
a pravoslávie na strane druhej. Kde končí Európa? Tam, kam sa až dostal Rád nemeckých
rytierov. Tieto tézy sú pre existenciu malých národov a malých štátov v strede Európy
neprijateľné. Pretože my, tu v tomto regióne, nie sme schopní zabrániť konfliktu medzi
východom a západom, ale ani ho prežiť. To znamená, že musíme vnímať európsku integráciu
ako niečo, čo šíri európsku kultúru. Šíri ju však veľmi pružne, demokraticky, nenásilne.
Rozhodne nás hranice medzi Európskou úniou a Ukrajinou neoddeľujú vojensky. Táto
predstava je úplne neprijateľná. Tá idea mostu, spomienka na Veľkomoravskú ríšu, to je
nesmierne cenná, humanistická myšlienka, ktorá nepatrí ani Čechom, ani Slovákom, ani
Maďarom, ani Bulharom, ani Rumunom, ani Slovincom, pretože všade tu vznikla, pretože
tento región je prirodzenou pôdou pre vyrastanie tejto myšlienky.
Tým som naznačil obrovské nebezpečenstvo, ktoré v sebe skrýva geopolitika.
Geopolitika je obrovskou módou. Po rozpade socialistického spoločenstva všetci naši
teoretici, zvlášť tí ktorí predtým prednášali vedecký komunizmus, začali myslieť
v predstavách o večnom konflikte, o sile, ktorá určuje povahu medzinárodných vzťahov.
Chcel by som zdôrazniť, že akonáhle akceptujeme toto videnie, ktoré nám samozrejme
dobre definuje minulosť európskeho kontinentu, akonáhle ho akceptujeme pre budúcnosť,
hovoríme zároveň že Slováci a s nimi ani Česi proste nemajú budúcnosť. Povedzme si to
trošku inak. Už som tu spomenul vojnu proti Iraku. Akonáhle prijmeme geopolitické videnie
sveta, kde sú konflikty samozrejmosťou, a kde sila predchádza právo, tak tento svet pre nás
v zásade nemá budúcnosť. Prečo? Naozaj si myslíte, že keď Američania a Briti zaútočili na
Irak, bez toho, aby dbali na záujmy a názory Francúzska a Nemecka, že v najbližšom
konflikte budú dbať na záujmy a priania Slovenska? Naozaj si to myslíte? Naozaj si myslíte,
že keď sú schopní pohrdnúť medzinárodným právom, že si ho budú ctiť v tom okamihu, kedy
sa bude rozhodovať v rámci NATO?
Prečo to celé hovorím? Prežívame veľmi zvláštnu, dvojznačnú dobu. Sme pyšní na to,
že vstupujeme do európskej integrácie a vážime si fakt, že sme sa zapojili do procesu, ktorý
nemá historickou obdobu. Zároveň prežívame historické okamihy, kedy dochádza
k podlamovaniu významu medzinárodného práva a organizácií, ktoré sa starajú
o medzinárodné právo. To je chvíľa, kedy sa musí zastaviť srdce každému, kto má strach
o osud českého a slovenského národa. Akonáhle nebude platiť medzinárodné právo, nebudú
platiť zmluvy, neplatí žiadna predstava o kolektívnej obrane.
Možno, že prežívame zvláštnu dobu. Dobu, kedy sa rozchádza politická kultúra –
politická kultúra Európy a politická kultúra Ameriky. Niekedy sa hovorí, že Američania sú
z Marsu a Európania z Venuše. Ako by to bola pravda. Ako by si dnes Európa uvedomila, že
musí byť svetovým hráčom, ale hráčom nového typu – nie hráčom, ktorý svoje hry hrá
pomocou tankov a lietadiel, ale hráčom, ktorý kladie dôraz na kultúru a ekonomiku.
A hráčom, ktorý by dbal na záujmy a ľudské práva ostatných kultúr. Zatiaľ čo Amerika,
bohužiaľ i Británia, akoby sa vrátili do 19.storočia, pred obdobie, kedy existovalo
medzinárodné právo.
Pred týždňom prijalo Rusko novú doktrínu, v ktorej oznamuje svetu, že je pripravené
robiť preventívne údery. Ak bude takto postupovať každý, medzinárodné právo v tej podobe
v akej sme ho poznali, sa bude boriť. Myslím, že máme možnosť voľby a mali by sme sa
prihlásiť za novú Európu. A tou novou Európou je nové myslenie, ktoré reprezentuje
Francúzsko a Nemecko. V súvislosti s ústavou tu zaznelo, že je tak trošku spiknutím
socialistov. Prosím vás, to čo sa odohráva v súčasnej dobe v európskej integrácii, je proces
nadideologický.
Čo tým chcem povedať? Motorom integrácie v Európe boli vždy štáty, ktoré boli
najsilnejšie, bez ohľadu na ideologický profil štátnikov, ktorí tam vládli. Na počiatku
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povojnovej integrácie stála Británia s Churchillom na čele. Ten prišiel s myšlienkou federácie,
to znamená konzervatívci. Pozrite sa na Paneurópanov, kto tam straší? Straší tam aristokracia,
ktorá je kozmopolitná a nadideologická. Pozrite sa na súčasný cyklus diskusie o európskej
integrácii. Kto ho začal? Joschka Fischer, svojim návrhom federálnej ústavy, to znamená
Zelení. Kto stál na čele konventu? Žiadny socialisti – Giscard d’Estaing. To predsa nie je
socialista. Je to proces nadideologický. Proces, v ktorom samozrejme motorom sú tí
najsilnejší, tí čo majú predstavu, že Európa a oni sami na tom procese čo najviac vyhrajú.
Malí sa potom ľakajú. Čoho sa ľakáme? Straty suverenity? Akú ju máme? Za dvanásť
rokov úplne vysublimovala suverenita v oblasti ekonomiky. Všimol si to niekto? Nevšimol.
Máte pocit, že prichádzame o suverenitu v oblasti zahraničnej politiky? Ústava ju zatiaľ
neberie. Zatiaľ nestavia žiadnu integráciu v zahraničnej politike, v bezpečnostnej politike. Tie
prebiehajú po inej línii, po línii NATO. Tragédia sa nedeje.
Na záver tohto svojho vystúpenia by som chcel povedať, že ak budúcnosť patrí
geopolitike, zákonom džungle, sociálnemu darwinizmu, máme pred sebou tragickú
budúcnosť. Potrebujeme, aby budúcnosť patrila tomu, čo tvorí jadro myšlienky o európskej
integrácii. To jadro nie je ani federálne, ani unionistické, ani konfederálne. Jadro myšlienky
o európskej integrácii je mier. Znie to pateticky? Nech! Ale tak to predsa bolo. Tak to bolo v
19. storočí, kde na počiatku boli obdivovatelia americkej federácie, po občianskej vojne
pacifisti a moralisti a pozrite sa na začiatok Európskej únie. Kto stál na začiatku Európskej
únie? Keď volali po integrácii, čo začali robiť? Stavali veľké pojmy? Nie, začali mravenčiu
prácu na integrácii uhlia, ocele a atómu. To znamená rezortov, ktoré vytvárali podmienky pre
militarizáciu. Chceli ich kontrolovať vo Francúzsku a v Nemecku, a tak zabrániť vojne. Mier,
to je tá základná devíza, ktorú prináša európska integrácia. Všetko ostatné, diskusie
o pojmoch, ako sú nuansy v ústave, ako je diskusia – únia, konfederácia, federácia, je
druhoradé. Zachovajme integráciu, ostatné doriešime za pochodu, bez obrovských
akademických diskusií. Vážme si to, ako politici kradnú suverenitu jednotlivých štátov bez
toho, že by si toho boli vedomí. Buďme pri tom, keď Európa ukáže svetu, že ak chceš mier
neznamená pripravovať vojnu, ale ak chceš mier znamená budovať mier. Ďakujem.

JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD*

EURÓPSKA ÚSTAVNÁ ZMLUVA VO VZŤAHU K SLOVENSKU
(* Delegácia Európskej komisie v Slovenskej republike )

Author presents a profound and rather critical analysis of the Draft Treaty Establishing a Constitution for
Europe. Above all he emphasizes that the Convent did not succeed in its primary objectives, such as the aim of
making the institutional framework, including the division of competences, simpler and more transparent. He
also remarks that by failing to include the civic society in the constitutional debate, where top politicians from
largest EU countries enjoyed clear dominance, the Convent did not manage to bring the Union closer to its
citizens, nor did it render the EU more “user-friendly“. On the other hand, author admits that the Draft Treaty
introduces some desired changes, but then again, the fact that they are necessary indicates that all previous
treaties had gradually built up an opaque and perplex system, which now needs to be overhauled. He also warns
that the phenomenon of closer cooperation as well as structured cooperation laid down in the draft could lead to
a multi-gear Europe. To sum up, the speaker ends his reflection with a rhetoric question: Does the Draft Treaty
provide for such improvements which would justify the playing down of its shortcomings?
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Ďakujem organizátorom, že mi umožnili osloviť toto vysokokvalifikované fórum
a publikum. Keď sa jeho excelencia veľvyslanec Spojeného kráľovstva pred chvíľou sťažoval
na nevďačné umiestnenie v programe, o čo nevďačnejšia bude moja úloha, keď mám vystúpiť
po dvoch tak skvelých príspevkoch, občas až s bolestnou jasnozrivosťou pomenúvajúcich
niektoré kľúčové aspekty našej súčasnej reality. Odkloním sa mierne a dúfam že aj účelne od
pôvodnej témy prednášky v tom, že najskôr ponúknem stručnú kritickú analýzu návrhu
ústavnej zmluvy a potom sa budem venovať pozícii Slovenskej republiky, ktorú má v úmysle
presadzovať na medzivládnej konferencii.
O potrebe redefinovať zmluvné základy európskych spoločenstiev a EÚ sa na
odborných fórach, ktoré sa tejto téme venujú hovorilo už niekoľko rokov. Dôvodov je
niekoľko – symbolických aj praktických. Medzi tie prvé, medzi tie symbolické, patrí
predovšetkým potreba priblížiť čoraz komplexnejší mechanizmus tvorby a uplatňovania
takzvanej európskej politiky, tým, ktorým má slúžiť, to znamená občanom členských štátov
EÚ a takisto potreba dať EÚ v štádiu jej bezprecedentného rozšírenia akýsi nový, uchopiteľný
stimul. Medzi tie praktické dôvody patrí samozrejme predovšetkým potreba zjednodušiť
a sprehľadniť súčasný právny rámec, v ktorom EÚ pôsobí. Z takéhoto katalógu dôvodov
vychádza aj prvý relevantný formálny impulz pre prípravu ústavnej zmluvy, ktorým sú závery
predsedníctva rady zo summitu v Laekene v decembri 2001, predovšetkým príloha č.1 týchto
záverov, takzvaná Laekenská deklarácia o budúcnosti EÚ. Závery predsedníctva hovoria, že
táto deklarácia a perspektívy, ktoré otvára, znamenajú rozhodujúci krok pre občana smerom
k jednoduchšej EÚ.
Samotná deklarácia je skutočne napísaná zrozumiteľným a dokonca príťažlivým
jazykom. Načrtla historické, politické a inštitucionálne súvislosti a faktory prostredia
a potreby nového usporiadania vzťahov v únii, pomenujúc tento kontext Európou na
križovatke. Neopomenula samozrejme spomenúť takzvaný demokratický deficit a
nevyhnutnosť priblížiť európske inštitúcie bližšie k občanovi. Podľa autorov Laekenskej
deklarácie občania sa domáhajú jasného, otvoreného, efektívneho a demokraticky
kontrolovaného komunitárneho prístupu, takže EÚ sa musí stať demokratickejšou,
transparentnejšou a efektívnejšou. Primárnou výzvou je v tomto smere priviesť občanov
a najmä mládež bližšie k európskej štruktúre a európskym inštitúciám. Jedným z prostriedkov
na dosiahnutie tohto cieľa je vyjasnenie zjednodušenia a úprava rozdelenia kompetencií
medzi EÚ a jej členské štáty. V rubrike nazvanej „K ústave pre európskych občanov“
Laekenská deklarácia hovorí, že ak máme dosiahnuť vyššiu transparentnosť, je zjednodušenie
nevyhnutné. V záujme čo najotvorenejšej a najširšej debaty, to je termín, ktorý používa
Laekenská deklarácia, bol na jej základe ustanovený Konvent o budúcnosti EÚ a poverený
prípravou návrhu riešenia nových zmluvných základov EÚ. Konvent zasadal počas 17
mesiacov pod vedením bývalého francúzskeho prezidenta Valéryho Giscarda d´Estaigna
a výsledkom jeho práce je návrh zmluvy ustanovujúcej ústavu pre Európu, ktorá má nahradiť
Zmluvu o EÚ a Zmluvu o Európskych spoločenstvách.
Tento úvodný exkurz, možno trochu príliš dlhý, nie je samoúčelný, pretože ponúka
jediný uchopiteľný etalón, s ktorým môžeme porovnať výsledky práce Konventu. S čím iným
napokon porovnať tieto výsledky, než s cieľmi, ktoré si Konvent dal. Tí, ktorí poznajú návrh
ústavnej zmluvy, už asi tušia moje zlé úmysly, pretože ak by som ešte spomenul záverečný
dôkaz, finále Laekenskej deklarácie, ktoré hovorí o čo najširšej účasti občianskej spoločnosti
a zámere chápať príspevky tejto občianskej spoločnosti ako plnohodnotnú súčasť debaty
Konventu, mohlo by to vyznieť ako nemiestny sarkazmus. Nič iné ako sarkazmus sa mi ale na
jazyk nederie, s prihliadnutím na ambície Konventu.
Ústavná zmluva má 465 článkov, rozdelených do štyroch samostatných častí. Zatiaľ čo
prvá časť má jednoznačne ústavný charakter, charakter zvyšných troch častí je v tomto
zmysle sporný. Súčasťou návrhu ústavnej zmluvy je päť osobitných protokolov a tri
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deklarácie, ktoré sa pritom dotýkajú tak fundamentálnych aspektov fungovania EÚ, ako je
uplatňovanie princípu subsidiarity, proporcionality, zastúpenia občanov členských štátov
v Európskom parlamente alebo samotnej úlohy národných parlamentov. Pokiaľ ide o tú čo
najširšiu a najotvorenejšiu debatu, tak člen Konventu a bývalý taliansky premiér Lamberto
Dini v rozhovore pre český týždenník Respekt povedal, skôr chápavo ako si sťažujúc, že
pokiaľ ide o spôsob vedenia Konventu jeho predsedom Giscardom d´Estaignom, slovo
manipulácia je príliš silné. Faktom je, že sa Giscard správal obozretne. Vedel, že ústava,
pokiaľ nemá byť rozdrobená, nesmie obsahovať nič, čo by európska štátnická elita neprijala,
pretože tá rozhodne o konečnej podobe textu. Preto občas jednal na úkor konventistov. Ale
viedol ho k tomu skôr pragmatizmus než osobná ješitnosť.
Časť 3 ústavnej zmluvy, ktorá má 230 článkov, jej záverečná verzia prebehla
Konventom za necelý týždeň. Väčšina členov Konventu protestovala proti myšlienke stáleho
prezidenta Európskej rady, ale ako opäť hovorí Dini, postaviť sa silnej päťke by možno
znamenalo pochovať celú ústavu, čo Giscard nechcel. O tom, akú rolu pri koncipovaní
finálnej verzie mohla a zohrala občianska spoločnosť, asi v tomto kontexte netreba dodávať
veľa slov. Nová Európa sa pritom od tej starej mala líšiť práve v tom, že by aspoň
v niektorých aspektoch mala byť tvorená takpovediac „zdola“. A pokiaľ sa jej to nepodarí,
mala tento dojem aspoň vyvolať. Nepodarilo sa ani to. Spôsob, akým Konvent dospel
k svojmu návrhu, aj obsah tohto návrhu svedčia o tom, že Európa si na svoj obnosený
inštitucionálny háv naozaj plánuje navliecť niektoré nové doplnky, a aj skutočne
nekonvenčné, ale netuší presne, ako si tieto „nové šaty“ bude vlastne zapínať. Čo je pre mňa
osobne veľmi dôležité, tí, kvôli ktorým sa všetci tí krajčíri a návrhári do Bruselu poschádzali,
neoblečú Európu do týchto šiat oni, ale vyzerá to tak, že to bude skupina „najväčších
módnych salónov“. Takže pokusy predstierať, že táto nová róba bola ušitá na zákazku toho,
na koho sa odvoláva – Tukydidesovo motto ústavnej zmluvy – pôsobí trochu nemiestnym
dojmom a obávam sa, že medzivládna konferencia na tom nemá príliš čo zmeniť. Únia tak
zlyhala v tom najzásadnejšom z laekenských predsavzatí, a to je predznamenať novú kvalitu
vzťahov medzi tvorcami európskej politiky a jej adresátmi.
Pôsobenie Konventu a jeho výsledky tak naozaj znamenali rozhodujúci krok, ale nie
smerom k prehľadnejšej, zrozumiteľnejšej a takpovediac „user friendly“ únii, ale skôr
k potvrdeniu toho, z čoho je únia najčastejšie upodozrievaná. K potvrdeniu toho, že projekt jej
integrácie je projektom tých „lepších“ vrstiev politického, expertného a úradníckeho aparátu,
a že občanom nezostáva nič iné ako sa prispôsobiť takzvanej štátnickej elite. V porovnaní so
súčasnými zmluvnými základmi tak pre občana členského štátu EÚ zostáva semioticky
prístupných len niekoľko momentov. Je to najmä zakotvenie stáleho prezidenta Európskej
rady, zakotvenie katalógu základných práv, funkcia ministra zahraničných vecí a rozšírenie
legislatívnych právomocí európskeho parlamentu, toto sa stáva takzvanou štandardnou
procedúrou. Tí fundovanejší by snáď mohli ešte oceniť pokus, do istej miery úspešný,
o sprehľadnenie deľby kompetencií medzi úniu a jej členské štáty, zrušenie práva veta
v niektorých politikách a fakt, že EÚ získava právnu subjektivitu. V týchto veciach a pre celú
ústavnú zmluvu ako takú ale platí, že návrh je možné vnímať ako vylepšenie len vo vzťahu
k dlhodobo neudržateľnej situácii, ktorú vytvárajú súčasné zmluvné základy. Očakávania, že
Konvent pripraví taký návrh, ktorý by občanom únie umožnil istú mieru identifikácie s jej
novou podobou, a ktorý by tomu neopakovateľnému rozšíreniu vtlačil pečať akéhosi nového
začiatku, tak tieto očakávania zostali nenaplnené.
Mohol by som dosť zdĺhavo a podrobne hovoriť o nedostatkoch, ktoré návrh ústavnej
zmluvy má z legislatívno-technického a ústavno-právneho hľadiska, vyhnem sa tomu
a poviem pár stručných slov, ktoré vyjadrujú môj vlastný názor na pozíciu Slovenskej
republiky, ktorú mieni presadzovať na medzivládnej konferencii. Pokiaľ ide o naše výhrady
k návrhu ústavnej zmluvy tak ich považujem do istej miery za povrchné a zjednodušujúce,
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odrážajúce skôr kritériá akejsi politickej účinnosti než kritériá odborné, čo je na druhej strane
prirodzené, pretože ten návrh robili a schvaľovali politici a nie ústavný právnici, a je to tak
dobré, lebo politici majú mandát. Ten návrh ale podľa toho aj vyzerá. Pokiaľ ide o princíp
jedna krajina – jeden komisár, myslím si že problém nie je v zúžení, respektíve teda
v porovnaní so súčasným stavom v zachovaní počtu 15 komisárov, ale skôr v tom, že vzťah
medzi takzvanými hlasujúcimi a nehlasujúcimi komisármi je v návrhu ústavnej zmluvy
upravený veľmi nejasne, veľmi vágne, a nie je napríklad zrejmé, aké právomoci by
nehlasujúci komisári mali mať, aké nástroje na uplatňovanie týchto právomocí by mohli
využívať a načo si ich vlastne daňoví poplatníci členských štátov únie majú vydržiavať.
Z tohto hľadiska sa prihováram za čo najmenšiu komisiu. Či už 25 portfólií alebo deliť
existujúce portfóliá medzi skupinky komisárov mi príde krátkozraké. Ak to má byť len preto,
aby sa reprezentácia mohla biť do pŕs, že pre štát čosi vybavila, tak to skutočne nemá význam.
Pokiaľ ide o zachovanie rotujúceho predsedníctva, tak si myslím že v tomto smere možno
našu pozíciu iba podporiť, jednak preto, že tento systém zachováva aspoň zdanie akejsi
rovnováhy medzi členskými štátmi únie, ale najmä preto, že pozícia prezidenta Európskej
rady je v návrhu ústavnej zmluvy formulovaná veľmi nedokonale, povediac to istým
eufemizmom – interakcia s ministrom zahraničných vecí, ale aj s predsedom komisie podľa
mňa môže viesť ku zbytočným kompetenčným sporom. Váženie hlasov je výsostne politická
záležitosť a ústavného práva ani legislatívnej techniky sa nijako nedotýka.
Ja by som upozornil na iné riziká, ktoré tak Slovenskej republike ako aj iným tzv.
malým štátom hrozia, predovšetkým tým pristupujúcim. Riziká, ktoré sa môžu prejaviť
v strednodobom a dlhodobom horizonte – to prvé sa týka tzv. posilnenej spolupráce – práve tá
totiž vytvára priestor pre vznik tzv. „niekoľkorýchlostnej“ Európy, pre vznik akéhosi tvrdého
jadra. A práve v dôsledku kreácie, alebo postupnej kryštalizácie tohto tvrdého jadra sa novým
členským krajinám EÚ môže stať, že sa stanú nielen geografickou, ale aj politickou perifériou
Európy. Systém posilnenej spolupráce umožňuje skupine členských štátov, pokiaľ ich je
aspoň tretina z celkového počtu, fungovať v akomsi paralelnom systéme tvorby
a uplatňovania európskej politiky, i keď len v oblastiach, v ktorých únia nedisponuje tzv.
výlučnými kompetenciami. Pokiaľ sa ale táto posilnená spolupráca týka spoločnej zahraničnej
a bezpečnostnej politiky, tak o nej rozhoduje iba Rada ministrov, vychádzajúc pritom zo
stanoviska ministra zahraničných vecí Európskej komisie. Za ešte vážnejšie riziko považujem
tzv. štruktúrovanú spoluprácu, a to predovšetkým pre krajiny akcentujúce potrebu ďalšieho
rozvoja transatlantickej spolupráce. Je zrejmé, že ide hlavne o pristupujúce štáty s tradične
silnými väzbami na NATO. Zavedenie štruktúrovanej spolupráce v oblasti spoločnej
bezpečnostnej a obrannej politiky je za súčasného zmluvného stavu zakázané článkom 27b
Zmluvy o EÚ. Článok 40 odsek 6 návrhu ústavnej zmluvy ju ale umožňuje krajinám, ktorých
vojenské schopnosti spĺňajú vyššie kritériá a medzi ktorými sú v tejto oblasti silnejšie
vzájomné záväzky. Na uplatňovanie štruktúrovanej právomoci sa primerane uplatňujú
ustanovenia tzv. posilnenej spolupráce. Podľa článku 40 odsek 2 návrhu ústavnej zmluvy síce
uplatňovanie štruktúrovanej spolupráce v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
musí rešpektovať záväzky tých členských štátov, ktoré svoje obranné garancie vidia
v systéme NATO, nič to ale nemení na tom, že sa tým vytvárajú inštitucionálne predpoklady
pre vznik autonómnej organizácie kolektívnej bezpečnosti. Samozrejme táto organizácia by
bola tvorená tým tzv. „tvrdým jadrom“ únie.
Pokiaľ ide teda o našu pozíciu a náš ďalší postup, dovolím si zacitovať jedinú vetu zo
stanoviska Európskej komisie k tomu návrhu, ktorý hovorí, že medzivládna konferencia bude
musieť prijať takú ústavu, ktorá je formulovaná v jazyku a spôsobom, ktorý je prístupný
ľuďom, ktorý však zároveň zodpovedá všetkým technickým a právnym náležitostiam zmluvy
vyžadujúcej ratifikáciu v členských štátoch. Žiaľ návrh ústavnej zmluvy nespĺňa ani prvý, ani
druhý predpoklad. Predovšetkým trpí viacerými vážnymi legislatívno-technickými
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nedostatkami, redundantnou úpravou viacerých aspektov, nekonzistentnou úpravou
niektorých aspektov a akousi celkovou roztrieštenosťou. Okrem toho si rozhodnutie
o konečnej podobe tejto ústavnej zmluvy zdá sa privlastnila štátnická elita, takže trpí aj
deficitom legitimity. Je dôvod na predpoklad, že medzivládna konferencia nebude mať ani
odborný potenciál, ani čas, ani tzv. zlovestnú politickú vôľu týmito vecami sa zaoberať.
Ak by sme mali uplatniť modely, ktoré sú typické a štandardné v členských štátoch, asi
ideálne riešenie by bolo vrátiť vec na dopracovanie a zapracovanie pripomienok. Poznáme
tieto postupy z vlastnej reality. To je samozrejme číra fikcia. Jeden z možných scenárov je
pokúsiť sa neutralizovať zlyhania Konventu mechanizmom referend v členských štátoch, čo
môže navrhnúť aj medzivládna konferencia. Môžu sa pre to jednotlivé členské štáty
rozhodnúť aj samy. Výsledky medzivládnej konferencie budú formálne podpísané až po
rozšírení a predpokladá sa, že celý proces neskončí skôr ako v roku 2006. Kľúčovou otázkou
pre nás zostáva, či táto zmluva je v porovnaní so súčasnými zmluvnými základmi natoľko
dobrá, či sa oplatí prižmúriť oči nad jej chybami, s prihliadnutím na to, s čím sme
konfrontovaní dnes, a či by ju teda za okolností popísaných v mojom príspevku mala vôbec
medzivládna konferencia alebo dajme tomu Slovenská republika podporiť. Pre mňa
výpovednú hodnotu má to, že napriek tomu že som dlhodobo verejne podporoval prípravu
ústavnej zmluvy a svojím spôsobom sa na ňu dokonca tešil, tak na túto otázku nedokážem dať
jednoznačnú odpoveď. Kyklop je síce menšie monštrum ako minotaurus, ale je rovnako ťažké
si ho obľúbiť. Ďakujem za pozornosť.

Marek Šťastný*

DILEMA MEDZI FEDERATÍVNÝM USPORIADANÍM A MODELOM
SILNEJŠIEHO NÁRODNÉHO ŠTÁTU?
(* Analytik, Inštitút pre verejné otázky - IVO)

The author discusses the dilemma of federalist and inter-governmentalist approach to European
integration through the prism of neo-functionalist and realist theory, mentions the practical manifestation in the
form of “Prague Declaration” signed by the British Conservative Party, Civic Democratic Party (ODS), and
Law and Justice Party of Poland offering an alternative vision for the European Union. Positions of a Eurorealists of Slovakia’s Christian Democratic Party (KDH) are also discussed. Further, based on historical
experience and the experience of transformation, Slovakia’s preferences and positions are discussed, as are
some of the historical positions of key actors of integration – France and Germany and certain provisions of the
draft Constitutional Treaty. The author offers benchmarks for measuring a degree of federalism the EU has
achieved and compares the model of functioning of the EU with that of the United States.

V príspevku sa zameriam na prebiehajúcu diskusiu o podobe EÚ, ktorá v predvečer
rozšírenia únie zahŕňa zakladajúce členské štáty, štáty, ktoré sú členmi EÚ dlhšie ako štvrť
storočia, ako aj pristupujúce krajiny. V zjednodušenej podobe sa táto diskusia dá nazvať
polemikou medzi federalistickým a inter-governmentalistickým, t.j. medzivládnym prístupom.
Z hľadiska neofunkcionalistickej teórie integrácia nie je výsledkom jednorazového aktu
(napríklad schválenie ústavy požadovanej zástancami federalizmu v EÚ), ale sa vyznačuje
„prelievaním“ kompetencií medzi národnou a nadnárodnou úrovňou. Podľa neofunkcionalistov k tomuto „prelievaniu“ dochádza predovšetkým na úrovni očakávaní elít,
v momente keď elity dospejú k presvedčeniu, že presun kompetencií, a teda ďalšie prehĺbenie
integrácie im prinesie výhody. Na druhej strane pokračujúceho dialógu o smerovaní a forme
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tejto nadnárodnej entity stoja krajiny, ktoré sa prikláňajú skôr k zachovaniu silnejších
kompetencií národných štátov, tzv. eurorealisti.
Na základe odlišných prístupov k európskemu projektu sa zúčastnené krajiny delia na
tie, ktoré uprednostňujú väčšiu mieru politickej integrácie a tie, ktoré sa tradične vyznačujú
váhavosťou podieľať sa na integrácii určitých oblastí spolupráce v EÚ. U tých „váhavých“
prevažujú obavy, že tento proces nepovedie k spomenutým výhodám, ale naopak k erózii
vplyvu či kontroly nad rozhodovacím procesom v dôsledku čiastočnej straty suverenity
a zmeny rozhodovania z jednohlasného na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou.
Prejavy odlišných názorov na európsku integráciu nenechali na seba dlho čakať ani pred
historickým rozšírením EÚ. Jedným z nich je iniciatíva časti politického establišmentu Českej
republiky a Veľkej Británie, tzv. Pražská výzva z 7. októbra 2004. Lídri britských
konzervatívcov, českej ODS a poľskej strany Právo a spravodlivosť sa v nej vyjadrili proti
„centralistickej a federalistickej Európe“ a proti „Spojeným štátom Európskym“, v ktorých by
vládli nadnárodné inštitúcie, nie priamo zodpovedné občanom. Predstavitelia tohto
názorového prúdu často poukazujú na to, že inštitúcie EÚ sa vyznačujú tzv. deficitom
demokracie, resp. deficitom zodpovednosti (accountability) vo vzťahu k občanom členských
štátov. Centralizované inštitúcie EÚ signatári výzvy označujú za zlý kompromis medzi
nadnárodným a medzivládnym princípom.
Slovensko v EÚ: v akej EÚ?
Preambula návrhu ústavnej zmluvy EÚ sa opiera o jednotný trh: „Únia svojim občanom
ponúka priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc a jednotný trh so
slobodnou a nerušenou hospodárskou súťažou.“28 Európska únia je svojou vnútornou
dynamikou jedinečnou formou inštitucionalizácie ekonomických a už aj politických vzťahov
európskych štátov. Tento priestor sa po páde železnej opony rozširuje o desať nových
členských krajín, pre ktoré bola Európska únia symbolom prosperity. Noví členovia vstupujú
do EÚ krátko po získaní vlastnej suverenity a s historickými skúsenosťami, ktoré získali
v čase, keď boli pod sférou vplyvu cudzích mocností a ideológií – fašizmu a komunizmu.
So stupňujúcou sa diskusiou v Konvente o budúcnosti Európy sa do tejto debaty zapojila
aj Slovenská republika svojím vnútropolitickým diskurzom. Jadrom sporu medzi
predstaviteľmi politických strán na Slovensku bolo zachovanie „zvrchovanosti“ v určitých
oblastiach a vymedzenie kompetencií medzi členskými krajinami a orgánmi Európskej únie.
Na jednej strane pomyslenej barikády stáli predstavitelia Kresťansko-demokratického hnutia
(KDH), ktorí podporovali prijatie ústavného zákona zabezpečujúceho suverenitu Slovenska
v oblastiach priamych daní, bezpečnostnej a zahraničnej politiky, trestného práva, a v
kultúrnych a etických otázkach. Podobne ako v začiatku slovenskej štátnosti, keď sa mnohí
nepokúšali nájsť odpoveď na otázku, či chcú alebo nechcú samostatný štát, ale skôr na
otázku, aký štát si predstavujú;29 aj v súčasnosti, v súvislosti so vstupom do Európskej únie,
Slovensko stojí pred tou istou otázkou. Jediným rozdielom je, že zaspalo päť dekád vývoja v
európskej integrácii. Otázka budúcnosti SR ako člena EÚ rezonuje u politických strán čoraz
viac a je výzvou, akú táto krajina doposiaľ nepoznala. Z historického hľadiska SR vstupuje do
EÚ ako štát, ktorý bol súčasťou federácie, pri jej rozdelení koketoval s
modelom konfederácie, a napokon bol nútený obhajovať svoje záujmy pred vstupom do
medzištátneho zväzku, ktorý sa vyznačuje federalistickými prvkami. A to všetko v čase, keď
počet oblastí, v ktorých sa bude rozhodovať kvalifikovanou väčšinou, narastá aj v dôsledku
potreby zabezpečiť akcieschopnosť rozšírenej EÚ. Pôvodný projekt európskej integrácie,
navrhnutý ako inkrementálny proces, v ktorom integrácia napreduje po sektoroch, je
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Preambula návrhu ústavnej zmluvy.
Zajac, P. „Proti komu?“ Kultúrny život No. 26/1993.
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procesom bez jasného a vopred určeného konca. Integrácia pre Slovensko neznamená len
vstup, znamená vytýčenie mantinelov, kompetencií a záujmov v komplexnom spoločenstve.
EÚ a Slovensko – spravodlivé zastúpenie
Diskurz o federalizme či medzivládnom prístupe je z pohľadu Slovenska dôležitý,
pretože sa týka delegovania právomocí na nadnárodné orgány únie, ktoré sú často spájané so
spomínaným demokratickým deficitom. V tomto zmysle je konflikt medzi federalizmom
a inter-governmentalizmom sporom o zachovanie určitej miery suverenity v rozhodovacom
procese, a zároveň obavou zo straty vplyvu v zoskupení, ktorého smer tradične udávajú tí
väčší, vplyvnejší. EÚ však priťahuje nové krajiny ako magnet. Dôvodom je zrejme
skutočnosť, že Európska únia je špecifickým konštruktom, ktorý nevylučuje dva zdanlivo
protikladné tvrdenia: 1. Štáty existujú ako špecifické zvrchované entity; a 2. Európska únia je
entita sui generis s vlastnými právomocami. Proces integrácie navyše umožňuje skutočnosť,
že členské štáty akceptovali potrebu obmedziť vlastnú suverenitu a zároveň za určitých
explicitne vymedzených podmienok presunúť časť svojej suverenity na orgány EÚ (či už
čiastočným alebo úplným delegovaním právomocí).
V súčasnosti sa Európska únia vyznačuje mnohými atribútmi federálneho usporiadania,
ale je ešte stále vzdialená od systému federácie, aký vznikol pred vyše 200 rokmi na druhej
strane Atlantiku. Okrem toho, lídri členských krajín EÚ sa očividne nezhodujú na jej finálnej
podobe. Diplomatickí predstavitelia SR sa predovšetkým zasadzovali za spravodlivé
zastúpenie v orgánoch EÚ. Vyjadrovali obavy zo vzniku nového mocenského centra v EÚ
prostredníctvom vytvorenia nového postu prezidenta únie či odklonu od princípu rotujúceho
predsedníctva Rady. Ide o rovnaké princípy spravodlivého zastúpenia, o ktoré išlo Slovensku
aj keď bolo súčasťou československej federácie.
Exkurz do histórie - EÚ ako federácia v tradičnom zmysle slova?
Federácia nemôže vzniknúť ani na základe ťažko rozoznateľných alebo nepovšimnutých
zmien, ani na základe náhody, vždy musí ísť o zámer. Keďže však niektorí členovia EÚ
federálny princíp odmietajú, únia sa na tomto zámere v procese európskej integrácie nikdy
nezjednotila. V článku I-5 návrhu ústavnej zmluvy, ktorý upravuje vzťahy medzi úniou a
členskými štátmi, sa uvádza: „EÚ rešpektuje národné identity svojich členských štátov, ktoré
sú pevnou súčasťou ich základných politických aj ústavných štruktúr, vrátane štruktúr
územnej samosprávy. Rešpektuje ich základné štátne funkcie, vrátane funkcie zabezpečenia
územnej celistvosti štátu a udržiavania zákona a poriadku, a funkcie ochrany vnútornej
bezpečnosti.“ S týmto odkazom by nepochybne súhlasili aj zástancovia medzivládneho
prístupu. Slovensko ako členský štát únie v súčasnosti stojí pred projektom, nesúcim pečať
svojich zakladateľov – J. Monneta, K. Adenauera a P. Spaaka, ktorí presadzovali nadnárodný
model rozdelenia kompetencií. Tento model následne zablokoval francúzsky prezident Ch. de
Gaulle, autor konceptu „L´Europe des patries“ – francúzskej verzie Európy národov, ktorý sa
snažil presadiť medzivládny prístup. Z tohto dôvodu bol proti uplatneniu princípu hlasovania
kvalifikovanou väčšinou v rozhodovaní Európskych spoločenstiev (ES). V roku 1966 bola
v Rade ministrov následne vytvorená neoficiálna možnosť veta z dôvodov „životne dôležitých
národných záujmov“ a Francúzsko toto právo značne využívalo. Je zrejmé, že národné
záujmy členských štátov tak v minulosti, ako aj dnes ovplyvňujú hĺbku integrácie EÚ a jej
podobu. Aby však aj tí skôr eurorealistickí členovia EÚ neostali úplne bez vplyvu v politikách
EÚ (príkladom je Británia a európska obrana), budú musieť hľadať spôsob, ako ovplyvniť
smerovanie únie tak, aby bola efektívnym spoločenstvom, schopným zabezpečiť členským
štátom to, čo si efektívnejšie nedokážu zabezpečiť sami.
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Francúzsko- Nemecká vízia EÚ – pokračovanie
Koncom mája 2000 v medializovanom príhovore nemecký minister zahraničných vecí
Joschka Fischer predložil vlastný návrh budúcnosti Európskej únie, ktorý zahŕňal vytvorenie
európskej federácie s vlastnou ústavou, prezidentom a parlamentom.30 Jeho návrh znamenal
začiatok novej diskusie o budúcnosti EÚ vo Francúzsku a Nemecku – v krajinách, ktoré
dlhodobo udávali tempo európskej integrácie. Treba však podotknúť, že Fischerov návrh
„federácie“ sa líšil od tradičného, napríklad amerického modelu „centralistického
federalizmu“. Približoval sa skôr nemeckému modelu federácie, ktorý uplatňuje princíp
subsidiarity, teda prenos výkonu právomocí na vyššiu úroveň rozhodovania iba v prípade, že
sa nedá efektívne realizovať na nižšej úrovni. Fisherov plán následne podporil aj nemecký
kancelár G. Schröder, ktorý zároveň predstavil nové prvky na podporu pozícií nemeckých
štátov – die Länder. Naopak, francúzsky prezident J. Chirac sa zasadil za „Spojenú Európu
národov“ (United Europe of Nations) ako alternatívu „Spojených štátov Európy“.31 Romano
Prodi, prezident Európskej komisie zas naznačil, že spravovanie vecí verejných v Európe
bude pozostávať so siete regionálnych, národných a nadnárodných orgánov.32 Podľa názoru
niektorých expertov by sa Európa mala držať princípov konfederácie a nemala by sa z nej stať
federácia. Pri uplatnení tohto princípu by regióny zohrávali v systéme rolu bŕzd a protiváh
podľa konceptu „Európa regiónov“.33
Medzi federáciou a medzivládnym modelom
EÚ je špecifickým konštruktom, ktorý nemôže byť považovaný za federálny, pokiaľ
centrálna úroveň rozhodovania v Bruseli nebude mať reálne právomoci v oblasti diplomacie
a obrany a nebude disponovať aj donucovacími prostriedkami.34 Európska únia sa teda dá
považovať za federáciu len v zmysle obchodu. Na druhej strane nespĺňa ani kritérium
konfederácie, keďže vo svetle kríz, akými boli Bosna a Hercegovina či Irak, nebola schopná
zjednotiť pozície členských krajín a efektívne reagovať. Európska únia tiež nemá dostatočné
zdroje na to, aby mohla mať vplyv na vlastných členov, ani nemá právomoc vyberať dane –
prerozdeľuje menej ako 2 % z rozpočtu členských štátov.35 Nedá sa hovoriť ani o jednotnom
európskom ľude – EÚ vznikla na základe zmluvy medzi zvrchovanými štátmi, nie medzi
občanmi ako v prípade Ústavy Spojených štátov amerických, ktorej preambula začína vetou:
„We the people…“ Prvá časť návrhu ústavnej zmluvy EÚ obsahuje aj nasledujúce
ustanovenie: „Európska únia vzniká z vôle štátov a občanov, ktorí ju zriaďujú ako nástroj na
dosiahnutie spoločných cieľov.“ Úlohou únie je buď koordinovať jednotlivé politiky
členských štátov, alebo priamo vykonávať zverené právomoci prostredníctvom rozhodovania
nadnárodných orgánov. Európska únia tak je skôr federálnou úniou medzi štátmi než
klasickou federáciou. Pozícia Slovenska k návrhu ústavnej zmluvy obchádza pojem „ústava“
a zasadzuje sa za používanie pojmu „ústavná zmluva“, keďže ide o delegovanie určitých
kompetencií na EÚ na základe vyjednaných zmlúv. Takáto pozícia je pochopiteľná z pozície
štátu, ktorý musel v minulosti bojovať o prežitie, bol súčasťou sféry vplyvu diktátorských
mocností a prekonal politickú izoláciu, pre ktorú mohol prísť o členstvo v EÚ a NATO.
Navyše, Slovensko ako mladá demokracia má eminentný záujem na dodržiavaní a kontrole
princípu subsidiarity priamo voleným národným parlamentom. Európska únia ako
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supranacionálny útvar odvodzuje svoju legitimitu od členských štátov – dodržiavanie tejto
zásady je pre Slovensko kľúčové.
Slovenská dilema medzi federatívnym usporiadaním a silnejším národným štátom je
dilemou, ktorej čelí aj samotná EÚ. Postoje európskych politikov k zdieľanému výkonu
kompetencií či, naopak, k redukovaniu či kontrole roly politík, o ktorých sa bude rozhodovať
v Bruseli, ovplyvnia smer európskej integrácie. Jasné pravidlá a kompetencie, ako aj
rešpektovanie menších členských štátov prispejú k prekonaniu slovenskej dilemy. V dôsledku
rozdielnych názorov na budúcnosť EÚ, ktoré v zjednodušenej podobe vyjadruje dilema medzi
federatívnym a medzivládnym prístupom, vzniká obava, že EÚ bude odkázaná na cestu
hľadania najnižšieho spoločného menovateľa v určitých oblastiach, a že ústupky v mene
fungovania EÚ prehĺbia negatívne trendy a neprispejú k jej efektivite, kohézii či lepšej
akcieschopnosti. Z tohto pohľadu by bolo nešťastím, keby pozitívne skúsenosti Slovenska
s federalizmom zatienili nedorozumenia týkajúce sa kompetencií a stotožnenia sa so
zdieľanými politikami na úrovni Bruselu. Od Slovenska sa očakáva zodpovednosť za
formovanie týchto politík a ich implementáciu, a to s ohľadom na obavu, ktorú vyslovil
minister zahraničných vecí SR E. Kukan: „Nevhodná akcelerácia politickej integrácie by
mohla úniu rozdeliť, a nie ju spojiť.“
Literatúra:
Drulák, P.: Teorie medzinárodních vztahú, Portál, Praha, 2003
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Perspektívy Slovenska v Európskej únii
József Berényi*

PILIERE SLOVENSKEJ ZAHRANIČNEJ POLITIKY
(* Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky)
The aim of the presented lecture is to inform the audience with the basic principles and procedural rules
of creation of Slovakia´s positions in decision-making process in the European Union. Author is underlining the
value of non-governemtal organisations in process of state policy creation. During the period after signing the
Accession Treaty Slovakia is taking active part in almost all of EU-bodies meetings in position of observer. The
Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic developed decision-making procedure for EU affairs, which is
now being put in practice. Author informs about preparation of the EU legislation and possibilities of the
Slovak diplomacy to support the state positions. It will be necessary to ensure competent representation of the
Slovak republic in working groups, which are important for legislation making. Slovak republic should choose
the priorities, in which could use it’s experience and skills. The Ministry of Foreign Affairs has abilities for
creating EU policy in cases of south-eastern Europe and central Asia regions.

Vážené dámy, vážení páni, cieľom mojej prednášky je oboznámiť vás najmä so
základnými princípmi, respektíve procedurálnymi pravidlami tvorby Slovenských pozícií vo
svetle pracovného a rozhodovacieho procesu prebiehajúceho v únii. Ťažko totiž hovoriť
o pilieroch našej politiky v Európskej únii ak neovládame jednotlivé procedúry a techniky
prijatia záväzkov, legislatívnych noriem a rozhodnutí v rámci Európskej únie. Zároveň sa
pokúsim priblížiť vám tento proces prijatia legislatívnych noriem a chcel by som poukázať na
význam mimovládnych organizácií pri tvorbe národnej politiky ako aj význam regionálnych
zoskupení okolo nás, ako napríklad Vyšegradská štvorka z hľadiska zachovania kultúrnej
a hodnotovej identity malých krajín v Európskej únii.
V období od Prístupovej zmluvy až do získania plnohodnotného členstva v únii sa
Slovensko prostredníctvom účasti v stovkách výborov, komisií a pracovných skupín
zúčastňuje takmer všetkých zasadnutí orgánov EÚ v pozícii aktívneho pozorovateľa.
Slovenský zástupcovia na týchto rokovaniach majú právo zaujímať stanoviská, vyjadrovať sa
a predkladať návrhy, čím sa pripravujú na plnohodnotné členstvo v máji 2004, ktoré prinesie
možnosť skutočne hlasovať a rozhodovať o prerokúvaných otázkach. Na efektívne
fungovanie v podmienkach členstva krajiny v EÚ sa aktívne pripravujeme. Z nového
postavenia Slovenskej republiky vyplynula potreba objasniť si pomerne zložitý rozhodovací
mechanizmus v rámci EÚ a určiť si postup koordinácie Európskych záležitostí v domácich
podmienkach. Tejto úlohy sa chopilo Ministerstvo zahraničných vecí, ktoré vypracovalo
návrh koordinácie rozhodovacieho mechanizmu u nás v záležitostiach Európskej únie. Počas
týchto predvstupových mesiacov ho úspešne uvádza do praxe. Návrh vychádza zo systému
práce EÚ a navrhuje jednotlivé stupne rozhodovacieho procesu v slovenských podmienkach.
Najnižší stupeň rozhodovacieho procesu predstavuje Rezortná koordinačná skupina.
Ale predtým, aby som sa dostal do detailov, ako to prebieha u nás, dovoľte aby som
povedal niekoľko slov o tom, ako sa pripravujú legislatívne normy Európskej únie. Kreovanie
Európskej legislatívy možno označiť za veľmi zložitý a časovo náročný proces. Z hľadiska
prípravy právnych noriem EÚ sa obyčajne začína zasadnutím určitej Rady EÚ. Je ich 10
a hlavná rada Európskej únie, kde sú zástupcovia najvyšších predstaviteľov štátov. Existuje
ešte Rada pre poľnohospodárstvo, rybolov, životné prostredie, konkurencieschopnosť,
vzdelávanie mládeže a kultúru, dopravu, telekomunikácie a energetiku, zamestnanosť,
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sociálnu politika, všeobecné záležitosti, vonkajšie vzťahy, spravodlivosť, vnútorné záležitosti,
hospodárske a finančné záležitosti. Slovenská diplomacia alebo ústredné orgány štátnej
správy majú možnosť ovplyvniť v týchto oblastiach európsku politiku a zároveň európska
politika môže ovplyvniť naše rozhodnutia, najmä v týchto oblastiach. Takže na zasadnutí
týchto rád sa väčšinou konštatuje, že existuje určitá otázka, alebo problematika, ktorú by sme
mali, alebo ktorú by Európska únia mala formulovať vo forme nariadenia alebo smerníc.
Následne Európska komisia pripraví predbežný návrh, ktorý je poskytnutý na prediskutovanie
viacerým pracovným skupinám. Do týchto pracovných skupín väčšinou pozývajú aj
zástupcov mimovládneho sektora, nezávislých expertov a samozrejme sedia tam zástupcovia
členských krajín. Potom závery týchto fór putujú na zasadnutie takzvaných Coreper I alebo
Coreper II. Coreper I a Coreper II to sú stáli zástupcovia pri Európskej únii, zástupcovia
členských štátov. Na zasadnutí Coreper I a II sa už nezúčastnia nezávislí experti alebo
mimovládny sektor, ale len zástupcovia členských štátov. Coreper I sa zaoberá otázkami ako
je poľnohospodárstvo, životné prostredie, konkurencieschopnosť, vzdelávanie, doprava
a zamestnanosť a Coreper II sú všeobecné záležitosti, vonkajšie vzťahy, spravodlivosť,
hospodárske a finančné záležitosti.
Väčšinou panuje na Ministerstve zahraničných vecí názor, že Coreper II je v súčasnosti
dôležitejší, lebo tam sú väčšie kompetencie ako v oblasti Coreper I. Takže na tejto pôde, na
pôde Coreperov, je teoreticky možné navrhnúť ďalšie zmeny. Spravidla však k tomuto kroku
nedochádza. Väčšinou máme také skúsenosti z tohto obdobia, že keď chceme ovplyvniť
prijatie určitého legislatívneho nariadenia, alebo chceme presadiť naše záujmy, tak najväčšia
šanca je to urobiť na pôde pracovných skupín. Na zasadnutí jednotlivých Coreperov sa už
diskutuje len o veľmi pálčivých otázkach alebo sa dá presadiť záujem krajiny len vtedy, ak je
možné získať na to podporu najmenej jednej väčšej krajiny, alebo viac menších krajín.
Konečné stanovisko k pripravenému návrhu zaujíma potom Rada ministrov. Z hľadiska nášho
nadchádzajúceho členstva bude potrebné zabezpečiť kvalitné jazykové a odborné zastúpenie
Slovenskej republiky v príslušných pracovných skupinách, ktoré podstatnou mierou
prispievajú k tvorbe jednotlivých právnych noriem. Ako som uviedol, od podpisovej zmluvy
sa aj naši ministri zúčastňujú zasadnutí príslušných rád. Zatiaľ nemajú právo hlasovať
a spolurozhodovať, ale od budúceho mája budeme na rozhodovacom procese plnohodnotne
participovať. Našim cieľom bude konzistentné presadzovanie Slovenských pozícií, počnúc
pracovnými skupinami cez jednotlivé Corepery až po Európsku radu a summit. Takže ako to
prebieha u nás.
Ako som už hovoril, na jednotlivých ministerstvách sme založili takzvané Rezortné
koordinačné skupiny. Tieto rezortné koordinačné skupiny na jednotlivých ministerstvách
dostávajú európsku legislatívu prostredníctvom našich zástupcov, ktorí pracujú v rámci misie
Slovenskej republiky pri Európskej komisii. Po širokých konzultáciách so zástupcami iných
ministerstiev a záujmových skupín majú vypracovať takzvanú rámcovú pozíciu. Rámcová
pozícia definuje ciele a určuje priority Slovenskej republiky a je smerodajná pre zástupcov
Slovenskej republiky pri diskusiách v pracovných skupinách Rady EÚ. Následne príslušný
orgán ústrednej štátnej správy vypracuje stanovisko, ktoré oprávňuje predbežne, z pohľadu
naplnenia Slovenských záujmov uzavrieť rokovania na expertnej úrovni. Zástupcovia
jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy sa pravidelne každý týždeň stretávajú na pôde
Ministerstva zahraničných vecí na takzvanej Medzirezortnej komisii pre záležitosti EÚ. Na
pôde tejto komisie prerokúvame problematiku pôsobnosti jednotlivých Coreperov. To je
vlastne druhý stupeň koordinácie rozhodovacieho procesu. Takže ten prvý stupeň je na
jednotlivých ministerstvách a druhý stupeň na Ministerstve zahraničných vecí. Tak ako v EÚ
pracuje Coreper I a Coreper II, tak máme aj my na Ministerstve zahraničných vecí Komisiu
pre európske záležitosti I a II. Tieto komisie mám česť viesť ja, z poverenia pána ministra.
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Koordináciou rozhodovacieho procesu v záležitostiach, ktoré sú v kompetencii
Coreperu sú poverené jednotlivé odbory na ministerstvách, tak aj na Ministerstve
zahraničných vecí. Na zasadnutí týchto komisií prijmeme takzvané inštrukcie, ktoré
posielame potom tým zástupcom, ktorí idú na rokovanie Coreperov. Keď prejde legislatívna
norma na zasadnutí Coreperu, tak sa dostane na zasadnutie jednotlivých rád. Na zasadnutí
jednotlivých rád pre ministrov, na základe už existujúcich rámcových pozícií, stanovísk
a inštrukcií vypracujeme mandát pre ministra. A tento mandát by mal byť záväzný pre
ministra a mal by samozrejme prejsť aj rokovaním vlády. Rozmýšľame v súčasnosti nad tým,
spolu s pracovníkmi Národnej rady, ako by sme do celého systému mohli čo najefektívnejšie
zahrnúť Národnú radu Slovenskej republiky. Členské štáty Európskej únie využívajú rôzne
modely ako zapojiť jednotlivé národné parlamenty, mimovládny sektor alebo nezávislých
expertov do celého tohto procesu.
Pre nás je veľmi podstatná vec najmä zapojenie mimovládneho sektora. A to nielen
z toho dôvodu, že mimovládne organizácie zastupujú jednotlivé záujmové skupiny, ale aj
z toho dôvodu, že máme veľmi dobré skúsenosti napríklad aj s prácou Euroatlantického
centra, ale aj s inými inštitúciami, ako napríklad Slovenská spoločnosť pre zahraničnú
politiku alebo Centrum pre európsku politiku. Nemôžem nespomenúť aj Konvent, Národný
konvent o európskej budúcnosti, ktorý vytvorilo Ministerstvo zahraničných vecí ešte pred
ustanovením Konventu o budúcnosti Európy. Tento Národný konvent predstavoval platformu
pre širšiu diskusiu s cieľom konzultovať naše pozície. Veľmi vysoko si vážime prácu
Národného konventu a máme v záujme pokračovať aj naďalej s touto inštitúciou. Práve
v súčasnosti prebieha na jednotlivých ministerstvách, aj na Ministerstve zahraničných vecí
selekcia priorít našich záujmov v rámci Európskej únie, najmä v tých oblastiach, kde máme
možnosť ovplyvniť Európsku úniu, alebo kde únia chce ovplyvniť našu politiku. Musím však
úprimne povedať, že negociačné rokovania boli dosť dlhé na to, aby sme nemali jednak ani
čas, ani kapacitu na túto prípravu tak, aby som mohol povedať, že už v súčasnosti vieme, aké
sú tie najpodstatnejšie priority pre nás v rámci Európskej únie. Je to aj z toho dôvodu, že ako
som sa vám to snažil ukázať, proces akým sa prijímajú jednotlivé rozhodnutia v rámci
Európskej únie je dosť zložitý. Takže na to, aby sme mali reálne ciele, na to, aby sme mohli
presadiť naše záujmy predtým, než by sme chceli určiť záujmy, alebo jednotlivé sektorové
záujmy, predtým sme chceli vidieť, akým spôsobom prebieha proces rozhodovania.
Považujem toto obdobie pozorovaťeľského statusu za vynikajúce obdobie pre nás na to,
aby sme práve takúto diskusiu začali, aby sme určili sektorové priority, lebo to nie je len
otázka jednotlivých ministerstiev alebo Ministerstva zahraničných vecí, ale samozrejme
spoločná otázka. Z tohto obdobia máme také skúsenosti, že jednotlivé menšie štáty Európskej
únie nezasahujú do všetkých otázok, nechcú ovplyvniť všetky legislatívne normy. Avšak sú
také, ktoré si vybrali a každý vie, že v určitých otázkach sa bez názoru Dánska, Fínska alebo
Švédska nepohneme. To je asi aj naša cesta. Slovenské republika musí vybrať tie priority, kde
môže byť silná, kde môže presadiť záujmy, kde má skúsenosti, kde má zručnosti, kde svet
povedzme uznáva hodnoty Slovenskej republiky.
Pre našu zahraničnú politiku je to možno ľahšie ako pre ostatné sektorové politiky. My
sme už predurčili, že to pre nás asi bude oblasť juhovýchodnej Európy a oblasť centrálnej
Ázie, kde by sme chceli mať rozhodujúce slovo, kde by sme chceli ovplyvniť jednoznačne aj
politiku Európskej únie. V týchto oblastiach cítime, že máme dostatok kvalitných expertov,
dostatok poznatkov na to, aby sme mohli s pridanou hodnotou pristúpiť k rokovaniam na
jednotlivých fórach Európskej únie. Ako som vám však povedal, zatiaľ neviem povedať, aké
sú priority jednotlivých rezortov, jednotlivých ministerstiev. Práve v súčasnosti prebieha
proces, aby sme urobili takýto sumár a aby sme ho prezentovali vláde Slovenskej republiky,
potom následne aj parlamentu a širokej verejnosti. Toľko by som chcel povedať na záver
s tým, že zastupovať krajinu v Európskej únii je veľmi náročná úloha. V súčasnosti sú

51

pätnásti, no v budúcnosti dvadsiati-piati a musíme byť realisti ak chceme vytýčiť naše ciele.
Musíme poznať do hĺbky, akým spôsobom sa dajú presadiť naše ciele, aby naše členstvo bolo
skôr úspechom, než sériou neúspešných pokusov pri presadení našich záujmov. Ďakujem.

PhDr. Ján Koper, PhD.*

MÁ MALÝ NÁROD ŠANCU PRESADIŤ SA V EURÓPSKEJ ÚNII?
(* Katedra politológie, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská
Bystrica)

Postmodernism means in generally the end of the metanarrative stories and impossible ideals. So the
main sign of social life is becoming plurality, necessarily exercised in every sphere of social life. The author
deals with the importance of the Central European Region, which has developed from a marginal zone into a
system of bipolarity, through trifling with idea of international political neutrality until present situation of
gradual approach and practical involvement into European and Euro-Atlantic structures. The author reflects
on patriotic illusion, claiming that the Central Europe Region had freed itself from totalitarianism; on Central
European illusion represented by the endeavour to create some Central European authonomy, institutionalized
unit of suvereign nations with it’s historical specifics refering to past, present and future as well, with the main
question of the involvement of Germany. The chronical illusion of bridges, rises from the geopolitical position
and historical experiences. This illusion fancies the effort of the Central European countries to connect, or to
mediate between the West and East, or North and South. Also unrealistic, seems to the author the idea of the
third way or idea of an independent star on European sky. Other illusions are the institutional illusion and the
illusion of integrated Europe. The author concludes the study with the statement, that economic and politicalsecurity separateness in a time of globalization, would not be only the greatest illusion, but also an unforgivable
mistake of state-political representations of transformed countries.

Postmodernizmus znamená v najvšeobecnejšej rovine koniec tzv. metanaratívnych
príbehov (liberalizmus, scientizmus, marxizmus a pod.), neuskutočniteľných ideálov, koniec
zdanlivej celistvosti, vznik mnohých nových minisuverenít, zjavenie sa nových sociálnych
aktérov.1 Hlavným znakom spoločenského života sa tak stáva pluralita nevyhnutne
uplatňovaná v každej sfére spoločenského života. Ako sa s týmto tvrdením stotožňuje proces
globalizácie, resp. vytvárania rôznych integračných štruktúr? Odpoveď je len zdanlivo zložitá.
Samotná postmodernistická paradigma na jednej strane a suverénna vôľa národných štátov
smerujúca k zabezpečeniu vnútorných a vonkajších podmienok nevyhnutných k harmonickej
existencii na strane druhej, ustupuje od modernistickej súťaživej výzvy a konkurencie
a uprednostňuje kooperatívny moment2, aj keď súťaž ako taká nezaniká, mení sa len jej
podstata, orientovaná skôr do polohy získavania prestíže alebo výhodnejšieho postavenia
napríklad z hľadiska realizácie integračných kritérií.
Stredoeurópsky geopolitický priestor je relatívne nový jav. Preto nie div, že existuje
mnoho názorov na jeho geografické definovanie.3 No táto problematika nie je predmetom
príspevku. Dôležitý je medzinárodno-politický rozmer, resp. význam strednej Európy, ktorý
takisto prešiel niekoľkými vývinovými štádiami – od nárazníkového pásma v rámci
bipolarity, cez zahrávanie sa s myšlienkou medzinárodno-politickej neutrality až po súčasný
stav postupného približovania sa a praktického zapájania do európskych a euroatlantických
štruktúr. Podmienkou úspešnosti realizácie integračných zámerov stredoeurópskych štátov
a zachovania aspoň istej miery ich národnej kultúrnej identity je prekonanie a zbavenie sa
pretrvávajúcich ilúzií, brániacich tomuto procesu.
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Predpokladom analýzy stredoeurópskych národno-štátnych ilúzií je riešenie
problematiky suverenity, resp. zachovania istého rozsahu národnej a štátnej suverenity.
Samozrejme, netýka sa to len najčastejšie diskutovanej hospodárskej zvrchovanosti, ale oveľa
viac zvrchovanosti v kultúrnej oblasti. „Politika, ktorá neochráni hospodárstvo, neochráni ani
samú seba. To isté možno povedať o politike, ktorá neochraňuje kultúru“4, resp. základné
národné kultúrne hodnoty.
Ďalším predpokladom štúdia stredoeurópskych (vrátané slovenských) ilúzií je
vysvetlenie si základných podmienok fungovania svetového politického systému a v rámci
neho postavenia malých národno-štátnych celkov. Ale o tom sa zmienime nižšie pri
charakteristike jednej z ilúzií.
Nie poslednou podmienkou analýzy komplexu stredoeurópskych ilúzií je kritické
filozofické myslenie. No jeho uplatnenie nie je také jednoduché. Ako uviedol prof. Ivan
Sviták na prednáške organizovanej Filozofickým ústavom SAV v Bratislave dňa 27. 9. 1990
venovanej rozvoju politológie v Československu po roku 19895, táto kritickosť môže
vyplývať predovšetkým z nezaťaženosti z normalizácie a takisto z procesov kvalitatívnych
politických zmien na konci 80. rokov minulého storočia (z nežnej revolúcie), z pohľadu
zvonka a z uplatnenia globalistického prístupu.
Patriotická ilúzia vo všeobecnosti znamená tvrdenie o tom, že sme sa sami a ako prví
oslobodili od totality. Je nevyhnutné si uvedomiť, že Československo na konci 80. rokov
minulého storočia sa stalo súčasťou širokého protitotalitného hnutia, ktoré ďaleko prekročilo
hranice stredoeurópskeho regiónu, že v tom istom čase, alebo dokonca skôr tak urobili Poliaci
Nemci, Juhoslovania, ba dokonca v istom zmysle slova aj Rusi. Nemecký kancelár H. Kohl
vhodne demonštroval túto tézu na procese zjednotenia Nemecka, keď tvrdil, že zjednotenie by
nebolo možné bez vytrvalosti a pomoci západných partnerov, bez toho, keby prezident
Gorbačov nebol uskutočnil myšlienku práva národov na sebaurčenie, ktoré nemôže byť
násilne potlačované počas dlhého obdobia. Podobne by znovuzjednotenie Nemecka bolo
sťažené bez podpory východných susedov, ktorí znovunadobudli svoju slobodu. A ďalší
bývalý nemecký kancelár Kurt Georg Kiesinger k tomu dodáva, že zjednotenie rozdelených
častí Nemecka môže byť vnímané iba v kontexte ukončenia konfliktu medzi Západom
a Východom ako celku6.
Stredoeurópska ilúzia sa podobá tomu, čo v roku 1984 označil Milan Kundera za
„únos Európy“. Ide vlastne o snahu vytvoriť akúsi stredoeurópsku autonómiu, resp.
nadnárodný inštitucionalizovaný celok suverénnych štátov so svojimi špecifikami týkajúcimi
sa minulosti, prítomnosti, ale aj budúcnosti. Otázka však znie: s Nemeckom alebo bez neho?
Zdá sa, že uvažovať o stredoeurópskom kontexte bez Nemecka v akomkoľvek zmysle slova
by bola chyba. Je neodškriepiteľné, že v minulosti boli Nemci pre strednú Európu
kultúrnotvorným elementom a určite významnou mierou prispeli aj k jej technologickému
a hospodárskemu pokroku, slovenské územie nevynímajúc. Nakoniec z toho vychádza
poznanie, že zjednotenie Nemecka bolo a je oveľa dôležitejšou záležitosťou ako vytváranie
inštitucionalizovanej podoby strednej Európy, resp. stredoeurópskej autonómie.
Keď sa zrútil neobyčajný systém usporiadania Európy založený na bipolarite medzi
Východom a Západom, na východ od tzv. železnej opony vzniklo špecifické mocenské
vákuum. Na západnej strane však boli uvoľnené tvorivé sily, ktoré hľadali svoje nové
uplatnenie. Tieto sily síce boli viazané svojou solidaritou k NATO a ES, no ich solidarita bola
vystavená vážnej skúške tvárou v tvár stredoeurópskym a východoeurópskym perspektívam.
Keďže v roku 1990 nedošlo k dohode (až na malé výnimky) o spoločnom postupe štátov
NATO a ES voči Východu, zákonite musela nastať situácia, že každý z ich členov pôjde
v týchto vzťahoch vlastnou cestou. Dnes je viac ako kedykoľvek jasnejšie, že otvorenými
dverami do strednej a východnej Európy prechádza na prvom mieste Nemecko. Ba čo viac, aj
keď neskôr bolo Nemecko viazané vo svojej politike voči týmto štátom, konkrétnymi krokmi
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dokázalo, že je pripravené robiť v strednej a východnej Európe svoju vlastnú politiku.
Dokumentujú to oficiálne postoje nemeckej vlády k udalostiam v NDR a ČSSR v rokoch
1989-90, ale najmä rozhodnutie samostatne uznať nezávislosť Slovinska a Chorvátska
a takisto spôsob, ktorým prinútilo ostatných členov ES pripojiť sa k tomuto kroku.
Československo a nástupnícke štáty sú výstižným príkladom nových vzťahov medzi
západnou a strednou Európou. Nemecko využilo a využíva všetky príležitosti, keď nie je
obmedzené záväzkami voči ES, resp. EÚ aby sa na týchto územiach presadilo ako hlavný
západný partner. V tomto mu na jednej strane pomáha oveľa menšia angažovanosť
Francúzska a Veľkej Británie, a takisto zahranično-politická orientácia českých a slovenských
ponovembrových vlád. Žiaľ, takto môžu byť nastoľované a otvárané otázky, ktoré do istého
času tvorili akési tabu vo vzťahoch medzi týmito skupinami štátov: sudetonemecké
požiadavky na reštitúciu majetku a uznanie práva na vlať, ako aj otázka otvárania Benešových
dekrétov.
Chronická ilúzia mostov, jednoznačne vyplýva z nášho geopolitického postavenia
v Európe a z istých skúseností z minulosti. Znamená, že politické reprezentácie
stredoeurópskych krajín by na seba najradšej zobrali úlohu mostov, resp. sprostredkovateľov
medzi Východom a Západom, alebo modernejšie – medzi Severom a Juhom. Lenže sme na to
prislabí predovšetkým z hľadiska materiálneho (chýbajú nám na to špecifické mocenské
prostriedky) a duchovného (potreba oslobodiť sa od príznakov mesianizmu v tom zmysle, že
sme schopní vyriešiť celosvetové problémy). Realizácia predstavy o „poslaní spájať“ je
obmedzená najmä tým, že väčšina štátov stredoeurópskeho priestoru patrí z medzinárodnoprávneho hľadiska do skupiny tzv. malých štátov, Slovenskú republiku nevynímajúc. Tieto
štáty sú charakterizované:
- malou fyzickou silou
- relatívne slabou medzinárodnou pozíciou
- regionálnym ohraničením, resp. obmedzením záujmov
- úzkym vnútorným trhom
- malými domácimi hospodárskymi zdrojmi; ich štruktúra a rozvoj často závisia od
vonkajšieho trhu a konjuktúry.
Veľmoci a „veľké medzinárodné organizácie s autoritatívnym postavením presadzujú isté
súbory noriem pre tvorbu politických rozhodnutí ultimatívnym, a nie alternatívnym
spôsobom, aj s použitím sankčných priostriedkov. Tým prestáva platiť elementárne chápanie
slobody rozhodovania jednotlivca, skupiny, dokonca aj štátu“.7
Podobnou málo reálnou predstavou ako ilúzia mostov je zaoberanie sa myšlienkou
„tretej cesty“, či nám oveľa bližšou „idea samostatnej hviezdičky na európskom nebi“.
Obidve ilúzie majú tie isté limity ako nekritická ilúzia mostov. Najpravdepodobnejšia
budúcnosť štátov stredoeurópskeho regiónu jednoznačne leží v zjednocovacom procese vyššej
úrovne, resp. všeobecnejšom procese integrácie ako je integrácia stredoeurópska. Samozrejme
máme na mysli celoeurópsky integračný proces.
Preto sa niet čo čudovať, že napríklad politické reprezentácie štátov V- 4 takmer od
samého začiatku dokázali prekonať ďalšiu ilúziu – ilúziu inštitucionálnu, pričom väčšina
z nich sa v rôznych etapách stavia k možnosti doviesť proces inštitucionalizácie na vyššiu
úroveň veľmi skepticky a hodnotí ho ako neefektívny a zbytočný krok v súvislosti
s vytýčenými konečnými všeobecnejšími cieľmi.
Samostatnou kapitolou uvažovania je ilúzia zjednotenej Európy. Prečo hovoríme
o ilúzii, keď konkrétne fakty zjednocovacieho procesu každému z nás bijú denne do očí a keď
samotná integrácia speje do svojich záverečných fáz? Odpoveďou môže byť takisto len
otázka: Ako môžeme hovoriť o integrovanej Európe, keď jej väčšia časť zostáva mimo
zjednotenia. Áno, hovoríme najmä o Rusku a v tomto ohľade takisto máme minimálne dve
roviny uvažovania:
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1. Rusko ako súčasť integrovanej Európy. Vtedy opäť vyvstávajú otázky typu: celé
Rusko, či len jeho európska časť, alebo - ak celé Rusko, prečo potom nehovoríme o euroázijskom zjednocovaní. Samozrejme, existuje aj možnosť vylúčenia Ruska z európskych
integračných procesov, no v tejto oblasti sa môžeme spoliehať iba na zdravý rozum
zjednocujúcej sa Európy a Ruska ako potenciálneho člena EÚ.
2. Vzťah tradičných členov EÚ (západné štáty v tradičnom ponímaní), východo- a
stredoeurópskych štátov (štáty bývalého sovietskeho bloku) a Ruska (resp. celého tzv.
ruského priestoru). Stredoeurópske krajiny, ktoré sa nedávno vymanili spod (vtedy ešte)
sovietskeho vplyvu, sa nachádzajú v nezávideniahodnej schizofrenickej situácii: na jednej
strane je tu jasný cieľ smerom k integrujúcej sa západnej Európe, na druhej strane istá
nostalgia, ale aj pragmatický pocit potreby znovuobnoviť tradičné väzby teraz už s Ruskou
federáciou. Zapájanie Ruska do európskych procesov pokračuje stále intenzívnejšie.
Problémom stredoeurópskych krajín preto zostáva ich schopnosť prijať kritériá EÚ ako ich
jedinej cesty do Európy a nie nútiť Západ prijímať stredoeurópske stereotypy. Pri uvažovaní
o vzťahu Západu a strednej Európy tak môžeme dospieť aj ku krajnej možnosti núkajúcej sa
z charakteru dnešnej doby, že sú len nástupiskom Západu pri jeho snahách ovládnuť ruský
trh. To sa samozrejme deje, no ruský trh ukazuje zatiaľ istú špecifickú národnú odolnosť.
V takom prípade by však úloha strednej Európy bola zvedená takmer na nulu a logické by
bolo, keby Západ väčšinu svojej finančnej a technologickej pomoci orientoval nie do
stredoeurópskych štátov ale práve do Ruska.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že akákoľvek hospodárska a politicko-bezpečnostná
izolovanosť v čase globalizácie, v období vyvrcholenia európskej integrácie, by bola nielen
tou najväčšou ilúziou, ale neodpustiteľnou chybou štátno-politických reprezentácií
transformujúcich sa krajín.
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GLOBALIZAČNÉ VÝZVY A NÁŠ VSTUP DO EURÓPSKEJ ÚNIE
(* Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied)

Our contribution aims to underline the very fact of challenges Slovakia ought to take in consideration in
its future socio-economic development even as member of the European union (EU). In fact, the majority of them
are the same as those the EU had taken in consideration in its latest documents and analyses, especially in the
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Lisbon Conclusions of the Council Presidency of March 2000. The strategic decisions which were approved by
the Council to face successfully theses challenges in different fields of development of the EU and of its
members are important guide-lines for strategic decisions of countries which will become its members in a near
future. Nevertheless, some of them are more acute for transforming postsocialist countries as Slovakia is. In our
paper we notify the most important of them which solution is of substantial importance for a dynamic economic
and social development of our country. Practically in all cases Slovakia must to overcome many problems bound
with the economic and social difficulties of the transition period in which it is until now. We mention especially
following challenges: necessity of very fast modernisation of our industrial base, promotion of medium a little
enterprises, modernisation and futrher development of transport and ICT networks, substantial development of
national R&D system and its integration within the European research area, reforming the educational system
taking in consideration the needs of new professional orientations for the purposes of development of an
information society, decentralisation of State governance and growing importance of the development of
regions, more flexibility of labour market, ensuring sustainable growth and further development of own sociocultural values in the society

V predvstupovom období nášho začlenenia do Európskej únie sa v analytických
materiáloch venuje veľká pozornosť otázkam výhod či nevýhod tohto vstupu, realizujú sa
projekty, ktorými sa naše právne normy a ekonomické pravidlá, či finančné parametre
adaptujú systémovým úpravám chodu Európskej únie (EÚ). Je to potrebné a zároveň sa tým
poukazuje na kroky, ktoré treba uskutočniť k tomu, aby naša integrácia do tohto silného
ekonomického a politického zoskupenia bolo čo najúspešnejšie tak pre našu krajinu, ako
napokon aj pre samotnú EÚ.
V tejto súvislosti sa však málo hovorí o všeobecnejších výzvach, ktoré vyvstávajú pred
EÚ, napokon tak ako i pred Slovenskom, súvisiacich s pretrvávajúcimi i negatívnymi
trendmi spojenými s prehlbujúcou sa globalizáciou. Tak ako EÚ, ktorá je jedna z výrazných
podôb globalizácie, i my im budeme musieť čeliť a nájsť vhodné východiská, pričom naše
členstvo v únii nám umožní hľadať východiská v nadväznosti na spoločne prijaté riešenia
a spoločným úsilím. V ďalšom texte sa chceme zamerať na niektoré z týchto výziev, ktoré
považujeme za najzávažnejšie.
V prvom rade niekoľko slov k samotnému procesu globalizácie. Tak ako je bežne
pertraktovaná je globalizácia zväčša chápaná v dvojakom zmysle – po prvé sa ňou rozumie
proces postupného formovania sa celosvetových technických a ekonomických prepojených
systémov bezprostredne súvisiacich s ďalším zvyšovaním valorizačných účinkov
ekonomických aktivít; po druhé, pod globalizáciou sa tiež rozumie postupné prerastanie
a rozširovanie určitých javov, či procesov do fenoménov, ktorých interdependentné elementy
majú dosah v podstate na každého obyvateľa planéty, resp. na veľkú časť ľudstva. Ako
globálne sa zvyknú označovať zhoršovanie životného prostredia v celosvetovom meradle,
rýchly demografický vývoj v rozvojových krajinách, v protiklade so stagnáciou a starnutím
obyvateľstva v rozvinutých štátoch, štandardizácia kultúry a konzumu vo svete, zánik
bipolárneho sveta, atď. Treba pritom povedať, že obe tieto roviny globalizácie sa vzájomne
prelínajú, keď sa technicko-ekonomické aktivity vo svojich dôsledkoch, pozitívnych
i negatívnych, priamo, či sprostredkovane premietajú do globalizačných tendencií v sociálnokultúrnej alebo ekologickej oblasti, avšak aj spätne, keď sa globalizačné procesy druhej
roviny, odrážajú aj v priebehu a smerovania aktivít technicko-ekonomického charakteru.
Ak opomenieme globalizačné fenomény spojené s objektívnym vývojom našej planéty,
globalizácia v jej socio-ekonomickej podstate nie je javom len súčasnej doby. Prebiehala od
dávnej minulosti v rôznych podobách odzrkadľujúcich dosiahnutý stupeň zvládnutia
technických, ekonomických a spoločenských procesov. V jej modernej podobe sa veľmi
rýchle začala šíriť po druhej svetovej vojne, najmä po r. 1950: napr. od roku 1945 podiel
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tovarových výmen na HDP vo svete ročne o 6%, samotná výroba o 4%. Začiatkom
deväťdesiatych rokov tento podiel predstavoval už 15%36.
Súčasná globalizácia predstavuje však svojimi mechanizmami a geopriestorovým
dosahom nepochybne novú kvalitu. Jednak rýchlosťou svojho šírenia danou novými
generáciami informačno-technologických technológií (IKT), jednak v tom, že vedie
k zásadnej reštrukturalizácii štátnych ekonomík (v kontexte ich vzájomného prepojenia do
rôzne integrovaného systému. A prirodzene, v neposlednom rade, že zasahuje vlastne celú
planétu, že na jej báze sa už prekročil kritický prah, pri ktorom „ ... sa kumulujúca kvantita
zmedzinárodňovania ekonomických štruktúr štátnych celkov prechádza do novej kvality – do
formovania globálnej celoplanetárnej štruktúry.“37.
1. Trendy rozvoja v podmienkach globalizácie
Globalizácia sa presadzuje formou celého radu tendencií, ktorými sa vyznačujú
vyvíjajúce sa ekonomické procesy, technické prostriedky s ich dôsledkami na socioekonomickú oblasť(vznik novej technicko-ekonomickej paradigmy) a ekologické a sociálne
fenomény vo svete. Niekoľko poznámok ku každej z týchto oblastí.
V oblasti ekonomickej globalizácie možno uviesť najmä tieto tendencie
- Formovanie sa globálnej ekonomiky na silných regionálnych spoločenstvách.
V skutočnosti utvárajúce sa regionálne zoskupenia vykazujú rôzny stupeň integrácie. Vo
všeobecnosti sa rozoznávajú päť stupňov integrácie 38 - 1. stupeň – zóna voľného obchodu, pri
ktorom sa rušia clá a kvantitatívne obmedzenia pre obeh tovaru medzi krajinami zóny, ale
každá krajina upravuje autonómne svoju colnú politiku voči tretím krajinám; 2. stupeň, colná
únia, kedy sa zavádzajú spoločné sadzby ciel voči tretím krajinám; 3. stupeň , spoločný trh,
kedy sa pristupuje k voľnému pohybu kapitálu a osôb; 4. stupeň, ekonomická únia, pri ktorom
sa pristupuje k prijímaniu harmonizovaných národných ekonomických politík, a konečne 5.
stupeň, celková ekonomická integrácie, pri ktorom dochádza k unifikácii monetárnych
(zavedenie spoločnej meny), fiskálnych a sociálnych politík. Z tohto hľadiska, najďalej
v tomto vývoji je EÚ (so spoločnou menou akceptovanou v prevažnej časti členských krajín).
Treba však pritom uviesť, že vývoj dospel do štádia, že jednotlivé svetové regióny
a krajiny sa nachádzajú na rôznych integračných stupňoch a ďalej, že mnohé krajiny sa
nachádzajú ešte mimo nich (hoci nemožno povedať, že nie sú vťahované do víru globalizácie)
a sú v akejsi marginalizovanej pozícií, v ktorej nemôžu využiť vo svoj prospech mnohé
integračné výdobytky. Akoby z tohto pohľadu svet postupoval dvoma rýchlosťami, vyššou
u regionálnych zoskúpení, nižšou u ostatných neintegrovaných krajín.
- Formovanie sa globálneho trhu s megakonkurenciou zasahujúcou až na jednotlivé
národné trhy.
Tu si však treba všimnúť, že od doby tzv. washingtonského konsenzu z osemdesiatych
rokov, sa i v tomto smere presadzuje liberálna ekonomická politika, ktorá je hlavným mottom
vrcholných stretnutí ekonomických predstaviteľov najvyspelejších krajín, či medzinárodných
organizácií Svetová obchodná organizácia, Svetová banka či Medzinárodný menový fond.
Práve z toho dôvodu býva súčasná globalizácia označovaná ako neoliberálna globalizácia39 .
- Formovanie sa „molekulárnej ekonomiky a expanzia nadnárodných korporácií.
36
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- Formovanie sa sieťovej ekonomiky v celosvetovom meradle.
- Vzniká virtuálna ekonomika.
K týmto základným črtám globalizácie, tak ako ju poníma Schwab, dodávame aj
mimoriadny vzostup finančných transakcií vo svetovej ekonomike, keď prvoradým hnacím
prvkom celkového ekonomického pohybu sa stali financie. Niektorí autori hovoria o novej
etape kapitalizmu, ktorého motormi sa stala finančná globalizácia a nové IKT40.
Tendencie globalizácie späté s novou technicko-ekonomickou paradigmou.
- Dematerializácia tvorby pridanej hodnoty.
Pod technicko-ekonomickou paradigmou sa v tomto texte chápe systémový model
vytvárania nových ekonomických hodnôt spätý s novými výdobytkami vedy a techniky.
V súčasnosti dochádza k posunu v štruktúre základných faktorov od faktorov materiálnej
povahy a spätých s množstvom spotrebovanej ľudskej práce k zdrojom nemateriálnej povahy
– poznatky a informácie.
- Inovačná revolúcia (podstatné zrýchlenie inovačného cyklu) a trend narastania
potenciálov výskumu a vývoja vo vyspelých krajinách.
- Odpútavanie sa ekonomického rastu od vývoja vytvárania pracovných miest. Tento trend
súvisí so spomínanou znižujúcou sa pracovnou náročnosťou nových technológií, „tvrdých“ i
„mäkkých“ a odchodom kapitálu z materských krajín do krajín s nižšou mzdovou
náročnosťou41.
- Odpútavanie sa vývoja HDP od spotreby primárnych surovín a energií.
- Pretrvávajúca nestabilita ekonomickej dynamiky.
Napriek mnohým optimistickým víziám predstaviteľov tzv. „novej ekonomiky“
opierajúcich sa o zjednodušené pojatie novej technicko-ekonomickej paradigmy, ktorí na jej
základe predpokladali dlhodobý stabilný ekonomický rast, ukazuje sa, že trend neustálenej
ekonomickej dynamiky, ktoré sa dlhodobo presadzuje v celosvetovom meradle, bude
pretrvávať naďalej, naviac ohrozovaná nestabilitou finančných trhov i búrlivým
globalizovaným geopolitickým prostredím.
Ďalšie významné tendencie globálneho charakteru
- Prehlbovanie demografickej nerovnováhy medzi Severom a Juhom.
- Ďalšie zhoršovanie životného prostredia a redukcia neobnoviteľných zásob zdrojov na
planetárnej úrovni.
- Globalizačné tendencie v oblasti životných hodnôt a kultúry.
- Globálny charakter niektorých šíriacich sa ochorení.
- Zoslabenie postavenia štátu pri spravovaní vecí verejných.
- Globalizačné trendy v geopolitickej oblasti.
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Plihon, D.“ Le nouveau capitalisme, Flammarion, Paris, 2002.
C. Smadja, hlavný poradca Svetového ekonomického fóra konštatuje, že medzi likvidáciou pracovných miest
a vytváraním nových sa roztvárajú nožnice, čím sa nezamestnanosť vo väčšine industrializovaných krajín stáva
najvyššou za posledných tridsať rokov. In: Smadja, C.. – Mnohotvárna výzva globalizácie, Hospodárske noviny,
30.01.1996. Tiež – Berme vážne reakcie na globalizáciu, Hospodárske noviny , 04.07.1996.
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Niektoré z najvážnejších výziev globalizácie, ktorým bude čeliť Slovensko i v rámci
svojho začlenenia do EÚ.
Slovensku sa darí prekonávať situáciu, že by zostalo na pozícií spomínanej
“druhorýchlostnej“ globalizácie. Rozvojová šanca, ktorá vyvstáva pred ním pri jeho vstupe do
EÚ si však vyžaduje aktívny, nielen v rétorickej rovine, prístup k integračnému procesu,
v zmysle završovania adaptačných predpokladov. Avšak i samotná EÚ, jej kreovanie i prijatý
strategický program jej ďalšieho rozvoja, je vlastne odozvou na globalizačné trendy a výzvy,
ktoré v globalizujúcom sa svete tieto nastoľujú. Náš vstup do EÚ znamená teda nielen
približovať sa systémovo a potenciálovo k priemerným hodnotám EÚ, ale byť aktívnym
spolurealizátorom strategických zadaní EÚ ako celku.
Tieto boli explicitne formulované v tzv. Lisabonskom protokole z marca 200042.
Novým strategickým cieľom pre nastávajúce desaťročie je, aby sa únia stala
najkompetitívnejšou a najdynamickejšou ekonomikou na svete, poznatkovou ekonomikou,
schopnou zabezpečovať udržateľný rast spolu s kvantitatívnym a kvalitatívnym zlepšením
zamestnanosti a s prehĺbením sociálnej kohézie. Globálna stratégia, ktorá by mala k tomu
viesť si kladie tri ciele:
- pripravovať prechod k spoločnosti a ekonomike založenej na poznatkoch cestou
implementácie politík odpovedajúcich potrebám informačnej spoločnosti a rozvoju vedy
a techniky, posilnením inovačnej spôsobilosti cestou štrukturálnych reforiem a dotváraním
vnútorného trhu;
- modernizovať európsky sociálny systém investovaním do ľudských zdrojov a bojom
proti sociálnej marginalizácii;
- systematicky zabezpečovať podmienky pre zdravý vývoj ekonomiky a rastových
perspektív cestou relevantných makroekonomických politík.
Dodajme, že mimo iné bolo prijaté rozhodnutie sformovať Európsky výskumný priestor,
podporovať utvorenie priaznivej klímy pre rozvoj novátorských podnikov, osobitne malých
a stredných podnikov, aj ako významný nástroj riešenia nezamestnanosti, rozvinúť aktívnu
politiku plnej zamestnanosti, modernizovať systém sociálneho zabezpečenia, a mnohé ďalšie
opatrenia, v ktorých sa zvlášť zvýrazňuje potreba prehĺbenia koordinácie nielen medzi
orgánmi únie, ale medzi členským štátmi v príslušných oblastiach.
Dodajme, že v krajinách EÚ sa veľký dôraz kladie na decentralizáciu štátnej správy, na
posilňovanie regionálnych štruktúr a ich socio-ekonomického rozvoja s cieľom vyrovnávania
výkonnosti a životnej úrovne jednotlivých regiónov. A taktiež, že celková ekonomická
politika únie sa nesie v duchu podstatnejšej liberalizácie ekonomických aktivít, znižovania
váhy štátnej ingerencie do chodu ekonomiky i nim spravovanej časti národného
ekonomického potenciálu, doprivatizácie dosiaľ ním spravovaných kapacít, avšak pri
súčasnom zabezpečovaní sociálnej spravodlivosti a solidárnosti.
V podstate všetky tieto charakteristiky strategického smerovania EÚ sú reagenciou tohto
integrovaného spoločenstva na globalizačné tendencie, ktoré dosiaľ neboli dostatočne
podchytené v európskom priestore, čo viedlo k prehlbujúcemu sa zaostávaniu jej vedeckotechnickej a ekonomickej úrovne v porovnaní s vedúcimi vedecko-technickými mocnosťami
vo svete – USA a Japonskom, sú mimoriadne aktuálne i v našich podmienkach a sú
znásobené našim podstatne zoslabnutým ekonomickým potenciálom, v mnohých smeroch
ešte nižšou technickou úrovňou výroby prejavujúcou sa v nízkej produktivite práce a ešte
nezavŕšenou transformáciou nášho ekonomického systému.
Tieto globalizačné výzvy, s ktorými sa chce vyrovnať EÚ, sú teda ešte väčšmi naliehavé
v prípade Slovenska a ich riešenie v duchu zámerov lisabonského protokolu sú aj pre nás
mimoriadne aktuálne aj tým, že vyrovnávanie sa s nimi bude, našim aktívnym začlenením do
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únie, prispievať k ich napĺňaniu v meradle celej EÚ. V ďalšom texte sa zmienime o tých,
ktoré považujeme za najvýznamnejšie.
- Systematické zabezpečovanie vysokej technologickej úrovne výroby ako základne pre rast
konkurencie schopnosti našej ekonomiky. Táto výzva pokrýva jednak potrebu znižovať
doterajšie zaostávanie veľkej časti našej výroby, jednak podchytenie svetových trendov pri
rozbehnutí nových výrob.
Týka sa to tak „tvrdých technológií“, t.j. materiálnych nositeľov výroby - osobitne
pokiaľ ide o moderné generické technológie, za ktoré sú považované najmä informačnokomunikačné technológie, biotechnológie, nanotechnológie a nové materiály, ale aj tzv.
„mäkkých technológií – design, nové organizačné modely vychádzajúce z rôznych podôb
reenginieringu, downsizingu, outsourcingu, výrobe „just in time“, marketingu atď., ktorých
presadzovanie sa premieta aj do podstatného narastania aktivít charakteru služieb pri tvorbe
HDP.
- Modernizácia a budovanie dopravnej a IKT sietí. Obe tieto výzvy nachádzajú svoju
odozvu v Lisabonskom protokole a sú rozpracované v ďalších nadväzujúcich materiáloch. Na
Slovensku je rozvoj týchto sietí ešte naliehavejší, vzhľadom na značné zaostávanie v tejto
oblasti a jej mimoriadnu dôležitosť pre prepotrebnú dynamizáciu ekonomických aktivít.
- Rozvoj malého a stredného podnikania. Ide opäť o smerovanie, ktoré je vyzdvihované
materiálmi EÚ ako významné, nielen vzhľadom na potenciál zamestnanosti, ktorú môžu
menšie podniky poskytnúť, ale aj z hľadiska ich možného prispenia pre rýchlejší postup
v inovačnej oblasti (viď „ start-ups“ v USA, možnosti, ktoré v tomto smere môže priniesť tzv.
rizikové financovanie), čo prirodzene predpokladá sformovanie vhodnej podnikateľskej klímy
a priamej podpory z európskych fondov, zo strany štátu a samotných regiónov.
- Rozvoj invenčného zázemia. Ide o mimoriadne náročnú úlohu vzhľadom na doterajší
pokračujúci pokles potenciálu výskumu a vývoja (V+V) na Slovensku, keď napr. v r. 2001
podiel financií alokovaných na V+V z HDP predstavoval 0,61% (oproti 1,93% v priemere
EÚ).
Ako vieme Lisabonský protokol vytýčil cieľ dosiahnuť v r. 2010 až 3% hodnotu tohto
indikátora. Predsavzatie vyslovené v schválenej Štátnej koncepcii rozvoja vedy a techniky,
aby na Slovensku hodnota tohto ukazovateľa predstavovala v r. 2005 1,8% nenachádza
dosiaľ svoje naplnenie, skôr naopak. Významnou skutočnosťou, ktorá zvyšuje stupeň
naliehavosti riešenia tejto výzvy je predsavzatie EÚ sformovať tzv. Európsky výskumný
priestor (EVP) s ambíciou väčšieho integrovania V+V pracovísk EÚ, pričom sa ráta
s rastúcou participáciou potenciálov nových členov únie. Projekty s tým spojené sa realizujú
za finančnej spoluúčasti všetkých členov, čo by, pri nízkej úrovne nášho financovania
znamenalo vlastne určitú marginalizáciu našich V+V pracovísk v tomto EVP.
- Rozvoj vzdelávacieho systému. V rámci EÚ43 zámerom vo vzdelávacích programoch
zabezpečiť dostatočnú poznatkovú bázu študentov pre zvládnutie nových technológií, ako aj
docieliť lepšie prepojenie medzi školskou prípravou a pracovne aktívnym životom. Reformy
s týmto zameraním prebiehajú v podstate v celej Európskej únii. Tieto otázky sú mimoriadne
aktuálne aj v našich podmienkach, pričom, tak ako sa uvádza v koncepcii EVP je žiaduce
dosiahnuť určitú homogenizáciu školských sústav i v záujme väčšej mobility študentov
medzi krajinami EÚ.
Naliehavosť týchto reforiem v našich podmienkach súvisí aj s pretrvávajúcou vysokou
nezamestnanosťou. Vychádza sa pritom z toho, že mladý človek s dostatočným poznatkovým
zázemím a s možnosťou ďalej sa profesne vzdelávať sa môže lepšie pracovne umiestiť.
- Spružnenie trhu práce. Riešenie pretrvávajúcej nezamestnanosti v EÚ, v duchu
liberálnych princípov, ktoré sú esenciálnym obsahom maastrichtskej dohody, sa vidí v troch
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smeroch: zvýšením ekonomickej dynamiky, podporou vzdelanosti v najperspektívnejších
odboroch i v zmysle celoživotného vzdelávania, ako východiska pre potrebnú profesnú
mobilitu pracovnej sily, ale aj systémom pracovných miest s kratšími pracovnými úväzkami.
Na Slovensku treba k tomu prirátať aj vytváranie podmienok pre priestorovú mobilitu
pracovníkov, a zároveň podporu regionálneho rozvoja (k čomu môže prispieť aj vytváranie
podmienok pre prilákanie silných investorov, i zo zahraničia) a spomínaných malých
a stredných podnikov.
- Decentralizácia štátnej správy a podpora regionálnemu rozvoju. Opätovne ide o trend,
ktorý nachádza svoju oporu v dokumentoch EÚ, ale ktorý sa plne osvedčil v jej doterajšom
rozvoji.
Vychádza z princípu podchytenia iniciatív v regióne lokalizovaných spoločenskoekonomických subjektov a samotného obyvateľstva, ktoré pri samosprávnom spravovaní
nachádzajú cesty efektívneho využívania miestnych podmienok pre zveľaďovanie regiónu.
Naviac EÚ podporuje vznik a prehlbovanie medziregionálnej spolupráce regiónov patriacich
do rôznych štátnych útvarov.
Slovensko v tejto oblasti je v podstate v počiatočnej fáze vývoja (hoci už exitujú
projekty kreovania cezhraničných regiónov), vytvárania administratívnych celkov so
samosprávnymi orgánmi. Ďalší rozvoj a prehlbovanie regionalizácie, podmieneného, najmä
v počiatočnom období aj dostatkom dosiaľ ústredne alokovaných zdrojov, môže predstavovať
významný hybný moment rozvoja i celej národnej ekonomiky, najmä ak sa berie do úvahy
možnosť využitia fondov EÚ učených práve na podporu regionálneho rozvoja
- Zabezpečenie trvalej udržateľnosti socio-ekonomického rozvoja. I táto problematika je
súčasťou strategických zámerov EÚ. Slovensko svojím prístupom do EÚ bude musieť
rešpektovať záväzky a princípy EÚ v tejto oblasti. Jednak z hľadiska potreby odstránenia
mnohých podlžností z minulých rokov, ale i z toho dôvodu, že táto požiadavka sa premieta
v rámci EÚ do požadovaných parametrov vyrábanej produkcie.
Nejde však len o to. Udržateľnosť je objektívne potrebným parametrom kvality života,
ochrany životného prostredia na samotnom Slovensku, pojatí jej neodmysliteľného parametra,
ale aj v ekonomickej rovine, ako predpokladu pre plné presadenie sa rozvojového faktora
akým je cestovný ruch.
- Zabezpečenie vyváženého rozvoja socio-kultúrnych hodnôt univerzálnych a lokálnych.
Pokračujúca globalizácia v tejto oblasti je vnímaná ako ohrozenie kultúrno-civilizačného
bohatstva Európy, ale i samotnej jednotlivej členskej krajiny. I táto stránka spoločenského
rozvoja, ktorú treba podporiť, je vyzdvihovaná v strategických zámeroch EÚ. Nemožno
opomenúť ani ten fakt, že stotožnenie občanov s hodnotami vlastnej kultúry je významným
prvkom ich vedomej, či podvedomej angažovanosti v spoločenskom a ekonomickom dianí
a prvkom rozvojovej stability krajiny.

Doc. RNDr. Peter Sýkora, CSc.*

NÁRODNÝ ŠTÁT V INTEGRÁCII
(* Prodekan, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Bratislava)

The study is concerned with the role of national state in the process of integration, when the author states
that the national state is not what it used to be. In the process of globalization, the national state all around the
world is loosing it dominant position. This process is taking place more intensive in developed countries and
countries of the EU, mainly because of the integration process, which is explicitly destroying the national state,
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together with the decentralization and the process of transferring the state’s competencies to lower level. The
boundaries between the membership countries are loosing their sense, and region are becoming the functional
units of the EU. The question is: should we grieve for the national state or should we try to safe it and bring back
to life?

Národný štát už nie je tým, čím býval. V procese globalizácie národný štát všade vo
svete nezadržateľne implicitne eroduje, tu viacej - tu menej. Tento proces prebieha rýchlejšie
u vyspelých štátov a zvlášť u štátov Európskej únie v dôsledku procesu európskej integrácie,
ktorá národný štát deštruuje explicitne. Pridáva sa k tomu proces decentralizácie štátnej moci,
ako aj proces prenosu štátnych kompetencií na regióny. Hranice medzi členskými štátmi EÚ
prestávajú mať zmysel a funkčnými (nie politickými) jednotkami EÚ sa stávajú euroregióny.
Otázka, ktorú si kladieme, znie, či máme za blednúcim leskom národného štátu smútiť a či
máme usilovať o jeho záchranu.
Domnievam sa, že drvivej väčšine občanov Slovenska nebude za národným štátom ľúto.
Jednak preto, že Slovenská republika je mladým štátom a občania, na rozdiel od politikov, si
ešte nedokázali k nemu vybudovať dostatočne silný vzťah. Svoju úlohu tu tiež zohráva
negatívna skúsenosť občanov s totalitným komunistickým štátom, ktorého arogantné
byrokratické praktiky často pretrvávajú. Mnohí politici sa s rozpadom národného štátu budú
vyrovnávať veľmi ťažko. I keď často prehliadajú jeho implicitný rozpad, ich reakcia na
explicitný rozpad bude jednoznačne negatívna.
Český prezident Václav Klaus pred niekoľkými dňami túto obavu vyslovil za mnohých
politikov pristupujúcich krajín a možno aj za ich občanov nahlas: základnou jednotkou
Európskej únie má zostať národný štát a nie jednotlivý občan. Podľa neho dochádza k
„plazivej unifikácii Európy“ a Konvent len predstiera, že ide o púhu rekodifikáciu stavu,
ktorý existuje. Je naozaj pripravovaná Ústavná zmluva EÚ ako to vidí český prezident
prekročením Rubikonu, po ktorom už v Európe nebudú existovať suverénne štáty so svojimi
plnoprávnymi vládami a parlamentmi, po ktorom zaniknú národné štáty?
Najprv malá poznámka. S termínom „národný štát“ musíme pracovať v slovenčine
trochu opatrne. V anglosaskej politologickej literatúre má tento termín inú konotáciu, akú by
sme očakávali od jeho slovenského ekvivalentu. Snáď najpresnejšie a najmenej zavádzajúce
by bolo prekladať „nation-state“ ako „moderný štát“.
Pod termín národný štát sa má na mysli moderná politická inštitúcia, ktorá v duchu
Weberovej definície má monopol na legitímne použitie sily v rámci daného teritória. Národné
štáty sú pomerne nedávnym vynálezom. Vznikli až v XIX. a XX. storočí rozpadom impérií
a kolónií. Ich formujúcou silou bol nacionalizmus, teda idea, že národ sa najplnšie rozvinie
len vtedy, ak má svoj vlastný štát, ak si svoje ekonomické, bezpečnostné i kultúrne záležitosti
spravuje sám. V skutočnosti väčšina národných štátov je mnohonárodná a zrovnoprávnenie
národných menšín s majoritným národom patrí vo väčšine európskych národných štátov
k samozrejmosti.
Podstata národného štátu spočíva v jeho schopnosti uplatňovať administratívnu kontrolu
na svojom území – ide o kontrolu ekonómie, kultúry, sociálneho poriadku a komunikácie,
kontrolu svojich hraníc, smerom navonok aj kontrolu svojich ozbrojených síl. Národné štáty
sa v XX. storočí stali hlavným aktérom na svetovej scéne a „jednotkou politickej moci par
excellence“ (Guibernau, 2001: 248). Dnes ich je vo svete niečo cez 180. Koncom minulého
storočia pod vplyvom globalizácie začal rýchly úpadok národných štátov a objavila sa
opodstatnená pochybnosť, či v našom storočí nezaniknú úplne.
Globalizácia stále viac nahlodáva štátnu suverenitu štátov. Národný štát stráca kontrolu
nad ekonomikou, kultúrou a informáciami na svojom území. Podľa niektorých sú hranice už
dnes nevýznamné a národný štát ako inštitúcia už svoju úlohu dohral. Ako hovorí Kenichi
Ohmae prístup k informáciám (TV, Internet) ako aj nárast turistiky vedú k tomu, že ľudia
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chcú lepší zahraničný tovar pokiaľ domáci je podštandardný. Moc sa tak fakticky presúva od
národného štátu k jednotlivým konzumentom. Pre národné štáty je čoraz ťažšie ochraňovať
domácich producentov pred zahraničnou konkurenciou. Ochranné opatrenia sú často neúčinné
a kontraproduktívne. Navyše skúsenosť ukazuje, že na každé jedno percento, o ktoré krajina
otvorí svoju ekonomiku smerom von, vzrastie o jedno percento v tejto krajine príjem
v prepočte na jedného obyvateľa. Obyvatelia krajiny sa tak stávajú globálnymi konzumentmi
– chcú najlepšie, ale aj najlacnejšie výrobky, bez ohľadu na to, kde boli vyrobené. To vytvára
tlak na národné vlády, aby im poskytli možnosť stať sa globálnym konzumentom.
Iní autori vidia rastúcu moc na úkor národných štátov nie na strane konzumenta, ale na
strane nadnárodných spoločností. Veľké nadnárodné korporácie majú rozpočet tak veľký ako
vyspelejší malý štát a ich ekonomická moc je porovnateľná.
Globalistickú predstavu sveta bez hraníc národných štátov mnohí kritizujú ako
preceňovanie úlohy globalizácie v dnešnom svete. Napriek všetkým snahám o úplný slobodný
obchod ako Japonsko, tak USA i Európa sa snažia klásť rôzne bariéry. Spomeňme len spor
o dovoz GM plodín do EÚ. Taktiež jeden z najdôležitejších atribútov štátu – monopol na
použitie sily vo svojich hraniciach – nie je nijako nadnárodnými spoločnosťami ohrozený.
Kritizovaná je aj preceňovaná úloha nadnárodných spoločností. Podrobné analýzy skôr
ukazujú, že dominujú ešte stále mnohonárodné korporácie nad nadnárodnými, a že charakter
svetového obchodu je skôr medzinárodný než globálny. Otázkou je, či Ohmae v skutočnosti
nehovorí skôr o blízkej budúcnosti, než o súčasnom stave. Každopádne sa všetci zhodnú, že
národné štáty strácajú autonómnosť svojho správania na vlastnom území a musia sa
prispôsobovať správaniu ostatných národných štátov. Národné štáty súperia medzi sebou
o zahraničné investície a vlády týchto štátov sa musia prispôsobovať potrebám nadnárodných
korporácií, aby ich prilákali do svojej krajiny. Anthony Giddens sa nedomnieva, že národné
štáty zanikajú, avšak menia svoju formu. Podľa neho síce strácajú moc ekonomickú, ale
v iných oblastiach si moc dokonca upevňujú. Giddens verí, že národy budú pretrvávať a vlády
národných štátov budú z času na čas siahať po národnom sentimente, aby upevnili svoju moc.
Avšak aby národné vlády boli schopné svoju moc aj používať, musia paradoxne, čoraz viac
spolupracovať s inými národnými štátmi a nadnárodnými hráčmi.
A to je možno jeden z motívov, prečo aj vlády mladých národných štátov východnej
Európy, ktoré vznikli rozpadom sovietskeho impéria, sú ochotné vzdať sa signifikantnej časti
svojej suverenity v EÚ.
Politológovia sa stále nevedia dohodnúť, ako definovať Európsku úniu. Na konfederáciu
je už príliš integrovaným spoločenstvom štátov, na federáciu je integrovaná málo. Nie je to
štát. Inštitúcie EÚ nekopírujú klasický model distribúcie moci v štáte – moc je v EÚ
rozdelená veľmi zložitým spôsobom medzi svojráznymi inštitúciami. Tak je tu síce volený
parlament, ale ten neprijíma zákony, je tu vláda (EK), ale tá nevládne, a je tu orgán najvyšších
reprezentantov exekutívnej moci členských štátov (Rada ministrov), no ten nemá úlohu
exekutívnu, ale zákonodarnú. A je tu úplná absencia represívnej mocenskej zložky. Niet
pochýb, že EÚ je politickým systémom sui generis, jedinečným svojho druhu – a možno
prvým prototypom nových politických systémov XXI. storočia. Zdá sa, že je ešte stále
najkorektnejšie označovať EÚ funkcionalistickou definíciou ako politický systém, definícia
ešte z 50-tych rokov (Gabriel Almond, 1956, David Easton, 1957), ktorá sa zdá naďalej
platná, prinajmenšom, žiadna lepšia definícia sa zatiaľ nenašla.
„Politický systém EÚ je vysoko decentralizovaný a atomizovaný, opiera sa o slobodné
zaviazanie sa členských štátov a ich občanov a spolieha sa na národné štáty ako svoje suborganizácie, že budú presadzovať administratívne príkazy a iné formy štátnej moci.“(Simon
Hix, 1999: 5). Optimizmus spočíva v tom, že takýto zložitý politický systém môže fungovať
bez toho, aby došlo k úplnej premene národných štátov. Niet pochýb, že národné štáty sú
procesom integrácie transformované, že strácajú časť svojej suverenity, ale predpokladá sa, že
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nedôjde k ich zániku, tak ako keď sa napríklad mestské štáty úplne transformovali na národné
štáty v XIX. storočí.
Mení tento charakter EÚ nejakým podstatným spôsobom pripravovaná Zmluva o ústave
EÚ? Nie. Ústava neprináša žiadne podstatné zmeny v charaktere politického systému EÚ.
Prídu vstupujúce krajiny o značnú časť suverenity národných štátov? Samozrejme. Tak ako
o ňu prišli dnešné členské štáty EÚ. EÚ už dávno nie je len nejakou medzinárodnou
organizáciou, ale, ako sme už povedali, nadnárodným politickým systémom. Politici, ktorí si
myslia, že EÚ je len akýmsi typom medzinárodnej organizácie, akési európske OSN, majú
najvyšší čas, aby sa zobudili.
Často spomínaná námietka tzv. demokratického deficitu EÚ nie je podľa mňa férovou
námietkou. Takou by bola, keby EÚ bola štátom, keby neexistovali národné štáty v podobe,
v akej existujú v členských krajinách, keby Európsku radu netvorili zástupcovia národných
vlád, ktoré vzišli z demokratických volieb. Nie je to podľa mňa férová námietka aj z toho
dôvodu, že neexistuje zatiaľ európsky ľud, ale existuje ľud jednotlivých členských štátov.
Niet pochýb, že je snaha postupne európsky ľud konštituovať. Priame voľby do Európskeho
parlamentu sú prvým krokom. Referendum bude možno krokom druhým. Aj preto sa EÚ
v návrhu ústavnej zmluvy definuje ako niečo, čo pochádza z vôle občanov a štátov Európy:
„Vyjadrujúc vôľu občanov a štátov Európy budovať spoločnú budúcnosť, táto ústava zakladá
Európsku úniu, na ktorú prenášajú členské štáty isté právomoci, aby dosiahli ciele, ktoré sú
im spoločné.“
(Hlava prvá, článok prvý z návrhu Zmluvy o založení Ústavy pre Európu).

Doc. PhDr. František Briška, CSc.*

MODELY ZJEDNOTENEJ EURÓPY V DEJINÁCH FILOZOFICKÉHO
A POLITICKÉHO MYSLENIA
(* Dekan, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica )
Thoughts of European Integration have persisted in existence for quite a long time. There have been many
attempts to unify Europe, e.g. on the basis of military power (Romans), spiritual doctrines (Christian
universalism) or cultural identity (J. A. Komenský). Since 13 th century until the present time there have been
two fundamental lines showing their influence on the attitudes of European Integration. One of them have been
defending the central theory of control, the other one encourages mutual approximation and accession of
individual nation states. In the given paper the author presents an explanation of opinions of certain individual
thinkers dealing with this problem (Dante, Dubois, J. A. Komenský, Kant, Poudhon, Coudenhove-Kalergi,
Briand, Monnet, Schuman), and the author tries to bring his own application of the discussed questions to the
present time conditions.

Sen o európskej integrácii existuje už veľmi dlho. Európa má za sebou už veľa pokusov
o integráciu a zároveň prežila nemenej dlhé obdobia dezintegrácie, tak v predstavách ako aj
v realite. Už s predstavami starých gréckych stoikov sa spájajú črty kozmopolitizmu. Človek
je obyvateľom celého kozmu a kamkoľvek zavíta mal by sa tam cítiť ako doma. Stoici preto
požadovali prekonanie úzkych národných bariér a nastolili ideu svetoobčianstva. Idea
kozmopolitizmu je u nich spájaná s myšlienkou bratstva všetkých ľudí. Všetci ľudia majú
v sebe podiel vesmírneho božstva – rozumu a patria do veľkej nadnárodnej a nadštátnej
spoločnosti.
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Vo všeobecnosti sa za základné piliere západnej európskej kultúry považujú grécka
filozofia, rímske právo a kresťanská mravnosť, pričom sa kolíska európskej civilizácie hľadá
v starovekých Aténach, či antickom Ríme. Vzniká tu však jeden problém: ani Grécko, ani
Rímska ríša neboli v striktnom zmysle slova európskymi civilizáciami. Obe boli
stredomorskými kultúrami s významnými centrami v Malej Ázii, Afrike a na Prednom
Východe. Pritom prinajmenšom od čias, keď Alexander Macedónsky vytvoril svoju svetovú
ríšu, sa európska resp. západná kultúrna sféra vymedzuje predovšetkým voči kultúram
východným, na druhej strane, keď sa Alexander Veľký rozhodol podmaniť si civilizovaný
svet t.j. Egypt, Perziu a Indiu, nikoho nenapadlo, že by to robil v mene nejakej Európy.
Kresťanstvo so svojimi koreňmi v judaizme bolo tiež pôvodne stredomorským a nie
európskym náboženstvom. Podľa istých interpretácií dejín zohralo antické dedičstvo pri
formovaní európskeho povedomia menšiu úlohu ako sa mu zvykne pripisovať. Pojmy Európa,
Európan siahajú svojimi historickými koreňmi, keď odhliadneme od ich mytologického
výkladu, skôr do obdobia tzv. „sťahovania národov“ a rozpadu antického sveta. Deje sa tak
postupným šírením kresťanstva spätého v protirečivom zväzku s antickou kultúrou, vo vnútri
ktorej sa dlhší čas rozvíjalo, medzi dovtedy barbarské etniká sídliace za Rýnom a Dunajom.
Aj keď už Rimania prostredníctvom sily svojich légií spojili pod svojou vládou veľkú
časť Európy, oporou pre európskych panovníkov a európske vlády sa stalo predovšetkým
kresťanstvo a kresťanský univerzalizmus ako duchovný princíp. Niet sa preto čomu diviť, že
dlhé obdobie sa európska identita vyvíjala paralelne s identitou rímsko-katolíckou. Gregor I.
Veľký bol prvým pápežom, ktorý hovoril o Európe (595), s týmto pojmom sa stretávame
v spisoch biskupa Izidora zo Sevilly (561-636), neskôr pojem Európania predstavuje dobové
označenie kresťanských bojovníkov v bitke pri Poitiers.1 Za čias Karola Veľkého vrcholí
pokus o „Renovatio imperii Romani“ pokus o znovuoživenie cisárstva na Západe, ktoré
predstavuje tak politický ako aj kultúrny fenomén. Poslanie novej ríše je univerzalistické –
ovláda všetky národy a prekonáva etnické rozdiely. Napriek tomu však Karolínsky priestor
ešte nemôžeme nazvať Európou. Proti univerzalistickým ambíciám a nadradenosti Ríma sa
v nasledujúcich storočiach postavila Byzancia, dôsledkom schizmy medzi západnou
a východnou cirkvou bolo, že sa v Rusku a juhovýchodnej Európe vyvinula iná kultúra.
Myšlienku zjednotenia Západu sa v teoretickej podobe pokúsil formulovať DANTE
ALIGHIERI. V čase, keď pôsobil Dante, boli pomery na politickej scéne pod vplyvom
pretrvávajúcej myšlienky jedinej, univerzálnej ríše, ale zároveň uprostred bojov o ňu.
Predstava o nejakej univerzálnej ríši mala za sebou už dlhú históriu. Nástup kresťanstva
posilnil snahu o jednotnú organizáciu, pretože kresťanstvu išlo o jednotu ľudstva, pravda
v duchu jeho učenia, že vláda nad dušami je viac ako vláda svetská. Buduje sa nová teória
o prenesení impéria z Ríma na Frankov a potom na Nemcov. Dante sa snažil o odlíšenie
duchovnej moci od svetskej. Európa sa mala politicky zjednotiť pod vedením nemeckorímskeho cisára. Idea svetového poriadku opretá o univerzálny štát je podľa neho jediným
vhodným prostriedkom na prekonanie talianskej politickej roztrieštenosti. Podľa Danteho bol
vznik svetovej monarchie – nadradenej zväzku národov, ale uchovávajúcej ich osobitosti –
nevyhnutným pre zachovanie mieru. Danteho argumentácia v prospech svetovej monarchie
má mnohé črty utopistického ideálu, ktorý už ustupoval realite monarchií národných.
Iný plán na vytvorenie európskeho zväzu štátov vypracoval Danteho súčasník PIERRE
DUBOIS, právnik na dvore francúzskeho kráľa Filipa IV. Pekného. Požadoval vytvorenie
federácie s rozhodcovským súdom a koncíliom, v ktorom by zasadali kniežatá. Svoj návrh
motivoval slabosťou vznikajúcich národných štátov. Podľa neho bol mier medzi
kresťanskými národmi najdôležitejším predpokladom úspechu križiackych vojen. Preto bolo
potrebné vytvoriť nadnárodný rozhodcovský súd, ktorý by ustanovil zákony pre riešenie
sporov medzi kniežatami.
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Z uvedeného vyplýva, že už v 13. storočí jestvovali dve základné línie, ktoré až dodnes
ovplyvňujú pohľad na európske zjednotenie. Jedna obhajuje centrálne riadenie, druhá je za
vzájomné približovanie národných štátov.
V oblasti praktickej politiky možno považovať za prvú praktickú politickú iniciatívu
k zjednoteniu Európy návrhy českého kráľa JIŘÍHO Z PODĚBRAD na vytvorenie
európskeho mierového systému, zväzu štátov a jeho orgánu Congregatio Concordiae. Išlo by
o akýsi európsky výkonný výbor, v ktorom by mal každý štát jeden hlas a ktorého sídlo by sa
každý piaty rok presúvalo do iného mesta.
Idea európskeho zjednotenia nadobúdala osobitnú nástojčivosť predovšetkým pod
vplyvom tureckého nebezpečenstva. V tomto období sa preferovanie termínu Európania spája
s humanistickým pápežom Piusom II. (1458-1464), ktorý po páde Byzancie v roku 1453
týmto pojmom nazval „spoločnú obranu toho, čo bolo označované ako „Respublika
christiana“, proti Osmanskej ríši a vplyvu islamu.2 Reformácia a po nej nasledujúce
náboženské vojny však rozbili všetky myšlienky na európske zjednotenie. Protireformácia
a tridsaťročná vojna podporili nacionalizmus a znamenali ťažký úder pre klíčiace povedomie
európskeho spoločenstva.
Osobitný význam preto nadobúdajú návrhy českého pedagóga JÁNA AMOSA
KOMENSKÉHO, ktorý predložil plán na zjednotenie Európy založený na jednote kultúry
a náboženstva. Prvým stupňom by bolo, zjednotenie európskeho poznania pomocou
zlepšených plánov výučby pod vedením medzinárodnej akadémie. Základom európskeho
zjednotenia bol pre Komenského voľný prúd informácií, ktorý by viedol k politickej
spolupráci v rámci nových medzinárodných inštitúcií. Konečným bodom v tomto procese by
bolo zmierenie medzi cirkvami, ktoré by potom spoločne založili svetové konzistórium. Tak
sa stal zároveň Komenský priekopníkom ekumenického hnutia.
V známom diele nemeckého filozofa IMMANUELA KANTA „K večnému mieru“
(1795) je vyjadrená jeho základná myšlienka, že trvalý mier v Európe možno zaručiť len
vytvorením federácie európskych štátov založenej na princípoch medzinárodného práva.
V popredí Kantovej filozofickej koncepcie je účelovosť, v rámci ktorej sa každé stvorenie
snaží naplniť svoje účelové určenie. Človek môže dosiahnuť svoje účelové určenie len ako
ľudský rod, tendencia rozvinutia všetkých vlôh sa realizuje až v histórii ľudského rodu, keď
jedna generácia odovzdáva svoje skúsenosti druhej generácii. Úplné rozvinutie ľudských vlôh
Kant spájal s mierovým usporiadaním vzťahov medzi národmi. Bol presvedčený, že tendencia
rozvoja ľudského rodu napokon povedie k utvoreniu zväzu štátov ako organizácie
svetoobčanov, t.j. jedinému stavu, v ktorom ľudstvo môže úplne rozvinúť svoje vlohy.
Kantov kozmopolitizmus je úzko spätý s morálnym univerzalizmom. Podľa Kanta je mier
„potrebné vytvoriť, lebo upustenie od nepriateľstiev ho ešte nezaručuje“.3
Obdobie osvietenstva a Francúzska revolúcia obohacujú ideál zjednotenej Európy
o požiadavku slobody, rovnosti, bratstva, demokracie, nároku na sebaurčenie, rovnakých
podmienok pre každého, jasné hranice medzi právomocami štátu, odluku cirkvi od štátu,
slobodu slova a ľudské práva. Veľmi mocne tu teda vystupuje do popredia myšlienka
zjednotenia Európy na určitých politických hodnotách.
Francúza PIERRA-JOSEPHA PROUDHONA (1809-1865) možno považovať za prvého
teoretika európskeho federalizmu. Proudhon požadoval založenie európskeho združenia
federatívnych štátov. V tejto federácii však za ústredný problém považoval veľkosť
jednotlivých štátov. Sám sa staval záporne predovšetkým ku konfederácii medzi veľkými
štátmi. Podľa neho bolo potrebné vystríhať sa príliš veľkých a neprehľadných jednotiek. Za
negatívny príklad považoval predovšetkým Francúzsko, kde si centrálna moc privlastnila
všetky právomoci. Európa sa preto nesmie stať takým kolosom akým je Francúzsko.
Modelom by sa malo stať skôr Švajčiarsko, kde kantóny samé riešia svoje vnútorné záležitosti
bez príkazov akejkoľvek centrálnej moci. Podľa Proudhona by bolo možné žiť v Európe ako
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príslušník určitého kraja, národa a Európy. Jeho model sa výrazne podobá Európe regiónov,
o ktorej sa dnes čoraz viac diskutuje. Spolkový štát nemá imperialistické tendencie, ktoré sú
charakteristické pre centralistické štáty, je však dôležité, podľa Proudhona, ho budovať
postupne, takže najskôr sa spoja štáty geograficky blízke a kultúrne príbuzné. Tieto väčšie
jednotky sa potom pospájajú a výsledkom bude konfederácia federácií.4
Rok 1914 mal dramatický negatívny dopad na všetky snaženia o zjednotenie Európy, ale
už krátko po skončení prvej svetovej vojny bol predložený celý rad konkrétnych návrhov.
Roku 1923 publikoval gróf RICHARD COUDENHOVE-KALERGI Paneurópsky manifest.
Hlavnú príčinu nerealizovateľnosti idey zjednotenej Európy vidí v protirečivom pôsobení
dvoch veľmocí, ktoré zasahujú do mocenských siločiar na tomto kontinente: Veľkej Británie
a Sovietskeho zväzu. Rozporuplný názor vyjadruje k postaveniu Pan-Ameriky, ktorá je pre
Európu „najväčším nebezpečenstvom – alebo najväčšou nádejou“.5 Každý európsky politik,
ktorému leží na srdci budúcnosť Európy, by mal dôkladne študovať panamerické hnutie, aby
mohol na príklade Európy využiť získaných poznatkov. Prostredníctvom permanentného
dialógu v rámci Spoločnosti národov by sa podľa jeho názoru mohla realizovať možnosť
udržať stabilnú rovnováh medzi jednotlivými silovými centrami.
Veľkú pozornosť vzbudil návrh francúzskeho ministra zahraničných vecí ARISTIDA
BRIANDA na vytvorenie európskeho zväzu národov, ktorý predložil v roku 1929 do
Spoločnosti národov. Briand sa vyslovil za federálne spojenie medzi štátmi Európy, európske
vlády mali vypracovať a ratifikovať zmluvu, ktorá by bola založená na určitej európskej
morálnej únii a ktorá by potvrdzovala európsku solidaritu. Spoločný rasový pôvod, spoločná
civilizácia a geografická blízkosť by mali byť dôvodom k spolupráci, nie k vzájomným
bojom. Na základe prijatej zmluvy by boli európske vlády povinné zúčastňovať sa spoločných
zasadaní. Jadrom spolupráce by bola európska spolupráca. Priebežné záležitosti by medzi
zasadaniami riešil stály politický výbor s vlastným sekretariátom. Ciele spolupráce by boli
formálne potvrdené a zamerali by sa na rôzne programy, od colných dohôd, cez zdravotnícku
starostlivosť až po akademické a politické výmenné programy. Hospodárske otázky bolo
potrebné podriadiť politickým potrebám. Pre Brianda bolo politické približovanie sa
európskych štátov nutným predpokladom pre vytvorenie spoločného európskeho trhu.
Keď sa však v roku 1933 dostal k moci Hitler, nebolo už miesto pre podobné plány na
európsku federáciu. Táto musela ustúpiť inému projektu európskeho zjednotenia, Hitlerovej
tisícročnej ríši. Ešte počas druhej svetovej vojny však už požadovali európske hnutia odporu
vytvorenie nadštátnej európskej vlády, európskeho súdu a vybudovanie spoločnej európskej
armády. Namiesto toho bola po vojne vytvorená hranica, nová v európskej hostórii, vedúca
medzi západnou a východnou Európou a rozdeľujúca Nemecko.
V západnej Európe vznikli početné spolky a združenia pôsobiace za zjednotenie Európy.
Mali však nielen rozličné politické smerovania, ale aj úplne odlišné predstavy, ako by mala
zjednotená Európa vyzerať, a ktorá cesta by najrýchlejšie viedla k cieľu. Od začiatku však
bolo možné rozlíšiť dve zásadné línie:
1. Tradicionalistický smer, ktorý podporoval udržanie národného štátu, i keď sa uznávala
nutnosť bližšej hospodárskej spolupráce medzi európskymi štátmi.
2. Federalisti, ktorí boli za vytvorenie európskeho spolkového štátu podľa švajčiarskeho
alebo amerického modelu.
Tradicionalisti boli predovšetkým za spoluprácu pri znovuvybudovaní zničených miest,
priemyselných centier a komunikácií. Pre nich bo národný štát jediným možným rámcom pre
túto úlohu. Federalisti, naopak tvrdili, že zdôrazňovanie a udržiavanie národných štátov
a nastolenie predvojnového politického poriadku v Európe vyústi len do nového chaosu.
V júni 1947 ponúkol americký minister zahraničných vecí George Marshall
hospodársku pomoc pre obnovu Európy za predpokladu, že európske štáty budú ochotné
spoločne vypracovať plán obnovy a spoločne využívať svoje hospodárske zdroje. Táto
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podmienka americkej pomoci bola vlastne prvým krokom k európskemu zjednoteniu. Paríž
a Londýn americkú ponuku ihneď prijali. Moskva ju nielenže odmietla, ale prinútila aj
Československo, ktoré najprv súhlasilo, tento plán odmietnuť. Rozdelenie Európy tak získalo
permanentný charakter. 18 západoeurópskych štátov založilo v apríli 1948 Organizáciu pre
európsku hospodársku spoluprácu. Bola to organizácia, ktorej princípom bola spolupráca
medzi suverénnymi štátmi a zodpovedala predstavám tradicionalistov.
Základ pre federalistickú spoluprácu bol založený inde. Spája sa s menom Jeana
Monneta, zástupcu generálneho tajomníka Spoločnosti národov a neskôr Roberta Schumana,
francúzskeho ministra zahraničných vecí. Monnetova myšlienka založiť uhoľnú a hutnú úniu
vošla do dejín ako Schumannov plán. Základnou myšlienkou bola potreba koncentrovať
všetku energiu vždy do jedného sektora, čo povedie ku vzniku reťazovej reakcie a tá zase
k postupnej hospodárskej a politickej integrácii. Tým, že sa krok za krokom integruje
hospodárstvo zúčastnených štátov, dospeje sa postupne k bodu, kedy bude hospodárska
integrácia taká rozsiahla, že politická únia bude považovaná za prirodzený výraz spolupráce,
ktorá de facto už prebieha.
Projekty zjednotenej Európy v dejinách filozofie a politického myslenia pre nás dnes
predstavujú určitú víziu, ktorej konkrétne naplnenie predstavuje konkrétnu úlohu pre súčasnú
a nasledujúce generácie. Politický tlak na hľadanie určitého riešenia vyvoláva aj skutočnosť,
že Európania stratili svoju výlučnú pozíciu obyvateľov planéty, ktorí rozhodujúcou mierou
ovplyvňujú chod sveta. V súčasnosti sa môžeme stretnúť skôr s pesimistickými názormi,
ktoré vyjadrujú znepokojenie nad situáciou Európy na prelome tisícročí, keď Európa prestala
byť centrom diania, a údajne z hľadiska medzinárodných vzťahov nadobúda iba druhoradý
význam (P. Sloterdijk, I. Karlsson, J. Habermas). V duchu týchto názorov v súčasnom období
určujú hlavnú úlohu v medzinárodnej politike skôr USA, Rusko a Japonsko. Po roku 1989
zatiaľ Európa nevyužila priestor pre nájdenie novej identity, predovšetkým v zmysle
duchovného spoločenstva. Je naďalej zmietaná neistotou skončenej bipolarity, ktorá je
sprevádzaná taktiež narušením zaužívaného systému hodnôt. Súhlasíme s M. Goňcovou, že
len postupne si „Európa zvyká na skutočnosť, že novo otvorené oblasti strednej,
juhovýchodnej a východnej Európy, sú taktiež Európou a nie nepriateľským priestorom, voči
ktorému sa roky vymedzovala. Proces zjednocovania Nemecka dokazuje, ako ťažké je nájsť
cestu k vzájomnému pochopeniu.“6 Prejavuje sa potreba harmonizácie ekonomického
a hospodárskeho momentu v živote človeka a spoločnosti s momentom duchovného
sebapoznávania a sebaotvárania sa voči svetu.
Proces formovania európskej identity je prejavom paradoxu: reálnej potreby európskej
integrácie na strane jednej a skutočnosťou, že Európa sa konštituovala, a aj v súčasnosti
zostáva, ako Európa národov na strane druhej. Bez ohľadu na Európske zjednotenie sa môže
uskutočniť len pomocou národov a ich špecifík, nie proti nim. Protirečivosť tejto úlohy má
v súčasnej Európe dve podoby: ako integrácia a ako separácia. To vyvoláva aj určité politické
napätie medzi „Európanmi“ a „nacionalistami“, resp. eurooptimistami a euroskeptikmi. Zatiaľ
čo v západnej Európe prevládala tendencia k integrácií, vo východnej Európe
(postsocialistických krajinách) vzrastalo národné vedomie, čo do veľkej miery spôsobilo aj
rozpad doterajších štátov.
V súčasnosti je Európa naviac územím, na ktoré prichádzajú vlny prisťahovalcov
a utečencov z rôznych častí sveta, ktorí prinášajú svoju kultúru, náboženstvo, hodnotové
systémy formujúce sa v rôznych civilizáciách po stáročia. Zneistení Európania majú obranný
reflex uzatvárať sa pred všetkým novým, alebo v snahe potvrdiť svoje demokratické
zmýšľanie, pripúšťajú multikultúrnu spoločnosť ako výraz tolerancie. Aj tento variant však
znamená Európu bez identity. Európu ako uzavretú spoločnosť, kde žijú vedľa seba
v etnických kultúrnych, náboženských a politických enklávach jednotlivé komunity. Je to síce
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neutrálny priestor pre bývanie vedľa seba, ale nie je to cesta k porozumeniu a európskej
identite.
Nemecký filozof a teológ H. Küng predostiera tri koncepcie budúcnosti Európy: prvá
možnosť je vybudovanie technokratickej Európy propagovanej bruselskou administratívou
(EU, NATO, OBSE ....) a lobbystickými skupinami jednotlivých krajín. Je to model Európy
ako spoločného ekonomického, sociálneho a vojenského priestoru. V tejto Európe však Küng
postráda jej kultúrny a duchovný rozmer. Druhou cestou môže byť obnovenie Európy na
kresťanskom základe ako to vo svojich sociálnych encyklikách načrtol Ján Pavol II. Problém
takéhoto zjednotenia však spočíva v jeho ťažkej praktickej realizovateľnosti. Tretím, podľa
Künga jediným správnym riešením, je eticky založená Európa. Ide o duchovný pojem
Európy, ktorá je založená mravne, kde étos bude spoločnosť držať pohromade. Budúcnosť
Európy je (pluralitná spoločnosť), kde žijú ľudia z rôznych kultúr spoločne, kde dominantná
kultúra (európska kultúra) vedie neustály dialóg s prichádzajúcimi kultúrami, dochádza
k spoločnému bytiu a dohode na spoločne zdieľaných hodnotách. Budúcnosť Európy je vo
vedení dialógu medzi civilizáciami.
Európa smeruje k zjednoteniu. Túžba po „európskej identite“ je spätá so
znovuobjavením samej seba, objavením európskeho dedičstva, kultúrnych a morálnych
hodnôt Európy, jej vnútornej jednoty. „Európska dimenzia však neznamená nutnosť
uniformity. Multikulturalita a transnacionálnosť sú jej významné nosné piliere.
Transnacionálny pokrok je v Európe možné dosiahnuť len v spätosti s rozvojom národných
identít v multikulturálnych dimenziách“.7 Identita každej kultúry má zmysel len keď ju
akceptujeme v kontexte s jej vzťahmi k iným kultúram. Európsky duch je duchom, ktorý
nikdy neodpočíva. Jeho dejiny sa skladajú z celého radu kríz, každá z nich poukazovala na
nutnosť neustále upravovať a precizovať hierarchiu ľudských hodnôt. „Vzájomné odlišnosti,
protikladnosti, komplementarita sú významnými prvkami v tvorbe európskej identity.
Európske vedomie nemôže vyústiť do kultúrnej nadradenosti, ale musí v sebe vždy obsahovať
otvorenosť voči iným kultúram, priestor pre vzájomné kultúrne obohacovanie a mierovú
kooperáciu“. 8
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Pohľady politických strán na budúcnosť EÚ
Irena Belohorská*

ĽUDOVÁ STRANA - HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO (ĽS HZDS)
(* Členka stálej delegácie NR SR do Konventu o budúcnosti EÚ )

Irena Belohorská of HZDS-ĽS (Movement for Democratic Slovakia – People’s Party) remarks that the EU
is widening the scope of its action to include human rights issues and an ambitious foreign policy. Nonetheless
the realization if these policies by no means pre-empts the relevance of the Council of Europe, the membership
in which may be viewed in future as the first stage to a membership in the EU. A greater emphasis by the EU on
the foreign policy, on the other hand, could help to counter some of the current short-comings, e.g. the lack of
coordination by the EU states in their behavior towards non-EU actors on the international stage. Irena
Belohorská stresses that a debate on the future of the EU should not be confined to institutional issues and
explains how terminology may bring about confusion and fears of the vexed question of a European “superstate”. HZDS also place great emphasis on the inclusion of the Human Rights Charter in the future
Constitutional Charter, as this would provide for a more reliable protection not only of minorities’ rights, but
also of the rights of the whole population.

Vážené dámy, vážení páni, cítim sa podstatne mladšia ako som, keď tu mám možnosť
vidieť mlaď. Ďakujem vám veľmi pekne za toto pozvanie. Veľmi vysoko oceňujem snahy
Euroatlantického centra rozvinúť tento typ diskusie, ktorý myslím si je na Slovensku
mimoriadne potrebný. Chcem využiť túto príležitosť aj na to, aby som sa poďakovala
organizátorom z Banskej Bystrice aj za svoju účasť na diskusných kluboch v Banskej
Bystrici, ktoré boli tiež na vynikajúcej úrovni. Myslím, že pre politika nemôže byť lepšia
príležitosť ako doslova a do písmena nasávať informácie, názory, ale hlavne sny mladých
ľudí, ktoré by sme my politici, dnes sediaci na svojich stoličkách, mali realizovať, pretože
inak sa nám môže stať, že zajtra, keď si na tie stoličky sadnete vy, zabudnete na tú staršiu
generáciu, čo by ma veľmi mrzelo.
Začnem možno veľmi dozadu. Viete, že pri rozdelení Československa HZDS zohralo
svoju veľmi významnú úlohu a naše členstvo v Európskej únii možno odvinúť práve od tohto
rozdelenia – rozdelenia Československa, pretože nebyť rozdelenia, možno dnes by sme
vstupovali pod hlavičkou Československa, kde už asi uplatnenie Slovenska ako takého by
nebolo tak viditeľné, ako môže byť dnes. Viete, že to bola vláda pána predsedu Mečiara, ktorá
podávala našu prihlášku do Európskej únie, čiže napriek všetkým politickým peripetiám je
HZDS, teraz transformované ako Ľudová strana, priamo povinné a zodpovedné pokračovať
ďalej v tejto štafete a snažiť sa o to, aby naše členstvo reflektovalo aj našu politickú stranu,
a aby slovenský národ, slovenskí občania a všetci občania žijúci na Slovensku boli
právoplatnými a plnohodnotnými členmi budúcej Európskej únie. Možno môj pohľad, ktorý
budem ďalej odvíjať už z prerokovávania návrhu takého cestovného poriadku, alebo určitého
rámca, ktorý je daný návrhom Ústavnej zmluvy, sa vám možno bude zdať taký viacej
občiansky, viacej civilný, ako ste v poslednom čase zvyknutý vnímať cez médiá, ale myslím
si, že skôr budem napĺňať vízie Laekenského summitu, ktorý zadával pre členské štáty EÚ aj
pre kandidátske krajiny úlohu, akým spôsobom má byť táto Ústavná zmluva vypracovaná.
Po prvé, aby boli Zmluvy transparentnejšie, aby celé rokovanie v Európskej únii bolo
transparentnejšie ako je dodnes. Po druhé, všetky procesy aby boli bližšie k občanovi
Európskej únie a po tretie, aby sa Európska únia zdemokratizovala. Viete, že dodnes EÚ
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vystupuje skôr ako ekonomická inštitúcia. Práve aj budúcou Ústavnou zmluvou táto inštitúcia
berie, poníma ešte do svojej zodpovednosti aj oblasť ľudských práv, ktorá bola dodnes viac
prezentovaná Radou Európy. Radu Európy by som možno ja osobne považovala v budúcnosti
skôr ako prípravku pre členstvo v EÚ. Ja sama som mala možnosť od roku 1994 byť členom
našej delegácie v Rade Európy a videla som, akým spôsobom vplýva táto možnosť členstva
v Rade Európy na formovanie celého politického života v kandidátskej krajine. Procesy, ktoré
dnes prebiehajú v štátoch ako je Arménsko, Azerbajdžan, možno Ukrajina, možno iné štáty,
sme my prežívali niekedy na prelome rokov 1994-96. Takže vnímam to ako veľmi potrebný
predstupeň. Dnes sme už podstatne lepšie vyzbrojení a pripravení, práve na novú Európu. Na
tú Európu, kde si budú musieť aj dnešné členské štáty trošku zmeniť pohľad na budúcnosť
svojho členstva. Okrem oblasti ľudských práv je to aj oblasť bezpečnostnej politiky. Viete
veľmi dobre, že Západoeurópska únia ako združenie národných parlamentov členských štátov
EÚ plus kandidátskych, teda partnerských, alebo asociovaných štátov dnes svojím spôsobom
Laekenskou dohodou zaniklo. Prebieha dočasne ešte stále ako určité združenie, ale
predpokladám že práve okamihom vstupu kandidátskych krajín v roku 2004 definitívne stratí
svoje odôvodnenie. Budúca EÚ teda prevezme zodpovednosť aj za formovanie obrannej
politiky budúcej EÚ, čo je mimoriadne významný fakt z hľadiska problémov, ktoré dnes
máme možnosť v EÚ vnímať, a to je určitá nekoordinácia postojov smerom
k mimoeurópskym partnerom, teda iným kontinentom. Či už sa jedná o ďaleký východ, či sa
už jedná o koordináciu s Organizáciou Severoatlantického paktu. Dnes si bude musieť Európa
vytvoriť aj vlastnú obranu na nové bezpečnostné riziká, ktoré vznikajú. Či už to je otázka
migrácie – teda hlavne ekonomickej migrácie, alebo je to oblasť drog a obchodovania
s ľuďmi, obchodovania s orgánmi, boj s mafiou. Či už je to otázka ochrany proti biologickým
a chemickým zbraniam. Je dnes jasné, že žiaden zo štátov a špeciálne štáty, ktoré sú také malé
ako Slovensko, nie sú schopné samostatnej obrany, nakoľko vieme veľmi dobre, že nie je
možné uzavrieť hranice voči týmto hrozbám. Životné prostredie, ako aj problémy týkajúce sa
biologických a chemických zbraní, sa nedajú uzavrieť v rámci jednotlivých hraníc, a práve
preto sa musíme podieľať spoločne na obrane voči týmto faktorom.
V poslednom období sa diskusia, ktorá prebieha na Slovensku okolo Ústavnej zmluvy,
a nakoniec prebieha aj v parlamente, sústreďuje na zásadný okruh otázok a pevne verím, že aj
ďalší rečníci sa budú venovať týmto problémom – je to problém preambuly, otázka
prezidenta, otázka komisára. Mňa veľmi mrzí práve to, že celá problematika budúcej Ústavnej
zmluvy je fokusovaná na tieto veci, ktoré sú síce dôležité pre Slovensko, no nepovažujem ich
za tie najpodstatnejšie. Otázka preambuly ako určitej deklarácie, viete že Národná rada prijala
k tomu určité stanovisko, väčšina politických strán sa zhodla v parlamente, čiže tú diskusiu zo
strany Slovenska považujem za uzavretú. My budeme presadzovať jednak otázky kresťanské
– budeme súhlasiť, aby v preambule bola spomenutá otázka Boha. Ak nebude dohoda,
v rámci demokracie budeme musieť jednoducho súhlasiť s tým, že tam nebude. Ďalší problém
– otázka prezidenta. Viete, že návrh, ktorý vzišiel z francúzsko-nemeckej iniciatívy skôr
rešpektoval postavenie anglického jazyka, ako francúzskeho. V angličtine existuje „prezident“
a „predseda“. Je „president“ a „chairman“. Vo francúzštine existuje len „prezident“, čiže
možno preto veľmi veľa ľudí zostalo oslovených práve tým, že inštitúcia prezidenta je dávaná
štátu. Otázka – „bude to superštát?“ vyplašila mnohých politikov. Ja sa dívam na túto
problematiku úplne z iného pohľadu a takým spôsobom sme to prediskutovávali aj v našej
politickej strane: je to otázka funkcie – čo to bude obnášať, nie názvu tejto funkcie. Je jasné,
že malý štát, ak by mal dať prioritu 25 alebo 27 krajinám na krátke obdobie šiestich mesiacov,
nie je schopný dať priority, ktoré ovplyvnia život Európskej únie. Budú to priority
krátkodobého charakteru. Teda ak by Slovensko zajtra začalo predsedať, nebudeme si môcť
dať napríklad víziu posilnenie mladých rodín, alebo otázku zlepšenia situácie vo vzdelávaní,
pretože za šesť mesiacov jednoducho v 25 krajinách nie ste schopní naplniť túto víziu. Otázka
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funkčného obdobia dva a pol roka je ďaleko priateľnejšia, kde sa dá postaviť základná priorita
a dá sa aj určitým spôsobom v nej pokračovať. Ak by ešte navyše táto možnosť bola daná na
ďalšie funkčné obdobie, na ďalších dva aj pol roka. Pritom podporujeme cirkuláciu v radách,
predsedníctvo v radách – tam s tým súhlasíme, tam si myslím problém nie je.
Ďalšou veľmi významnou otázkou je otázka súčasti Charty ľudských práv. ĽS-HZDS
toto podporuje pretože práve táto časť budúcej Ústavnej zmluvy je pre nás jednou veľmi
dôležitou súčasťou a veľmi dôležitým naplnením vízií občanov Slovenskej republiky, aby
neboli diskriminovaní v rámci celého priestoru Európskej únie. Spomeniem hlavne základné
veci, ktoré sa týkajú nie troch percent populácie – nie tie tri percentá, ktoré sú spomínané,
pretože či sa nám to páči, alebo nie, aj keby sa táto časť nestala hneď súčasťou budúcej
Ústavnej zmluvy, práva tejto časti populácie budeme povinní rešpektovať, pretože sú
obsiahnuté aj v našej Ústave, ktorá zabezpečuje rovnosť pohlaví a rovnosť každého občana
Slovenskej republiky. Mne sa jedná naopak o naplnenie výzvy 97% obyvateľov, ktoré sa
nájdu, či už je to Európska sociálna charta, alebo ktorí nájdu svoje naplnenie – povedzme
starší občania v rešpektovaní a zabezpečení, že štát je povinný zabezpečiť ich dôstojnú
starobu a účasť aj na politickom a spoločenskom živote v tomto období.
Uzavriem celé toto svoje vystúpenie tým, že počkáme si – uvidíme ako bude prebiehať
diskusia na medzivládnej konferencii a urobíme všetko pre to, aby sme ako Slovenská
republika pred nasledujúcimi voľbami do Európskeho parlamentu mali dôstojných zástupcov
a aby zo Slovenska vyslaný politik vždy, a budem hovoriť o našej politickej strane,
rešpektoval názory svojich voličov a občanov Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.

Anton Neuwirth*

KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE (KDH)
(* Čestný predseda KDH)

Anton Neuwirth of KDH (Christian Democratic Movement) emphasized that the world-wide trends of
globalization and integration make Slovakia’s accession to the EU a necessity, rather than merely a possibility.
He presents an in-depth contemplation on the rules every organization needs to follow, whereby he stresses the
importance of freedom and tolerance. Nonetheless he views tolerance as freedom to choose one’s means towards
the realization of common good, as opposed to freedom to do wrong. In order to decide what is wrong and what
is right, one needs measures and laws, however according to KDH the Charter of Fundamental Rights of the EU
is not an appropriate statute for such purposes as it is subject to the which of the EU bodies, whereas these
should not have the power to decide on such fundamental issues. Anton Neuwirth says the adoption of the
Universal Declaration on Human Rights by the EU is a viable alternative. KDH support a reference to the God
in the Preamble to the Constitutional Charter of the EU and allege that the verbal reference of the God per se
does not force anyone to become a believer, yet at the same time it reinforces the identification with the EU in
those who believe.

Vážený pán predseda, vážení prítomní, ďakujem veľmi pekne, že mám príležitosť
vystúpiť tu a prezentovať niektoré myšlienky, ktoré žijú v KDH v súvislosti s integráciou
Európy a konkrétne s realizáciou nášho prístupu do Európskej únie. V podstate pani
poslankyňa vyčerpala veľkú časť toho, o čom som mal aj ja hovoriť a v širokej miere by som
povedal, že naše postoje sú súhlasné a možno, že pri konkrétnych otázkach v ďalšom vývoji
sa tieto, prípadne i niektoré rozdiely, môžu objasniť alebo spresniť.
Podľa nás je zásadná otázka prístupu do Európskej únie, pretože vidíme, že celosvetový
trend je globalizačný - integračný. Nie je možné byť mimo toho, pretože určité problémy
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prerastajú nutne možnosti riešenia národnými štátmi. Pri pohľade na celkový vývoj
v spoločnosti je evidentné, že jednotlivé nižšie zoskupenia, ktoré sa vytvárali, sa tvorili vždy
na to, aby na princípe subsidiarity umožňovali riešenie úloh, ktoré tá nižšia organizačná
jednotka nemohla vyriešiť. Napríklad národný štát, lepšie povedané národ ako prirodzené
spoločenstvo, ktoré vzniká na základe určitého etnogénneho princípu, pôsobenie etnogénnych
síl, sa dostáva do situácie v súvislostiach so svojím sociálnym prostredím, že hlavne otázku
účelnej organizácie vo vnútri vlastných štruktúr, alebo obranu nie je schopný účinne zaistiť.
Potom je samozrejmé, že človek, ktorý akosi skladá tieto jednotky, chápe to, že on musí kdesi
zastúpiť tú prírodu, alebo by som povedal ten spontánny vývoj a vytvoriť nejaké umelé
spoločenstvo, ktoré tieto problémy rieši. Vzhľadom k tomu, že tieto útvary sú viazané vlastne
na jednotlivých ľudí, ktorí ich tvoria, nielenže má národný štát právo vytvoriť takéto umelé
spoločenstvo, ale má to aj ako povinnosť. Lebo keby to neurobil, tak v danej situácii by v
nedostatočnej miere zaistil potreby svojich členov. Čiže nadviažem na otázku histórie
Slovenska. Veľa sa vykladalo o tom, či má právo na štát. Bolo celkom samozrejmé, že
z prirodzeného poriadku právo na štát pre Slovenský národ existovalo, ale bola aj určitá
povinnosť tento štát urobiť. Samozrejme druhá vec je tá, že ľudia sú často postavení pred to,
aby riešili niečo, čo musia urobiť a sú nútení k tomu, ale na druhej strane vieme, že majú
svoju slobodnú vôľu, svoj rozum a podmienky, za ktorých to robia, si môžu stanoviť oni.
V tomto sa môžeme, povedzme, v našich názoroch rozchádzať a niečo podobné nájdeme
aj tu. Týmto by som chcel poukázať na to, že situácia dozrela tak ďaleko, že Slovenská
republika nielenže má možnosť vstúpiť do Európskej únie, ale má povinnosť integrovať sa.
Ďalšia otázka je, či existuje reálna povinnosť integrácie inam než do Európskej únie.
Odpoveď je negatívna, čiže je samozrejmé, že my tam musíme ísť, že sa musíme začleniť do
určitej spoločenskej jednotky. Vieme jedno, že začiatkom, ale aj konečným cieľom každého
spoločenského diania je ľudská osoba, človek, a teda ak máme hodnotiť Európsku úniu a jej
funkciu, musíme si položiť otázku, čo ona pre človeka znamená, čo môže urobiť, ako mu
pomôže realizovať zmysel svojho života a toto je podstatná záležitosť. Človek existuje, má
právo na život, ale ten život musí byť zmysluplný. Ak by sme len prežívali z dnes na zajtra,
tak je to zbytočná námaha. My sa k niečomu musíme dostať a táto univerzálna motivácia je
vrodená vlastná túžba človeka pre plnú a neobmedzenú sebarealizáciu, ktorá ho napĺňa
šťastím a teda vlastne aj tie jednotlivé spoločenské útvary, ktoré sa vytvárajú, sa vytvárajú len
preto, aby sa optimalizovali podmienky pre dosiahnutie tohto konečného zmyslu života. Pre
nič iné, žiaden kolektív nemá svoj zmysel sám v sebe ako spoločenský útvar, len aby poslúžil
tomuto konečnému cieľu.
Keďže každý človek je zameraný na to a súčastne je odkázaný na to, aby žil s ostatnými,
vynára sa otázka plurality v súžití, svetonázore, národnosti, náboženstve a tak podobne. Ak
táto pluralita má byť účinná, alebo prospešná, musí u každého rešpektovať práve tú jeho
cestu k tomuto konečnému cieľu života. Už som spomenul, túto cestu si človek volí slobodne,
ale táto sloboda nemôže byť bezohľadná a nehraničná. Práve preto, že žijeme v pluralitnej
spoločnosti, existuje to pravidlo, že moja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého.
Ďalšia vec je tá, či táto sloboda sa má prejaviť tým, alebo rešpekt pred druhým sa má
prejaviť tým, že ja popriem svoju identitu, že ak zistím, že komusi nesedí to, že som Slovák,
tak nebudem hovoriť o tom, že som Slovák. Toto by bolo krajne nesprávne. Tá sloboda
v súžití spočíva v tom, že každého druhého beriem takého, aký je, čiže rešpektujem jeho
identitu vo všetkých rozmeroch. Budem celkom konkrétny, je to otázka náboženská, pričom
veľmi často sa hovorí, že to má byť súkromná vec, a to len preto, že ja sa neviem vyrovnať
s tým, že ten druhý je niečo iné. Toto je základný princíp s tou pluralitou. Zdôrazňuje sa nám
ďalší moment – tolerancia. Pluralita je možná len na základe tolerancie. Tu by som tiež chcel
zdôrazniť jedno – tolerancia neznamená, že trpím, alebo strpím čokoľvek, čo druhý robí.

73

Tolerancia znamená, že každému priznávam slobodu tak, aby mohol voľne voliť svoju cestu
k uskutočňovaniu dobra, nie však zla.
Toto súvisí s ďalším bodom, a to je otázka Charty základných práv. Týmto sa
dostávame k normám, lebo ako som povedal, každý má slobodu vo voľbe cesty
uskutočňovania dobra, nie však zla. Teraz však ide o to, že musia byť určité objektívne
merítka na dobro a zlo, ak to nemáme tak sa nemôžeme dohodnúť. Ak neviem kam cestujem,
alebo kam chcem cestovať, tak neviem, či idem správnym autobusom, alebo nie. A to nám,
teda mne osobne zvlášť chýba: akési jednoznačné vytýčenie konečného cieľa existencie
Európskej únie – čo je a na čo je. Opravte ma, ak sa mýlim, ale keď sme sa my a vy
a ktokoľvek rozhodovali pre úniu, tak sme si mysleli, že toto je jej cieľ, že toto je jej zmysel,
a že je to v súlade s tým, čo chceme.
Tak predovšetkým nám sa javí, že tá únia by mala byť spoločenstvom suverénnych
národných štátov, teda žiaden superštát, a zmyslom tohto spoločenstva by mala byť realizácia
spoločného dobra v kontinentálnych rozmeroch – európskych. Čo je teda spoločné dobro? To
je dobro každého jedného a všetkých. Čiže to znamená, že nemôže dôjsť k popretiu osoby ako
takej a jej práv, ale súčasne nemožno poprieť, že každá ľudská osoba má sociálnu dimenziu,
a že spolu vytvára jedno spoločenstvo ľudské. Teraz ide o to, že potrebujeme pravidlá, podľa
ktorých máme realizovať toto súžitie. Naša skúsenosť je taká, že ak sa toto spoločenstvo stane
samé pre seba normotvorné, ak sa stane autochtónne a úplne autonómne, tak je tu riziko
neobjektivizácie, alebo nestálosti hodnôt, pretože toto spoločenstvo sa môže kedykoľvek zísť,
nejaký orgán, parlament alebo teraz Konvent a povie toto je dobré, toto je zlé, lebo sa mi to
páči a mravná a právna spoločenská norma sa tak stanovuje na základe konsenzu. Nikde nie je
povedané, že väčšina má vždy pravdu, a že pozná veci. Ja spomeniem len toľko, keby mali
v Toruni odhlasovať, či má Koperník pravdu, tak určite by bol Koperník prepadol. Čiže sama
väčšina ešte nie je kritériom pravdy a preto si myslíme, že inštitút Charty základných práv má
práve túto slabinu, že je konsenzuálny, a že táto spoločnosť ho môže účelne meniť.
V histórii bolo toto často tragické a z týchto zákonodarcov sa skôr neskôr rodili tyrani,
lebo oni mohli upraviť ten zákon tak, ako práve chceli. Napríklad Hitler bazíroval vo svojom
svetonázore na rasizme. Árijci nordického typu boli najvyššími ľuďmi, ale história, alebo
udalosti to chceli tak, že spojencami Nemcov sa stali aj Maďari, aj Japonci, teda príslušníci
mongolskej rasy, čiže boli pre Nemcov ipso facto druhoradí. Ale to bolo neúnosné, preto
Hitler vyhlásil, že Maďari a Japonci sú na úrovni Árijcov, čiže ak platili nejaké prirodzené
zákony o hodnote rasy, tieto sa nemohli meniť Hitlerovým rozhodnutím, niečo podobné by
sme mohli nájsť aj u Stalina a tak ďalej. Preto si myslíme, že by bolo vhodnejšie, keby
Európska únia, keď sa stane právnym subjektom pristúpila k Dohovoru o ľudských právach,
lebo by to bolo objektívnejšie a bolo by to vo väčšom súlade s jednotlivými zákonodarnými
princípmi, ktoré sú v členských štátoch.
Ukázalo sa to aj v tom, že sú tu napríklad určité slabiny, ktoré sa nachádzajú v tejto
Charte a síce hlavne v tom, že Charta má podstatne inú predstavu v niektorých veciach ako
jednotlivé členské zákonodarstvá, napríklad je to otázka manželstva a rodiny, nezakazuje sa
napríklad klonovanie na terapeutické účely a toto všetko by vytváralo určité tenzie, a preto je
nutné, aby boli určité referenčné hodnoty, ktoré sú mimo toho a ktoré by sa vzájomne
rešpektovali.
Ďalej, my by sme sa prikláňali k názvu „Ústavná zmluva“ a nie „Ústava“, práve preto,
že nemáme predstavu nejakého štátu a ústava je niečo, čo sa viaže k štátu. Ďalšia vec je
zmienka o Bohu a o kresťanstve, ktoré tu už boli spomínané. Ja by som len zdôraznil jedno –
preto som hovoril tak dlho o znášanlivosti a tolerancii, pretože toto je tá otázka. My si
myslíme, že by bolo netolerantné hlavne od reprezentantov francúzskych, keď sa postavili za
to stanovisko, že „my sme sekulárny štát, tak vy všetci naokolo musíte rešpektovať princípy
sekularizmu“. My si myslíme, že nech sa páči nech Francúzi sú sekulárni, iní si myslia, že ten
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Boh tam má byť. A to som nepovedal ako, Boh vzhľadom k určitému štátu, ale vzhľadom
k osobe, preto som začínal tým, že osoba je ústredným momentom, okolo ktorého sa toto
odvíja a ľudia, ktorí veria, sú presvedčení, že bez vzťahu k Bohu nemôžu dosiahnuť svoj
životný cieľ. Pritom ak ja nenanucujem toho Boha niekomu inému, niet dôvodu, aby on bol
proti tomu, aby som ja v toho Boha veril. Prečo sa tam očakáva tá zmienka o Bohu a prípadne
o kresťanstve? Musíme si uvedomiť jedno, pre tých, ktorým záleží na tom, aby tam zmienka
o Bohu bola, to neznamená určitú historickú retrospektívu, ale je to prospektívna
retrospektíva, pretože sú ľudia, ktorí verili po celý čas európskej histórie, a to bola väčšina
európskej histórie, ktorá bola v znamení Boha. Nebolo to niečo spätného, ale bola to
motivačná sila pre to, aby boli ľudia ochotní obetovať sa pre niečo a niečo brániť, aj za cenu
života. Čiže ja teraz hovorím ako veriaci človek, pre mňa tá zmienka znamená, že som
ochotný, vzhľadom k tomu, že toto mám, brániť Európsku úniu. Hovoríme tu veľa o ochrane
a obrane Európskej únie a skôr rozmýšľame nad tým, ako to má byť organizované, ale obrana
a ochrana spočíva na obetavosti jednotlivca.
Ak Európska únia sa má stať našou vlasťou a to sa má stať, pretože vlasť je určitý
časový a priestorový úsek, kde sa cítim menej stresovaný a ak Európska únia má splniť
zmysel svojho bytia, tak členovia, alebo občania únie musia pocítiť, že únia má chrániť, že
nie sú natoľko stresovaní, ale z toho vyplýva aj to, že únia je moja vlasť a ja ju musím chrániť
aj za cenu života. A preto u nás v KDH sme si už niekoľko rokov toto fixovali a došli sme
ešte k ďalšiemu momentu, že ak ja mám obetovať svoj život a nielen svoj život, ale siahnuť
v rámci obrany na život druhého, alebo niekoho iného poslať chrániť túto Európsku úniu, tak
to musí byť mravne dobré. Musím byť vnútorne presvedčený, že to, kvôli čomu ja idem
zomrieť, alebo posielam niekoho iného zomrieť, je spravodlivé a dobré. A s tým súvisí aj
úplná sloboda svedomia a požiadavka výhrady vo svedomí. A preto nie je možné, aby mi
niekto nanútil nejakú normu, o ktorej ja nie som vnútorne presvedčený.
Pozrite sa na tých 25, myslím ich bolo, izraelských letcov, to sú ľudia, ktorí uplatnili
výhradu vo svedomí, lebo povedali, ja nepôjdem strieľať, lebo nechcem zabiť nevinného a to
je jedno z práv a povinností – nesiahnuť na nevinný život. Čiže z tohto ohľadu by bolo oveľa
vhodnejšie tam napísať, že „vo vedomí zodpovednosti pred človekom a pred Bohom“. Kto sa
cíti byť zaviazaný v zodpovednosti len pred človekom, tak si zoberie len to prvé slovo a to, že
je tam ešte to druhé slovo, ho nijako nezaväzuje. Tie záväzky sú spontánne, ktoré vychádzajú
odo mňa k spoločenstvu a keď spoločenstvo chce, aby som sa s ním stotožnil, tak moju
identitu nemôže obmedzovať. Toto je asi podstata toho perspektívneho pohľadu: nie to, že
kedysi verili v Boha, ale to, že oni potrebujú Boha, aby boli dobrými občanmi Európskej únie.
Ďalej tu ešte máme pripomienky k rozhodovaniu na báze jednomyseľnosti. Kvôli
stručnosti to iba prečítam: Mechanizmus hlasovania kvalifikovanou väčšinou, navrhované
riešenie je – viac ako 50% krajín reprezentujúcich aspoň 60% obyvateľstva – toto je v návrhu
Zmluvy. Tento návrh citeľne zvýhodňuje väčšie štáty na úkor menších štátov. Ruší sa systém
vážených hlasov, ktorý napĺňa politickú solidaritu väčších krajín s menšími. Po vstupe bude
mať Slovenská republika v Rade ministrov 3 hlasy, najväčšie Nemecko 10 hlasov.
Kvalifikovanú väčšinu bude tvoriť 88 hlasov zo 124 a najmenej 2/3 krajín. Od 1.1.2005 podľa
Zmluvy z Nice Slovensko bude mať 7 hlasov, ale Nemecko 29. No a takzvanou trojicou
hlasou pre schválenie rozhodnutí bude potrebných 232 hlasov z 319 plus väčšina štátov, resp.
2/3 počtu štátov.
My navrhujeme dvojtretinovú kombináciu, to znamená 2/3 štátov a 2/3
reprezentovaného obyvateľstva. Čo sa týka obsahu väčšinového hlasovania je tam návrh, aby
27 záležitostí bolo presunutých z jednomyseľného hlasovania na väčšinové. My sme za to,
aby zostal doterajší stav a kompetencie v týchto 27 prípadoch neboli presúvané. Čo sa týka
inštitúcií, sme za rotujúce predsedníctvo, prípadne, aby toto predsedníctvo bolo viacčlenné
a síce tvorené štyrmi krajinami na dva roky. To je práve to, čo bolo spomenuté, to
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rozdrobenie na krátke periódy, ale aby sa každý dostal k slovu, preto navrhujeme kolektívne
predsedníctvo, v rámci ktorého by sa potom striedali predsedovia.
Tu by som možno spomenul svoju predstavu, aby sa zachovala kontinuita, že každý rok
by sa vymieňal len jeden predseda a dvaja by zostali, ktorí by udržiavali kontinuitu
predošlých podujatí a vždy by sa tam začleňoval ktosi nový. A čo sa týka Európskej komisie,
sme za jedného komisára na jednu krajinu, z každej – bez obmedzenia. Tu je ešte jeden
rozdiel. Minule, keď sme boli na ministerstve zahraničných vecí, hovorilo sa tam, že ten
komisár prakticky nemá veľkú moc, že nemá veľký význam, že je to vlastne len preto, aby sa
v Komisii vedelo, že je tam aj Slovák. Myslím si, že toto nie je správne, ten komisár nie je
nejakou figurínou vo výklade, ale má tvoriť spojenie medzi krajinou a medzi ústredím, ktoré
by umožňovalo spätnú väzbu a spätná väzba je jediná možnosť kontroly medzi bruselským
ústredím a medzi jednotlivými členskými štátmi. Pretože niektorí si myslia, že musíme
najskôr doriešiť hospodárske podmienky, organizačné a tak ďalej. Myslím, že je to ďaleko od
života, pretože človek je multidimenzionálny a nemožno oddeliť jedno od druhého. Dovoľte
prirovnanie: keď sa dieťa vyvíja v maternici, tak tam nenarastú nohy, ruky, srdce a tak ďalej
a potom príde ktosi a pretiahne kožu cez to, tento proces je koordinovaný. Musíme si
uvedomiť, že život prebieha v diferenciácii a integrácii. Teraz sa diferencujeme my –
jednotlivé členské štáty ako súčiastky väčšieho celku, a preto tá diferenciácia musí zapadať do
idey integrovaného celku. Súčasne ale tento integračný proces musí rešpektovať to, čo sa dole
vydiferencovalo, preto je dôležitá tá spätná väzba a preto vidíme veľmi významnú funkciu
komisára v Komisii. Ďakujem pekne.

Katarína Glončáková-Golev*

ALIANCIA NOVÉHO OBČANA (ANO)
(* Podpredsedníčka ANO pre zahraničie)

Katarína Glončáková-Golev (Alliance of the New Citizen) believes that the composition of the current
Slovak Government duly demonstrates that the population favors pro-European politics. As to the discussed
Constitutional Charter of the EU, ANO do not support a reference to the God in the Preamble, as they believe
that the current wording of the respective clause is already a compromise. They neither endorse the
harmonization of social and tax policies, except for aspects relating to the free movement of persons. ANO do
support, on the other hand, the creation of a position of an elected President of the European Council, believing
this will enhance the continuity of the EU policies. Similarly, the creation of a position of a European Foreign
Minister with clearly defined powers would reinforce the influence of the EU in international politics. Finally,
Katarína Glončáková-Golev expressed a hope that Slovaks will soon identify themselves with the EU, that they
will perceive the EU as “us”, rather than “them”.

Ďakujem, v prvom rade by som sa chcela poďakovať predstaviteľom Euroatlantického
centra, ktorí zorganizovali túto konferenciu. Nielenže som potešená, že mladí ľudia sú
schopní niečo takéto urobiť, ale môžem povedať ako predstaviteľ mladej generácie, že som na
to hrdá, že mladí ľudia sú schopní urobiť takúto konferenciu a v nadväznosti na slová pána
profesora Krejčího včera, myslím, že toto dokazuje, že výmena elít novou generáciou je
nielen potrebná, ale aj možná. Takže ďakujem pekne, ďakujem aj za možnosť vystúpiť na
tejto konferencii, no a keďže mám ešte v čerstvej pamäti moje študentské skúsenosti z dlhých
prednášok budem sa snažiť byť stručná a vmestiť sa do stanoveného časového limitu.
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Vstup do Európskej únie bol už od roku 1993 hlavnou prioritou zahraničnej politiky
Slovenskej republiky a od tohto času sa nielen vláda a predstavitelia politickej elity, ale aj
občania snažili spraviť všetko pre to, aby bol tento cieľ naplnený. Hoci proces našej integrácie
bol na určitý čas pozastavený z politických dôvodov, myslím, že Slovenskej republike sa
podarilo v rekordnom čase dobehnúť náskok, ktorý si ostatné kandidátske krajiny stihli
urobiť. Slovenská republika sa vydala na cestu reforiem, ktoré si myslím, že by boli
uskutočnené aj bez nášho vstupu do Európskej únie, ale tento ich podstatne urýchlil.
Slovenskí občania vyjadrili svoj názor na vstup našej krajiny do NATO a Európskej
únie už v septembri 2002. Dovolím si tvrdiť, že zloženie dnešnej vlády by nebolo také, aké je,
keby tu nezohral určitú úlohu aj európsky integračný faktor. Nakoniec, tento figuroval vo
volebnom programe všetkých politických strán - aj Aliancie nového občana. ANO bola od
začiatku proeurópsky orientovaná, za základnú prioritu našej zahraničnej politiky sme
považovali našu integráciu do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. ANO napriek
tomu, že je mladou stranou, ktorá vznikla niečo pred vyše dvoma rokmi, už má pevné
medzinárodné zázemie. Od apríla minulého roku sme asociovaným členom Európskej
liberálnej demokratickej a reformovanej strany, od septembra Liberálnej internacionály
a predstavitelia ANO robili všetko pre to, aby sme dosiahli plné členstvo čo najskôr. Hlavným
dôvodom tohto nie je pocit niekde patriť, alebo mať za sebou niekoho silnejšieho. Myslím si,
že naším hlavným motívom stať sa členom väčšieho celku je jednak to, že si myslíme, že keď
jednotlivé strany sa budú ešte pred našim vstupom takto integrovať, uľahčí to integráciu
celého štátu do Európskej únie, ale takisto môžeme využívať skúsenosti zo zahraničia, resp.
skúsenosti krajín, ktoré riešili také problémy, ktoré riešime aj my a vyhnúť sa chybám, ktoré
urobili oni a viac-menej byť tí múdri, ktorí sa neučia na chybách vlastných, ale na chybách
cudzích. Preto sa Aliancia snaží koordinovať svoje stanoviská so stanoviskami európskych
liberálov, alebo sa snažíme nájsť také riešenia, ktoré už boli možno aj použité, a ktoré
vyhovujú podmienkam Slovenskej republiky. Keďže po októbri 2002 sa ANO stala súčasťou
vládnej koalície, presadzujeme program vlády a takisto aj v zahraničnej politike sa snažíme
podporiť všetky aktivity, ktoré uľahčia našu integráciu do Európskej únie. ANO sa snaží mať
databázu alebo určitý okruh dobre pripravených ľudí, jazykovo aj odborne, ktorí môžu
zastávať miesta v európskych inštitúciách, a ktorí nás budú dobre reprezentovať. Dôkazom
toho je aj skutočnosť, že predstavitelia ANO sú už dobre etablovaní v niektorých
medzinárodných štruktúrach a dobre tam reprezentujú Slovenskú republiku.
Občania Slovenskej republiky vyjadrili svoj názor v májovom referende a hoci jeho
výsledok bol rekordom, čo sa týka percenta hlasov „Áno - za vstup“, dovolím si tvrdiť, že
účasť bola nebezpečne nízka. Nechcem tu teraz kritizovať informačnú kampaň, ale myslím si,
že bola dosť podcenená podpora občanov Slovenskej republiky pre vstup a myslím si, že by
sme sa z toho mali poučiť a vyvarovať sa tohto v budúcnosti, pretože toto nebol posledný test
našej snahy skutočne participovať. Nakoniec je tu teraz aktuálna otázka ústavnej zmluvy,
budú tu voľby do Európskeho parlamentu, takže nebola to naša posledná šanca dokázať, že sa
zaujímame o budúcnosť Európskej únie. Európska únia prešla dynamickým vývojom,
rozhodla sa prehodnotiť svoje mechanizmy a spolu s rozšírením uskutočniť aj dôkladnú
reformu seba samej. Toto sa samozrejme nezaobišlo bez kritiky, a čo na začiatku vyzeralo ako
ľahká úloha logického pretriedenia starých zmlúv, skončilo ako politický boj, ktorý Európu
nezjednotil, ale práve rozdelil. Privilégium zúčastniť sa tejto hry dostali aj kandidátske
krajiny, avšak namiesto toho, aby prišli domov nadšení a plní entuziazmu z toho svojho
vstupu do Európskej únie, prišli domov so zmiešanými pocitmi a v mnohých krajinách práve
tento rozkol vyvolal určitú vlnu euroskepticizmu.
Najaktuálnejšou otázkou v členských, ale aj v budúcich členských krajinách je
momentálne prebiehajúca medzivládna konferencia, a teda stanoviská jednotlivých krajín
k Zmluve zakladajúcej ústavu pre Európu. Vláda Slovenskej republiky tiež prezentovala svoje
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stanovisko, pričom vyjadrila výhrady k určitým princípom zakotveným v Ústave. Politické
strany ako jedny z hlavných aktérov tiež vyjadrili svoj názor, nielen k tejto zmluve, ale aj
k pripomienkam našej vlády a vyjadrili svoje stanoviská.
Myslím si však, že sú tu dve veci, nad ktorými sa treba zamyslieť. Jednou z nich je, že
vyjadrenie takéhoto stanoviska by nemalo byť zneužívané na to, aby prostredníctvom týchto
stanovísk sa politické strany snažili presvedčiť svojich voličov, že sú to práve ony, ktoré
zastupujú ich záujmy. Ďalšia vec je, že hoci politické strany mali k dispozícii návrh Ústavy už
od júna tohto roku, niektoré z nich sa rozhodli vyjadriť svoj názor týždeň-dva pred odchodom
delegácie Slovenskej republiky na medzivládnu konferenciu. A tak slovenský občan miesto
toho, aby mal v záležitostiach jasno, zostal zmätený. Tento prístup nepovažujem za férový ani
voči ostatným partnerom vo vláde, ani voči občanom. Myslím si, že tu bol dostatočný priestor
od júna až do októbra na to, aby bola otvorená široká verejná diskusia o týchto otázkach
a nemyslím si, že táto debata by mala byť otváraná týždeň pred medzivládnou konferenciou.
Týmto nechcem povedať, že teraz by sme mali byť všetci ticho a preboha už to neotvárajme,
len nech to je nejako doklepané do konca. Myslím si, že táto debata je potrebná, ale myslím
si, že mala byť otvorená skôr.
Takže dovoľte mi teraz, aby som prezentovala stanovisko ANO k návrhu Zmluvy
zakladajúcej ústavu pre Európu, pretože toto mal byť vlastne hlavný cieľ tohto môjho
príspevku. Hneď na začiatku by som chcela povedať, že ANO si nemyslí, že tento návrh je
dokonalý. Samozrejme uvedomujeme si, že je to široký kompromis, ale uvedomujeme si aj,
že bolo urobené veľmi veľa pre to, aby sa tento konsenzus dosiahol a v terajšej situácii je to
najlepšie, čo bolo vytvorené. Preto miesto toho, aby sme sa snažili kritizovať tento dokument,
by sme sa mali snažiť nájsť cestu, ako ho vylepšiť. Myslíme si, že v súčasnom štádiu by sa
vlády jednotlivých krajín – a teda aj vláda Slovenskej republiky – mali sústrediť na základné
otázky tohto dokumentu. Myslím, že otázka názvu Zmluvy by mohla byť ponechaná niekde
v strede, alebo na koniec tejto konferencie, pretože medzitým niektoré krajiny možno lepšie
pochopia, o čom celý tento dokument je, takže nemyslím si, že teraz je priestor na to, aby sa
stala otázka názvu Zmluvy zásadnou.
Takisto si nemyslím, teda ani predstavitelia ANO si nemyslia, že by sme mali podporiť
zmienku o kresťanských hodnotách v Preambule Ústavy, tento názor jasne odmietame, keďže
si myslíme, že formulácia „...čerpajúc inšpiráciu z náboženského, kultúrneho
a humanistického dedičstva“ dostatočne spĺňa svoj účel. Myslíme si, že ďalšie otváranie tejto
citlivej otázky nielenže nebude viesť k progresu, ale ani k žiadnej dohode. Zmluva
zakladajúca ústavu pre Európu má byť dokument, ktorý zjednoduší niektoré vzťahy, a nie
skomplikuje, a nemyslím si, že by bolo vhodné, aby na medzinárodnej konferencii bola táto
otázka otváraná a veľký priestor sa venoval debate, ktorá na Konvente už raz bola otvorená.
Jedinými krajinami, ktoré tento návrh podporovali, boli Taliansko, Slovensko a Poľská
republika a veľmi ostro vystúpili ostatné krajiny, najmä Škandinávia, Francúzsko, Španielsko.
Takže formulácia „náboženského dedičstva“ je už kompromisom, nevidíme dôvod, aby to
bolo znovu otvárané.
ANO presadzuje zachovanie princípu jedna krajina – jeden komisár, myslíme si, že toto
udrží silné postavenie Európskej komisie. Nepresadzujeme harmonizáciu sociálnej, ani
daňovej politiky, ani obrany a sme za zachovanie jednomyseľnosti pri hlasovaní v týchto
oblastiach. Na druhej strane podporujeme rozšírenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou
v oblasti sociálnej politiky, ale len v prípade pohybu pracovných síl a v oblasti zahraničnej
politiky v tom prípade, že bude predložený spoločný návrh ministra zahraničných vecí
Európskej únie a predsedu komisie. Aliancia akceptuje vytvorenie funkcie voleného predsedu
Európskej rady, prikláňam sa k stanovisku pani Belohorskej, že toto umožní lepšie
presadzovať aj dlhodobejšie priority a takisto umožní aj kontinuitu politiky EÚ. Tak isto sme
za zachovanie rotujúceho predsedníctva v sektorálnych radách a súhlasíme so stanoviskom
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vlády Slovenskej republiky, že je treba riadne vymedziť kompetencie takéhoto voleného
prezidenta alebo predsedu Európskej únie hlavne voči predsedovi Európskej komisie,
ministrovi zahraničných vecí a predsedovi parlamentu, aby tu nedošlo k duplicite funkcií,
alebo ku konfliktu záujmov.
ANO vyzvala vládu SR, aby zaujala aktívnejší postoj a teda vypracovala návrh, aby boli
tieto kompetencie lepšie definované. A tým ukázalo, že aj Slovensko dokáže byť aktívne a má
vlastný názor na tieto otázky. Čo sa týka Charty základných práv, myslíme si, že táto by
jednoznačne nemala byť vypustená z Ústavnej zmluvy, pretože ponúka lepšiu ochranu
ľudských práv a slobôd a tiež bola prijatá širokým konsenzom, takže navrhovať úplné
vyškrtnutie tejto časti pripravovanej Ústavnej zmluvy nepokladáme za šťastné riešenie.
ANO plne podporuje vytvorenie postu ministra zahraničných vecí, pretože táto pozícia
neskoršie umožní Európskej únii hovoriť jednotným hlasom. Tak toto je stanovisko Aliancie
nového občana k budúcej pripravovanej zmluve.
Čo sa týka budúcnosti Európskej únie, chcela by som zdôrazniť, že budúcnosť
Slovenska je v Európskej únii. Týmto nechcem povedať, že by vstup Slovenska do Európskej
únie nemal alternatívu, ale nepokladám izoláciu za dobrú alternatívu k vstupu do Európskej
únie. Myslím si, že Slovenská republika bude mať najlepší priestor na hájenie svojich
národných záujmov práve v tejto medzinárodnej organizácii. Slovenská republika by sa však
mala prestať pozerať na Európsku úniu ako na menšie zlo, ako na jedinú možnosť, ktorú
máme. Európsku úniu nevidím ako monštrum, ktorého jediným cieľom je oklieštiť suverenitu
malých štátov, ktoré do nej vstupujú. Toto je predsa cesta, ktorú sme si zvolili v referende,
toto je cesta, ktorú schválila vláda, toto je cesta ktorú schválil parlament, občania, ku ktorej sa
v informačnej kampani vyjadrili popredné osobnosti z kultúrneho, spoločenského života.
Nemyslím si, že je teraz vhodné túto cestu spochybňovať. Nemyslím si, že je to
v partikulárnom záujme skupín, ktoré som vymenovala. Myslím si že je to v záujme nás ako
celku. Slovenská republika by sa mala dívať na seba samu ako súčasť tohto celku a treba
povedať, že pokiaľ chceme niečo v Európskej únii dosiahnuť, musíme na činnosti tejto
organizácie začať participovať – na všetkých úrovniach, nielen na úrovni politickej elity. A to
hovorím o participácii nielen na čerpanie európskych fondov, pretože to je asi zatiaľ jediná
rovina, kde sa to dostalo až po regionálnu a mestskú úroveň.
Musíme sa vystríhať situácie, ktorá nastala v máji tohto roku, kedy musíme doslova
naháňať našich občanov, aby sme mali úspešné referendum. Toto sú otázky, ktoré by nás mali
zaujímať. Predsa Európska únia po prijatí Zmluvy o ústave bude ešte viac ovplyvňovať
a priamo zasahovať do života občanov celej Európskej únie, a teda aj Slovenskej republiky.
Mali by sme prestať kritizovať mechanizmy fungovania Európskej únie a naopak snažiť sa
ich využiť tak, aby nám pomohli čo najlepšie presadzovať naše národné záujmy. Mali by sme
dokázať to, že aj keď sme malá krajina, nebudeme ťahať za kratší koniec, ale že aj ako malá
krajina môžeme byť prínosom pre EÚ. Preto by sme mali do inštitúcií Európskej únie posielať
dobre jazykovo a odborne pripravených ľudí, ktorí nás tam budú adekvátne reprezentovať.
Je čas, aby sme sa s Európskou úniou stotožnili, aby sme prestali hovoriť o Európskej
únii ako o „nich“, ale začali o nej hovoriť ako o „nás“. A myslím si, že je hlavný čas, aby sme
začali byť na seba hrdí pre to, čo sme dosiahli a pre to, čo vieme, že sme schopní v budúcnosti
dosiahnuť. Ďakujem za pozornosť.
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Ivan Štefanec*

SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ ÚNIA (SDKÚ)
(* Kandidát SDKÚ na post európskeho komisára)

Ivan Štefanec of SDKÚ (Slovak Democratic and Christian Union) expressed an opinion, whereby the
tendency towards integration should be coupled with diversification. The party advocates trends leading to a
more effective performance of the existing EU institutions, rather than the creation of new ones. Having said
that, SDKÚ fully support further development of the CFSP aspects of the European integration, including the
position of a High Representative of the EU Foreign Policy. As to the EU-NATO relations, Ivan Štefanec made it
clear that the EU military and security corps should be built in such a way as to ensure conjunction rather than
competition with the NATO forces. Finally, SDKÚ champion a dynamic and fast pace of Slovakia’s integration
in the EU, including the adoption of the Euro as soon as the necessary economic pre-requisites are complied
with.

Vážené excelencie, milé dámy, vážení páni, som rád, že mám možnosť vystúpiť pri tejto
príležitosti a ďakujem organizátorom za pozvanie. SDKÚ si v rámci svojej pozície uvedomuje
svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za ďalší vývoj Slovenska a samozrejme
i spoluzodpovednosť za rozvoj inštitúcií, ktorých Slovensko je a bude členom. Tak je to
samozrejme i v prípade európskej integrácie a žiada sa mi povedať, že práve teraz nastáva
historická doba v európskej integrácii. Myšlienky Churchilla, Schumana a Monneta, ktoré sa
rozvíjali po druhej svetovej vojne, ktoré boli založené na obnovení mieru v Európe a na
ekonomickej spolupráci, začali nachádzať svoje uplatnenie najskôr v roku 1951 v Európskom
združení pre uhlie a oceľ. Neskôr sa potom táto spolupráca, ktorá pramenila z ekonomickej
bázy, prejavila postupne v širších a širších kontextoch, až sa to prejavilo v podobe európskej
pätnástky, ako ju poznáme od roku 1995, teda v podobe Európskej únie, do ktorej chceme
v súčasnosti vstúpiť.
Treba povedať, že nikdy v dejinách nedošlo k takému razantnému rozšíreniu únie, nikdy
v dejinách doteraz sa únia nerozširovala naraz o desať členov. A s tým súvisí samozrejme aj
tá široká diskusia. Okrem toho, že Európska únia bude mať 25 členov budúci rok, vieme, že
ďalšie dve krajiny už sú asociované a zrejme vstúpia do únie v roku 2007 a šesť ďalších sa
pripravuje. Čiže je tu namieste otázka ako ďalej a akým spôsobom sa inštitúcie a vôbec
usporiadanie v Európe bude vyvíjať.
Som presvedčený, že práve európska jednota v rôznorodosti, ako je to heslovito
postavené, nadobúda nový rozmer. Nový rozmer v tom, že to spoločné, čo vždy bolo, tá
základňa na kresťanských princípoch, na ktorých sa vyvíjala Európa po stáročia, bude musieť
mať svoje uplatnenie, a na druhej strane tá diverzifikácia sa musí prejaviť práve v oblasti
nielen ekonomickej, ale aj kultúrnej a bude dobre, keď sa bude Európa vyvíjať aj po kultúrnej
stránke diverzifikovaním.
Čo sa týka pozície SDKÚ, už pred tromi mesiacmi, 12. júla 2003 sa konala programová
konferencia v Prešove, na ktorej sa prijalo základné vyhlásenie k aspektom Európskej únie.
Dovoľte mi oboznámiť vás so základnými princípmi, o ktorých sa tam hovorilo, a ktoré sú
veľmi blízke aj tomu, o čom sa zmienili predchádzajúci rečníci. Predovšetkým podporujeme
schválenie Ústavnej zmluvy, kde členské štáty zostávajú primárnym článkom Európskej únie.
To je myslím základ, na ktorom sa zhodneme všetci, jednoducho Európa by mala byť
Európou národných štátov. Ďalej považujeme za vhodné začlenenie Charty základných práv
priamo do Ústavnej zmluvy, keďže ochranu práv a slobôd jednotlivca považujeme za jeden zo
základných princípov, na ktorých je postavená európska civilizácia. Ďalej podporujeme
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udržanie rovnováhy európskych inštitúcií – máme na mysli Európsky parlament, Európsku
komisiu a Európsku radu – a nepodporujeme vytváranie ďalších inštitúcií.
Sme skôr za efektívne fungovanie súčasných inštitúcií a hovoríme tu veľmi často
o potrebe efektívneho manažmentu, o potrebe priblíženia inštitúcií k občanom. Prišli sme
s princípom jedna krajina – jeden komisár, ktorý našiel veľmi úspešnú podporu aj u ostatných
politických strán, neskôr potom aj trebárs v rámci V4. Vieme, že táto požiadavka je
nadnesená aj na medzivládnej konferencii a dokonca existuje oficiálna podpora aj priamo
z Európskej komisie. Sme sa zachovanie daňovej a sociálnej oblasti na národnej úrovni, to je
práve tá diverzifikácia, o ktorej sme hovorili, jednoducho to je zdravá konkurencieschopnosť,
aby si každý štát napĺňal svoj rozpočet podľa toho, ako si on sám rozhodne.
Podporujeme Slovensko a jeho vstup do Európskej menovej únie. O tomto bode zatiaľ
nebola reč, ale treba si uvedomiť, že Slovensko vstupuje do únie, ktorá má oficiálny názov
Európska únia, ale už dvanásť štátov z týchto pätnástich je členmi Európskej menovej únie,
čo je omnoho vyššia forma integrácie, forma spoločnej meny. Sme za to, aby Slovensko
pokračovalo v týchto integračných tendenciách, sme za čo najskoršie zavedenie eura a vstup
Slovenska do EMÚ, ale samozrejme nie za každú cenu. Sme si vedomí zodpovednosti
splnenia ekonomických kritérií, maastrichtských kritérií a sme samozrejme za to, aby sme sa
na ne dôsledne pripravili. Vieme, že z tých piatich kritérií je najdôležitejšie kritérium udržania
schodku štátneho rozpočtu do 3 %, ktoré by sme mali v najbližších rokoch takisto dosiahnuť.
Čo sa týka zriadenia pozície spoločného reprezentanta pre zahraničnú politiku, tak
samozrejme sme za to, aby táto pozícia bola zriadená, aby sa diskutovalo ďalej o obsahu, aby
bola vymedzená právomoc a zodpovednosť tohto reprezentanta. V bezpečnostnej oblasti
chceme jednoznačne zdôrazniť racionálnu deľbu s NATO. Európa by nemala vytvárať svoje
bezpečnostné zložky, ktoré by mali byť konkurenčné NATO, ale skôr komplementárne.
Veríme, že členstvo v EÚ je skutočne príležitosťou pre slovenskú prosperitu, nie je teda
cieľom, ale prostriedkom pre dosahovanie našich cieľov, ale na druhej strane vieme, že
európske záležitosti, európska agenda sa stáva našou súčasnou dennou aj národnou agendou.
A z tohto pohľadu sa pozeráme aj na všetky aspekty európskej integrácie.
Čo sa týka širšieho záberu spolupráce v rámci Európskeho parlamentu, SDKÚ má
najbližšie k frakcii Európskej ľudovej strany a nedávno – bolo to 20. septembra tohto roku –
bola zorganizovaná v Bratislave konferencia, ktorú organizovalo SDKÚ a Westminter
Foundation for Democracy za účelom poznania a zblíženia stanovísk stredopravých strán
v prístupových krajinách. Na tejto konferencii sa zúčastnilo 18 politických strán z 13 krajín
a záverečný konsenzus – aj keď prevažovali rozdielne názory, napríklad na postavenie
Ústavnej zmluvy – jednoznačne ten konsenzus bol v tom, že Európa by sa mala vyvíjať ako
Európa národných štátov. Európa ďalej potrebuje inštitucionálne reformy a ekonomické
reformy, a to hovoríme nielen o prístupových krajinách, to hovoríme aj o členských krajinách
Európskej únie. Jednoducho každá krajina sa zaoberá podobnými otázkami, akými sa zaoberá
Slovensko dnes: otázkami daňovej reformy, sociálnej reformy, dôchodkovej reformy. A práve
aj v tom vidíme náš prínos do Európskej únie, že jednoducho Slovensko môže byť v istom
ponímaní príkladom, ako sa to dá urobiť. Lebo veľakrát samozrejme vieme, aké sú
ekonomické modely, matematické modely a vieme, že čo je lepšie, ale často najťažšia je
politická vôľa, to presadiť.
Čo sa týka inštitúcií, dovoľte mi povedať ešte jednu zmienku. Sme za to – ako som už
spomínal – aby inštitúcie boli bližšie k občanovi. Nechceme, aby táto formulácia vyznela ako
klišé a predstavujeme si za tým skutočne efektívne a transparentné fungovanie inštitúcií, aby
fungovali – tak ako som spomínal – na potrebe efektívneho manažmentu, aby tam
nerozhodovala administratíva, ale volení a legitímne nominovaní zástupcovia národných
štátov. Verím teda, že rozšírenie Európske únie je naozaj historickým krokom a verím, že
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Slovensko využije tento krok na dosahovanie svojich cieľov v konečnom dôsledku, ktoré sa
prejavia zlepšením kvality životnej úrovne všetkých občanov. Ďakujem pekne.
Juraj Horváth*

STRANA SMER
(* Diplomat pôsobiaci na MZV SR a asistent poslanca NR SR)
Author is a diplomat of the Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic and presently holds the
position of assistant to the member of the Slovak Parliament. His paper streams from short-term technical and
institutional instruments and sources of his thoughts towards a comprehensive view of new challenges and longterm visions. In the course of history, Europe has been predominantly inspired and redefined by values born on
the mountain of Sinai, the Greek Olympus and on the Christian Golgotha. Obviously, in the author’s view, these
three “sources of inspiration” form a spirit of Europe. He is aware of phenomena of free movement of persons
and notably highlights a tension between two sources of the enlarged Europe’s mobility - the mobility of ideas,
capital, labour force and services and the mobility of illegal migration, crime and terrorism. He envisages a
necessity to reassess the role attributed to the boundaries in Europe by applying a modern approach based on
humanity and solidarity. He firmly advocates the role of the European public which is the raison d´ettre of the
European institutions and their powers. Cohesion and common identity of the community are also derived from
and driven by this force; occasionally volatile and fragile, however, still capable of reuniting its ranks. The idea
of the Common Foreign and Security Policy (CFSP) is based on diplomacy. It shall be an instrument of
communication designed to raise European positions in the multilaterally run world. This voice of Europe shall
be an outcome of the dialogue with and between the all member states and shall not leave aside or even exclude
the firm partnership with the United States of America and sound contacts with the Russian Federation. The
Slovak Republic shall develop a more pro-active stand in the CFSP, mainly within the framework of the crossborder co-operation in the north-southern corridor of the eastern zone as Slovakia is of interest in such
involvement and has a good diplomatic infrastructure.

V mene stredoľavej demokraticky a sociálne orientovanej politickej strany SMER si
dovoľujem privítať doteraz chýbajúcu verejnú diskusiu o vízii budúcnosti Slovenska a
zároveň využiť príležitosť na prezentovanie aspoň niektorých výziev a východísk bez nároku
na úplnosť ich výpočtu.
Slovensko v zrkadle
Svoj príspevok začnem pohľadom do zrkadla. Ak sa Slovensko s víziou pozerá na svoju
budúcnosť vo svete, musí najskôr vidieť svoju prítomnosť doma. Preto aspoň jednoducho
kalendárne porovnajme prítomnosť s minulosťou. Slováci počas rokov 1989-2003 reformujú
svoj politický, ekonomický, právny a možno aj kultúrny systém štrnásť rokov. Podľa
periodizácie na zrkadlovej časovej osi sme už spotrebovali štrnásť rokov rovnako, ako
spotreboval úplne opačný reformný vývoj po roku 1945 v ľudovom a socialistickom
Československu od prijatia Košického vládneho programu do roku 1959. Podľa časomiery na
časovej osi uplynulo rovnakých štrnásť rokov, ako po roku 1918 v predmníchovskej
Československej republike od zániku feudálnej Rakúsko-uhorskej ríše do roku 1932. Časové
zrkadlo vývoja spoločnosti ukazuje potenciál a limity Slovenska a my to musíme vidieť. Aj
keď treba viac ako kalendár, platí, že členstvo Slovenska v EÚ je životným prioritným
záujmom Slovenska. Pritom, politický vývoj slovenskej spoločnosti sa oneskoruje za
vývojom udalostí v Európe.
Vypočujme si želania Slovákov. V zanedbanej a s veľkým meškaním začínajúcej
slovenskej diskusii o povahe Európy a charaktere Slovenska v Európe už počuť prvé hlasy
v škále od optimizmu až po pesimizmus. Návrh na písomné euroústavné zakotvenie
referencie o kresťanských koreňoch Európy naráža na odpor. Vraj to spôsobí nesúhlas
Turecka v čase rozširovania EÚ smerom na inonáboženský východ mimo Európy. Rezonujú
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nesmelé i smelé zmienky o princípoch plnohodnotného komisára, rotujúcom predsedníctve,
konsenze alebo kvalifikovanej väčšine v rozhodovaní o migračnej a azylovej politike či
kultúre, ale aj o práve veta v daňovej, sociálnej a regionálnej politike. Prečo nie? Slovenské
želanie ale limitujú reálne možnosti na báze dohody dvadsaťpäťčlennej Európy.
Rovnako počuť hlasy veľmi rozhodne volajúce po ústavnej alebo zmluvnej predstave
Európy. Volanie je legitímne, aj keď často neproduktívne. Veľmi nepresným, ale pohotovým
a expresívnym obrazom odpovedajúcim na zvedavú otázku o štátoprávnom postavení
Slovenska v Európe môže byť pre túto chvíľu laické a trochu provokujúce porovnanie
s bývalou československou federáciu. Podobne blízko a ďaleko bude Bratislava od Bruselu.
Podobne bude cítiť bruselský vplyv v Bratislave a bratislavskú prítomnosť v Bruseli. Tak
vyzerá veľmi zjednodušená, neodborná, ale populárna predstava o Slovensku v Európe.
Neobťažujme sa v tejto chvíli zložitými právnymi teóriami o zložených štátoch ako sú únia,
zväz, spolkový štát, federácia atď. Len rovnako jednoducho dodajme, že štát existuje vtedy,
keď tvorí a vykonáva jednotnú politiku minimálne aspoň v oblasti obrany, zahraničnej
politiky, zahraničného obchodu, meny, daní, cla, prípadne iných kompetencií. Podľa toho
štátom zostane Slovensko alebo sa štátom stane Európa. Práve z pôdy tejto odbornej
a vedeckej konferencie chcem však vyzvať na uplatňovanie metódy princípu primárnej
deskripcie a sekundárnej preskripcie. To znamená princíp vopred určeného obsahu
a dodatočne stanovenej formy. Najprv definovanie podstaty, potom označenie názvom.
V Európe musí Slovensko pre svojich občanov garantovať cieľavedomé presadzovanie
a obhajovanie ich záujmov. Slovensko musí byť rovnocenným partnerom v Európe a dokázať
efektívne využiť všetky mechanizmy a výhody v prospech Slovákov. Nesmie sa báť kritiky,
ale aj poukazovať na nedostatky v EÚ. Opustime už politiku večného súhlasu, ktorý nikto od
nás neočakáva. Iba tak Slovensko vnesie do Európy vlastný rukopis skúsenosti, poznatkov,
profesionality, kultúry, či histórie. Len vtedy možno v európskej kuchyni do spoločného
hrnca nasypať prísadu aj podľa našich receptov. My ten spoločný koláč predsa chceme
ochutiť! Nevzdávajme sa účasti na európskych veciach verejných, veď v EÚ nezmiznú
politické strany a ich vplyv. Nič nekončí, práve naopak. Musíme študovať všetky možnosti,
ktoré nové európske prostredie ponúka a ktorého nové pravidlá musíme rešpektovať. Iba
dôkladnou prípravou sa vyhneme sklamaniam a stratám z neznalosti.
Vzdelanie a nadčasový duch Európy
Toľko o technických inštrumentoch a slovenských želaniach. Teraz však radšej obráťme
zrak k niektorým dlhodobým hodnotám, výzvam a východiskám. Vytvorme aspoň predpoklad
pre nové nadčasové vízie.
Budúcnosť Slovenska treba zásadne založiť na vzdelaní. Mienime formovať tzv.
knowledge spoločnosť (knowledge society). Príkladom nám môže byť novodobé Fínsko
s jeho moderným pohľadom na budúcnosť. Myšlienkovú produktivitu fínskeho systému
vzdelanostného centra (Oulu), ktorú obdivuje celý európsky a mimoeurópsky svet, musíme
spojiť s pamäťou Európy.
Európa a Slovensko musí čerpať z hlbokej múdrosti ľudstva, ktorá vyviera z bohatstva
viac ako jednej dvetisícročnej skúsenosti európskej civilizácie. Inak sme odsúdení do úlohy
nepoučeného recidivistu s dvetisíckrát jednoročnou skúsenosťou, ktorému slzy nikdy
neuschnú. Európa má svoje duchovné hodnoty zrodené medzi antickým Olympom,
židovským Sinajom a kresťanskou Golgotou, ktoré sa dotýkali dokonalosti a nadčasovosti.
Keď Európa na to zabudne, už nebude Európou.
Vzdelanie človeka však musí byť hodnotou a zároveň hodnotnou výchovou osobnosti.
Zveľaďme preto vzácne myšlienkové zdroje vlastnej európskej kultúry s filozofickým,
právnym a politickým myslením. Grécka kultúra, zázrak európskej vzdelanosti, do základu
štátu postavila zmluvu a sociálny inštinkt človeka v prospech verejného dobra s ideou vlády
práva. Rímska kultúra, s neopakovateľným vkladom do duchovného pohybu ľudstva, je
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originálnym prínosom k európskemu politickému mysleniu vytvorením prvej republiky na
svete, hoci musíme čakať až na koniec tejto republiky, aby sme mohli hovoriť o politických
doktrínach. Je autorka jedinečného, univerzálneho a nadčasového rímskeho práva
s kontinuálnou históriou a platnosťou až dodnes. S hlbokým vplyvom na kanonické právo
otvorila dvere kresťanstvu, ktoré sa stalo pilierom civilizačnej klenby Európy. Výzvou pre nás
je pestovanie vitality spoločného dedičstva a rozvíjanie univerzálnosti a nadčasovosti
hlavných prúdov európskej duchovnej dimenzie, pretože Európu robí Európou starosť o dušu.
Fenomén slobody pohybu
Hodnotovou bázou je pohyb humanity a solidarity, nepoznajúc hranice. Európu
nemožno chápať len ako spoločenstvo redukované na administratívne regulovanú
ekonomickú vzájomnosť. Výzvou je politická integrácia, aby krajiny prijímali spoločné
rozhodnutia, ktoré neznamenajú zánik národnej identity a popretie vlasti. Tam sa skrýva
vodcovstvo humanity a všeobecnej solidarity budúcnosti. Koncepcia služby humanistickým
ideálom je povinnosťou, ktorá sa vyrovná tej, ktorú nám diktuje naša vernosť národu. Každý
prinesie do spoločenstva maximum toho, čo je primerané jeho talentu a Slovensko by teraz
malo svoj talent zhodnotiť na dvadsaťpäť talentov.
Najlepšou zárukou pre národ už nie je jeho skvelá izolácia, ani jeho vlastná sila.
Zárukou je práve solidarita národov, ktoré spája ten istý duch a ktoré akceptujú spoločné
úlohy v spoločnom záujme. Európa čelí výzve pripraviť myslenie ľudí na prijatie európskych
riešení, postaviť sa proti nárokom na hegemóniu a proti viere v nadradenosť, vzdorovať
politickému nacionalizmu, sebestačnému ochranárstvu a kultúrnemu izolacionizmu. Toto
treba nahradiť solidaritou, to znamená presvedčením, že naozajstný prospech každého
jednotlivca spočíva v prijatí vzájomnej závislosti.
Slovensko sa zaväzuje k napätiu medzi odstránením prekážajúcich hraníc, ktoré sú
bariérami pre znalosti a finančné toky a súčasným zosilnením hraníc, ktoré sú bariérou pred
pohybom migrantov. Musíme sa presvedčiť, že zabezpečíme reguláciu imigrácie a kontrolu
ilegálnej migrácie. Ilegálna migrácia tvorí podsvetie, ktoré žije mimo zákon a skrýva sa pred
zákonom, čo rozkladá akúkoľvek sociálnu súdržnosť. Viac starostlivosti o rozvojové štáty
obmedzí ilegálnu imigráciu účinným, ale etickým spôsobom. Viac solidarity medzi bohatými
a chudobnými odstráni biedu, ktorá je živnou pôdou pre terorizmus a zločin.
Na pracovnom trhu vzdelaní a kvalifikovaní ľudia sú medzinárodne mobilní a zisťujú,
že účinok integrácie zvýšil cenu ich práce na európskych trhoch. Naopak, nekvalifikovaní
objavujú, že nie ony, ale ich pracovné miesta sa pohybujú do krajín s nižšou mzdou a nižšími
nákladmi. Výzvou pre nás je rozvoj moderného európskeho sociálneho modelu s trhovým
hospodárstvom (market economy), ale bez trhovej spoločnosti (market society).
Mobilita kapitálu je neporovnateľne vyššia než mobilita práce. Výzvou je čestná
a spravodlivá spoločnosť so sociálnymi ľudskými právami na zaručenie rovnosti príležitostí,
aktívna politika vzdorovania nerovnosti, a politika sociálnej poctivosti a súdržnosti.
Slovensko čelí výzve zvýšiť trhové príležitosti vo svojom okrajovom európskom regióne.
Ochraňujme zraniteľné skupiny obyvateľstva a zveľaďujme Európu, ktorá nepozná sociálne
kasty.
Štátne hranice a európska verejnosť
Cítime solidárnosť jeden voči druhému v udržiavaní mieru, v obrane proti násiliu,
v potláčaní biedy, v rešpektovaní zmlúv, v ochrane práva a ľudskej dôstojnosti. Európske
štáty sú historickou skutočnosťou a je psychologicky nemožné ich zrušiť. Dnes ich postačí
prehodnotiť. Pri výmene myšlienok, osôb a majetku budú hranice v Európe čoraz menšou
prekážkou. Výzvou je urobiť z rozdeľujúcich bariér styčné body organizovania
a zintenzívňovania materiálnej a kultúrnej výmeny. Nech vymedzujú osobitné úlohy
jednotlivých štátov, ich vlastnú zodpovednosť a vlastné iniciatívy v rámci celkových
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problémov presahujúcich hranice. Spôsobia, že štáty budú navzájom solidárne. Singularita
humanity Európy vedie cez prijatie plurality civilizácie s praktizovaním úcty k človeku.
Modernú Európu staviame na princípe teritoriality a na princípe personality. Tak, ako
základy Európy namiesto aténskeho štátu tvoril štát Aténčanov (politeia Athenaion) a rímsky
senát a ľud (Senatus Populus Que Romanus), zmyslom Európy musí byť človek. Európa čelí
výzve postaviť európske spoločenstvo cez spoločenstvo Európanov. Pokiaľ má byť politika
Európskej únie skutočne európska, musí dbať na formovanie európskej verejnosti. Zmyslom
európskych inštitúcií a ich kompetencií je práve európska verejnosť. Demokracia
prostredníctvom volebnej urny musí byť spojená so silným zmyslom pre súdržnosť komunity
a spoločnú identitu. Európske inštitúcie sa musia zaviazať k dialógu s verejnosťou, aby nás
uistili, že sú v kontakte s tými, kto prinášajú informácie a kritiku. O európskom spoločenstve
cez spoločenstvo Európanov možno hovoriť len vtedy, ak porušenie práva na jednom mieste
v Európe bude cítiť na všetkých jej miestach. Je to maximalistická, ale nevyhnutná idea
európanstva a solidárnej európskej verejnosti. Musí však pritom byť zaručená komunitárna
sloboda a integrita malých, bezmocných a zraniteľných komunít od despotizmu veľkej
jednotnej verejnosti.
Európska zahraničná politika
Po stručnej zmienke o hodnotách aspoň slovkom k formovaniu zahraničnej politiky.
Podporujeme ideu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ (SZBP), ktorá má
potenciál stať sa v budúcnosti silným nástrojom dobrého partnerstva a mimoriadneho vplyvu
EÚ. Flexibilná a úspešná diplomacia EÚ prirodzene potrebuje komunikačný prostriedok pre
artikulovanie európskych postojov smerom navonok do externého prostredia Európy tak, aby
dosiahla súlad s partnermi.
Poznáme logickú konštrukciu podmieňujúceho argumentu, že ak ešte nemáme spoločnú
zahraničnú politiku, ktorá je primárna, potom ešte neexistuje ani potreba spoločného
európskeho ministra zahraničných vecí na jej vykonávanie, ktorý je preto sekundárny.
Otázkou zostáva, či východisko argumentu, že politika zdôvodňuje ministra je aj praktické.
Prax vôbec nevylučuje, že to môže platiť aj opačne. Argument otvára otázku, čo má byť
vajcom a čo sliepkou. Inštitút európskeho ministra zahraničných vecí považujeme za
motivujúci.
EÚ a vonkajšia politika je úspešná práve vtedy, keď môže stavať na konsenze
a koordinovanom postupe. Treba diskutovať o tejto výzve v reálnej diskusii zbližujúcej
stanoviská jej účastníkov. SZBP je postavená na dialógu členských krajín, čoho výrazom je,
že EÚ nemá jednotnú (single), ale spoločnú (common) zahraničnú politiku. Vytvára základ
pre zapájanie sa z rovnakej pozície (on equal footing), pričom nesmie dochádzať
k rozdeľovaniu medzi starou a novou Európou. Zasadzujeme sa za vzájomnú politickú
solidaritu založenú na partnerstve, ktorá je dôležitejšia než inštitucionálne usporiadanie.
Výzvou je hľadanie koordinácie a znemožnenie rôznych postupov členov.
SZBP je diplomatickým mostom ponad pevniny a oceány. Preto musí stáť aj na
pilieroch transatlantickej komunikácie s najsilnejším partnerom, ktorým je USA. SZBP je
úspešná, pokiaľ nevylučuje partnerstvo s USA. Nesmie byť tvorená na barikáde
antiamerikanizmu deliaceho a stavajúceho proti sebe Európu a USA. Úlohou diplomacie je
práve odstraňovať barikády a spájať spojencov. Výzvou je vytvoriť európsku komunikáciu so
svetom podobne, hoci na inom základe, akou je federálna zahraničná politika amerických
štátov spojených v americkej únii. Výzvou Európy je zúčastniť sa na riešení svetových
problémov, čo nie je možné bez USA. Pritom cena transatlantickej diplomacie porastie
úmerne s povahou východnej transuralskej európskej diplomacie. Preto SZBP musí naplniť
európske životné záujmy aj v pozitívnom kontakte s Ruskou federáciu.
Vyjadrujem optimistické očakávanie, že sa Európa dokáže s výzvami vysporiadať tak,
ako to už dokázala viackrát v minulosti pri prekonávaní názorových rozdielov v rámci SZBP.
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Skúsenosť, ktorú máme so vzťahom medzi Francúzskom a Nemeckom, by nás mala posilniť
vo viere a v optimizme.
Slovenská zahraničná politika
Zahraničná politika Bratislavy voči Bruselu sa stane najvýznamnejšou vnútornou
politikou Slovenska. Bude plniť životnú funkciu pupočnej šnúry medzi perifériou a centrom
a na to sa treba pripraviť. MZV SR bude o hlavu prečnievať nad ostatnými ministerstvami,
aby dovidelo až do Bruselu. Europeizácia vnútornej politiky prináša viac úloh pre MZV SR.
MZV SR sa musí stať koordinátorom a kontrolórom európskej politiky Slovenska s cieľom
zaručiť jej koherentnosť a určovať priority na báze schémy COREPER. Podobne ako
výkonnú moc, treba transformovať zákonodarnú moc a jej výbor pre európsku integráciu
adaptovať na novú európsku agendu. Súdna moc (rovnako MZV SR a MS SR) sa musí
pripraviť na sporové právne vzťahy podliehajúce jurisdikcii európskeho súdu v Luxemburgu.
Zahraničná politika je cestou k budúcnosti Slovenska.
Slovensko nemôže mať imperiálne ambície, ale ani provinčnú, fóbnu a izolacionistickú
zahraničnú politiku. Stredoeurópske Slovensko bude mýtnikom pri východnej bráne
suchozemskej trasy na vnútornej strane tej istej európskej limes ako jeho baltskí, atlantickí
a stredomorskí pohraniční partneri v prístavoch. Politika dobrého európskeho susedstva má
mimoriadny aktuálny význam v oblasti nekontrolovanej migrácie a hrozby terorizmu pre
Európu vyvierajúcej zatiaľ z nie úplne sterilného postsovietskeho priestoru východne od
Karpát.
EÚ potvrdzuje, že v záujme celej Európy je venovať zvýšenú pozornosť problémom,
ktorým čelí Ukrajina, Bielorusko a Moldavsko. Európska pohraničná politika vyžaduje, aby
Slovensko nielen uskutočňovalo vízovú a azylovú schengenskú politiku. Ale aby Slovensko
vedelo, čo sa deje hneď za jeho štátnou hranicou, na vonkajšej strane schengenskej hranice.
Výhodou je dostať sa iniciatívne a krátkou cestou za plot priamo k susedovi. Je to inšpirujúce
pre Slovensko. Byť prítomný v prameni diania susedov a s bielou šatkou vyjednávača
diplomaticky tlmočiť a sprostredkúvať v mene Slovenska a v mene EÚ je dôstojnou výzvou.
Zasadzujeme sa za pohraničnú europolitiku dobrého susedstva, pretože európska perspektíva
predstavuje šancu na urýchlenie a konsolidáciu politických a ekonomických reforiem
v susedstve EÚ a Slovenska.
Slovensko preto treba prakticky začleniť do tvorby a výkonu SZBP a tak uplatňovať
zahraničnú politiku voči susedom Európy z Karpatskej kotliny. Máme záujem, aby Slovensko
prispelo k susedskej politike EÚ v severojužnom koridore zóny východného dotyku, pretože
má potenciál pre angažovanosť a môže ponúknuť svoju diplomatickú infraštruktúru. Osobitne
vtedy, ak podmienky vytvára výzva, ktorej čelí európska pohraničná politika dobrého
susedstva v mieste dotyku s čoraz viac ekonomicky integrujúcou Ruskou federáciou a zónou
od Pobaltia až k Čiernemu moru.
Slovensko má výborné predpoklady a rovnako životný záujem úspešne uskutočňovať
výkon pohraničnej europolitiky susedstva na báze akčného plánu a taktiky v rámci už
vyprofilovanej európskej stratégie. Pohraničnú susedskú europolitiku dokáže Slovensko
flexibilne uskutočňovať na základe kombinácie všeobecného rámca politiky EÚ
a individuálneho prístupu zodpovedajúceho špecifikám jednotlivých susedov. Východiskom
je uplatňovanie princípu podmienenosti opierajúceho sa o individuálny akčný plán.
Mienime sa výrazne profilovať voči Pobaltiu, západnému Balkánu, voči
Čiernomorskému priestoru vrátane Rumunska a Bulharska. Osobitne naliehavo sa mienime
angažovať voči štátom celého Stredomoria. Mimoriadne dôrazne a efektívne treba zapojiť
Slovensko do Barcelonského procesu a barcelonsky rozvinúť novú prax ekonomickej
dimenzie slovenskej eurodiplomacie.
Diplomati musia obchodníkom otvárať dvere v zahraničí. Čelíme naliehavej výzve
posilniť politickú a právnu diplomaciu aj ekonomickou diplomaciou. Len vtedy môže
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Slovensko úspešne súťažiť s modernými svetovými trendmi. Len to je cesta k úspešnému
zahraničnému obchodu. Práve v ekonomickej dimenzii dokáže Slovensko najexaktnejšie
kvantifikovať komparatívnu geografickú bilanciu úspešnosti a neúspešnosti bilaterálnych
vzťahov. Tak, ako diplomatický manažment riadi politické a právne riziká, musí aj
ekonomickému vývoju aktuálne prispôsobovať optimálnu geografickú a komoditnú štruktúru
rozkladania zahraničných rizík. Slovensko nemôže poznať len najznámejšie európske trhy, ale
celú Európu. Novodobé objavné expedície musí však podniknúť aj mimo kontinentu.
Obchodné výpravy sa vrátia bohaté. Zásadný a nevyhnutný charakter budúcej slovenskej
zahraničnej politiky spočíva v jednoznačnej a prioritnej orientácii na ekonomický prínos,
ochranu hodnôt demokracie a humanizmu a podpory mierového rozvoja a prosperity.
Slovensko smerom do vnútra EÚ v druhej dekáde musí zvýšiť angažovanosť voči
nemecko-francúzskemu centru EÚ. Na okraji európskeho gravitačného poľa sa musí
Slovensko stať pevnou súčasťou dostredivých politických síl a nepodľahnúť odstredivým. Ale
nesmie ani nerozhodne prešľapovať medzi veľkou európskou perifériou s Talianskom,
Veľkou Britániou, Švédskom a Poľskom na jednej strane a malou perifériou so strednými
a malými členmi EÚ na strane druhej. Výzvou je rozhodná a vyspelá zahraničná politika,
ktorá pragmaticky zabezpečí univerzálne partnerstvo a prosperitu Slovenska v Európe. Z toho
samozrejme vôbec nemožno vynechať susedné štáty a zoskupenie V4, či BENELUX.
Záujem Slovenska o EÚ spôsobuje, že má čoraz väčšie rezervy v politike smerom von
z EÚ. Želáme si, aby podstatne zvýšilo prítomnosť, najmä v strednej a južnej Amerike. Za
dôležité považujeme vzťahy so severnou Amerikou. Chceme byť omnoho iniciatívnejší na
Blízkom východe. Pokročiť už treba oveľa ďalej v Japonsku a Číne, v sektoroch Indonézie a
západného Pacifiku a subsaharskej Afriky. Až po Mys dobrej nádeje.
Doslova aj symbolicky. Európa pre Slovensko predstavuje dvere do budúcnosti.
Existenčným záujmom Slovenska však je, aby sa dôkladne pripravilo na život v EÚ.
Poskytnime preto Slovensku garanciu pre adaptovanie na novú a dobrú budúcnosť.
Garantujme modernú, európsku a úspešnú zahraničnú politiku s prívlastkom strategická,
koncepčná a taktická. Príspevok vyčerpal svoj limitovaný rozsah, ale určite nie tému.
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Despite frequent refusal and condemnation of the geopolitics it appears that the geopolitical analyses are
inevitable in the course of the formulation of the national interests. Geopolitical reflections should not lead to
illusions about the importance of such territories, which have not acquired any greater significance up to the
present day. This could especially be the case of territories that can only hardly cope with the fact, that they
have not and will not reach such importance. It is possible to state that the best way how Slovakia should face
this situation is to take advantage of its membership in the NATO and the EU. The Slovak Republic can reinforce
its influence in international relations only through these organizations. Membership of the Slovak Republic in
the EU and the NATO creates an entirely new dimension of our position not only within Europe, but also
worldwide. It creates better conditions for the defence of Slovak interests, a new level of security and of social
and economic stability and basic pre-requisites for a higher dynamics of economical development and thus a
better life quality of our citizens. A decreasing value of territory as a decisive factor of power makes it
increasingly necessary to focus on the logic of geo-economy and in case of Slovakia on the development of
scientific and technical potential, scientific knowledge and modern industrial technologies.

V súčasnosti sme svedkami veľmi rôznorodých pohľadov na uplatnenie geopolitiky.
Pojem geopolitika považuje mnoho odborníkov za prekonaný, keďže ich interpretácia
geopolitiky sa spája so zahraničnou politikou nacistického Nemecka. Iní zastávajú názor, že
územie, ktoré predstavuje základný atribút geopolitiky výrazne stráca na význame pri
získavaní vplyvu a moci.
S koncom druhej svetovej vojny bola geopolitika odmietnutá ako produkt
národnosocialistickej ideológie avšak situácia sa zmenila začiatkom sedemdesiatych rokov,
po nástupe Henryho Kissingera ako poradcu pre národnú bezpečnosť (1969-1975) a neskôr
ministra zahraničných vecí (1973-1977), ktorý opäť zaviedol termín do oficiálneho jazyka
State Departmentu.44
Význam geopolitického myslenia vo svete vzrástol v súvislosti s eróziou bipolárneho
sveta na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov 20.storočia, so zmenami na politickej
mape Európy a sveta v tomto období, a s ďalšími udalosťami a faktormi, ktoré zásadne
zmenili štruktúru medzinárodných vzťahov. Geopolitický prístup môže veľmi výrazne
prispieť k vysvetleniu vývoja vo svete, ktorý sa vyznačuje zložitým prepletením konfliktov
a antagonizmov na jednej strane a spoluprácou a kooperáciou na strane druhej.
V súvislosti s uplatnením sa priestorovej mierky v geopolitike možno predpokladať, že
význam tohto faktora v geopolitickom myslení sa bude znižovať spolu s uplatnením
tradičného geografického aspektu. Výsledky globálneho vývoja si však uchovajú geografickú
(geopolitickú) dimenziu a to aj napriek niektorými autormi predpokladanému koncu
geografie.
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Renesancia politických vied je spojená s potrebou vysvetlenia dynamického vývoja vo
svete na prelome tisícročí. Éra geopolitického prechodu v globálnom meradle vyznačujúca sa
radikálnou transformáciou priestorovo-politickej štruktúry sveta, spojenou s aktuálnymi
globálnymi procesmi v posledných dvoch desaťročiach, si vyžiadala okrem rozvoja
politickogeografických výskumov aj obnovenie záujmu o geopolitický smer myslenia.
Vychádzala z potreby analyzovať z priestorového aspektu vzájomný vzťah rôznych
informácií, zdrojov, kapitálu a tovaru, prehĺbenia sociokultúrnych kontaktov a zosilnenia
migračných tokov. Aktuálnym sa stal výskum vzájomnej závislosti globálnych,
makroregionálnych, štátnych a lokálnych priestorovo-politických systémov.45
Hľadanie postavenia geopolitiky v rámci súčasného politického myslenia je zložitým
problémom. Možno konštatovať, že je veľkým problémom vytýčiť presné hranice medzi
jednotlivými význammi geopolitiky. Vyplýva to z faktu, že geopolitika prechádza plynule
z jedného významu do iného a to aj v rámci jednej práce.. Preto ju možno považovať za
amorfný, resp. univerzálny pojem nadobúdajúci rôzny význam v zmysle vedy, teórie,
koncepcie, stratégie, doktríny až ku praktickej politike s cieľom poslúžiť rôznym odborníkom
a rôznym užívateľom pre ich rôzne teoretické i praktické zámery.
Súčasná geopolitika je odozvou na nasledovné vývojové trendy:
- na klesajúci pocit bezpečnosti obyvateľov súčasného sveta
- na rastúcu fragmentáciu a pluralizáciu moci, väčšiu konkurenciu pre štát a úzko
chápanú politickú moc
- na presun konkurencie priestorov hlavne do oblasti ekonomickej súťaže
- na koncepciu trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti
- na rastúcu dôležitosť inštitucionálneho vývoja
- na potrebu re-konceptualizácie vo formulácii národných záujmov a geostratégie46
V ponímaní geopolitiky dochádza k zásadným zmenám. Súčasné trendy vývoja vo
svete, keď na úkor fyzickogeografických faktorov vzrastá význam kultúrnych a civilizačných
rysov v priestore, menia aj charakter geopolitického myslenia, ktorý reaguje na zmeny vo
vývoji foriem mocenskej kontroly.
Až do polovice minulého storočia prevládala koncepcia kompaktnej mocenskej kontroly
nad priestorom, v súčasnosti sa presadila koncepcia líniovej mocenskej kontroly, vyjadrená
kontrolou komunikácií a tokov informácií, tovarov a služieb, resp. vytváraním geopolitických
báz bodového charakteru. Okrem toho priama vojenská kontrola teritória stráca svoj význam
v prospech ekonomickej kontroly. V tomto kontexte sa hovorí o prechode z klasického
geopolitického myslenia na geoekonomický prístup v rámci interpretácie medzinárodných
vzťahov. Geoekonomiku charakterizuje faktor globálnej disponibility kapitálu a vedeckých
poznatkov, hospodárska sila a početnosť elít. Jej logika vychádza z nespochybniteľného faktu,
že ako prírodné, tak aj mentálne zdroje sú planetárne limitované a prístup k nim a schopnosť
disponovať nimi bude preto rozhodujúcou politickou schopnosťou.47
Do geopolitického myslenia výrazne vstupuje aj otázka efektivity inštitúcií v kontexte
ich účinku na rozličnú úroveň rozvoja jednotlivých teritórií. Geopolitika sa teda zameriava aj
na hodnotenie jednej z najkomplexnejších ľudských činností – na problematiku vládnutia nad
celkovým obsahom priestoru, nad jeho prvkami, vzťahmi a dynamikou. (Buček,1995).
V súčasnom geopolitickom myslení možno hovoriť aj o vymedzení jeho
environmentálneho smeru, ktorý sa zameriava na environmentálne aspekty konfliktov, na
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spravodlivú exploatáciu prírodných zdrojov, resp. na ochranu zdravia obyvateľstva. Aktuálny
vývoj nasvedčuje, že environmentálne problémy sa postupne presúvajú na popredné miesto
v rámci presadzovania záujmov priestorovo-politických jednotiek.48
Rozporuplný vývoj vo svete v súčasnosti sa premieta do geopolitického myslenia aj
v podobe geopolitiky chaosu.
Mnohé geopolitické procesy sú vo svojej podstate formované „negeopolitickými“
činiteľmi, v súčasnosti najmä ekonomickými a spoločenskými, ku ktorým sa pridávajú
faktory environmentálne.
Novú perspektívu vytvára pre geopolitiku etika - geoshiltika (výraz shil pochádza zo
sanskrtu a znamená spojenie morálky, etiky a poznania). Z hľadiska vývoja európskeho
myslenia by sa geošiltika dala interpretovať ako veda o globálnom svetovom etose alebo
v užšom ponímaní „etická a morálna geopolitika“.49
Povojnové zmeny na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov sa odrazili okrem
iného aj v obnove záujmu o hľadanie objektívnych súvislostí medzi geografickými faktormi
a reálnou politikou. Bola to prirodzená reakcia na predtým používané jednoznačne negatívne
chápanie geopolitiky, ktorá „špekulatívnym spôsobom preceňuje a nepravdivo interpretuje
úlohu a vplyv geografickej polohy na politický vývoj a medzinárodné vzťahy s cieľom
odôvodnenia agresívnej politiky imperialistických štátov“.50
Aktuálne procesy vo svete, vplývajúce na vývoj politickej mapy sveta, snaha o ich
vedecké postihnutie a vysvetlenie sa premietli do zvýšeného záujmu o výskum uplatňovania
geopolitických aspektov pri analýze politického vývoja.
Likvidácia centrálne riadiacich mechanizmov v postkomunistických krajinách,
skončenie studenej vojny a rozpad bipolárneho systému umožnili realizáciu naplnenia
národnej identity. Výsledkom je rozpad všetkých troch viacnárodných štátov – ZSSR,
Juhoslávie i Československa. Stredovýchodný pás Európy sa na národnostnom základe štiepi
na malé štáty, z ktorých mnohé majú len pár desiatok tisíc kilometrov štvorcových a menej
než päť miliónov obyvateľov.51
V strednej Európe sa vytvorila istá paralela medzi situáciou po roku 1918 a 1989.
Zmena pozície Nemecka vo vzťahu k strednej Európe, vznik nových štátov, rozpad impéria,
vtedy Rakúsko - uhorského, potom sovietskeho, problém menšín a spochybňovanie hraníc,
problematika neprekrývania politických a etnických hraníc. Hoci tieto problémy sa týkajú
najmä Balkánu a územia bývalého ZSSR, stredná Európa tiež nezostala úplne mimo týchto
tendencií.
Najproblematickejší sa ukázal vzájomný vzťah Slovenska s Maďarskom, ktorý je
zaťažený mnohými historickými otázkami a ich rôznymi interpretáciami, sporom vodné dielo
Gabčíkovo-Nagymaros a postavením maďarskej menšiny na Slovensku.
Problematika slovensko – českých vzťahov a najmä nízka vôľa na dohodu z oboch
strán posunula riziko dezintegrácie z územia ZSSR a Balkánu do strednej Európy. Rozpad
ČSFR však nakoniec prebehol kultivovane, čo v kontexte diania na území Juhoslávie bolo
prijaté so značnou úľavou.
Slovenská republika je definovaná ako stredoeurópsky štát. Môžeme dokonca priamo
konštatovať, že Slovensko sa nachádza v kontinentálnom a geopolitickom centre Európy.
Tento charakteristický aspekt jeho polohy bol akcentovaný aj v štúdiách pred rokom 1989,
48
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hoci z geopolitického hľadiska tento región vlastne neexistoval. Vnímanie a vymedzenie
strednej Európy bezprostredne vplýva na chápanie priestorovej dimenzie pôsobenia
Slovenska. Prikláňam sa k názoru, že pojem stredná Európa vyjadroval a vyjadruje svojráznu
kultúru a spôsob života so spoločnými zvykmi, geopolitický región, ktorý sa počas histórie
vyvíjal v priesečníku západných a východných vplyvov, či už prirodzených alebo násilných.
Ak zvýrazníme fakt, že „geografická“ stredná Európa pretrvávala nepretržite, potom
treba uznať aj fakt, že z mocensko – politického aspektu bola jej geopolitická kontinuita
prerušená vytvorením železnej opony po roku 1945. Aj v čase nedávnych prevratných zmien
na politickej mape kontinentu dochádzalo k živým diskusiám týkajúcich sa problematiky
strednej Európy. Avšak žiadny z pokusov o priestorovú definíciu strednej Európy nezískal
platnosť všeobecne prijímaného vymedzenia.52
Geografické vymedzenie strednej Európy je nejednoznačné a heterogénne. Geografické
hranice a vymedzenia sú často prispôsobované dominantným geopolitickým koncepciám
v rámci aktuálnych štátnych doktrín.53 Dokonca každý zo stredoeurópskych národov má
trochu inú predstavu o hraniciach strednej Európy v závislosti od vlastnej polohy a historickej
tradície.
V súvislosti s rastúcou dynamikou integrácie krajín strednej Európy do NATO a EÚ sa
objavovala častejšie téza, že stredná Európa je len pohyblivým predpolím západoeurópskej
civilizácie s tendenciou sa na jednom (východnom) okraji rozširovať a na západnom
ustupovať v prospech plnohodnotnej západnej civilizácie. To by znamenalo, že stredná
Európa ako samostatná a stabilná jednotka vlastne neexistuje.
Na Slovensku myšlienky stredoeurópanstva, až na pár výnimiek (Hodža), nezapustili
silné korene vzhľadom na podozrievavosť voči akýmkoľvek snahám obnoviť niekdajšie
podriadené postavenie Slovenska v mnohonárodnostnom celku (Stredná Európa ako náhrada
za Uhorsko či Habsburskú monarchiu).54 V súčasnosti i do budúcnosti by Slovensko ako
krajina uprostred strednej Európy mohlo z posilnenej regionálnej spolupráce vyťažiť relatívne
najviac (obchod, doprava, sídla organizácií). Slovensko ako najmenší partner je aj celkovo
výraznejšie závislé na regionálnej spolupráci , ako jeho susedia.55
Pravdou je, že o vyslovene spoločnej identite, alebo spolupatričnosti v regióne strednej
Európy môžeme len veľmi ťažko hovoriť. V rámci prístupu k integrácii si tieto krajiny na
jednej strane uvedomovali nevyhnutnosť spolupracovať (Stredoeurópska iniciatíva, CEFTA)
no, na druhej strane keby jeden alebo dva štáty dostali šancu predbehnúť svojich susedov, asi
by to urobili. Poľsko sa vidí ako európsky štát porovnateľný s veľkými krajinami a prezentuje
sa prinajmenšom ako regionálna mocnosť, v Českej republike sa objavili dva zásadné postoje
k stredoeurópskej spolupráci, prvý vychádzal z hlbokých českomoravských tradícií
a záujmov,56 druhý postoj sa stotožňuje s pozíciou krajiny ako sólo jazdca, ktorý nemusí
a nesmie čakať na svojich stredoeurópskych susedov a zaradí sa medzi úspešné západné
krajiny. V Maďarsku menšinová agenda bráni odpútať sa od svojich susedov, a preto bol
stredoeurópsky rozmer v maďarskej politike prítomní vždy.
Akým smerom by sa vlastne mala regionálna spolupráca uberať po vstupe týchto krajín
do EÚ? Slovensko a Maďarsko majú asi najlepšie susedské vzťahy s Rakúskom, zatiaľ čo
Česká republika a Slovinsko majú k iniciatívam Rakúska („Strategické partnerstvo“) skôr
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odmeraný vzťah. Poliaci sa zase obávajú možného ohrozenia budúceho vedúceho postavenia
v rámci regionálnej skupiny.57
Hľadanie optimálneho variantu usporiadania stredoeurópskeho priestoru je príznačné aj
pre súčasnosť a výrazne ovplyvní aj postavenie Slovenska.
Stálo by za úvahu vytvoriť flexibilnú, neformálnu alianciu, v rámci ktorej by sa
jednotlivé štáty nemuseli zhodovať a spolupracovať vo všetkých oblastiach ale mohli by byť
úspešné vo vybraných otázkach podľa vzoru Beneluxu alebo škandinávskych štátov.
V rámci geopolitických analýz stredoeurópskeho priestoru netreba zabudnúť na
skutočnosť, že tento priestor nemá podobu geopolitického ohniska pre geostrategických
hráčov. Z toho vyplýva potreba zamerať sa na rozvoj ekonomickej sily a viesť efektívnu
zahraničnú politiku.
V rámci Európy ako celku je pre Slovensko príznačná poloha medzi dvomi
geopolitickými osami - hlavnou (Paríž – Berlín – Varšava - Moskva) a vedľajšou (Porúrie –
Mníchov – Viedeň – Budapešť – Belehrad – Sofia – Istanbul). Územie Slovenska je
potenciálnym priestorom pre ich severo-južné prepojenie, čo zvýrazňuje tranzitnú polohu
Slovenska.58
Poloha Slovenska z hľadiska ekonomicko-geografického je hodnotená vo vzťahu
k hlavným európskym komunikáciám. V minulosti bolo územie Slovenka dôležitou
križovatkou obchodných ciest prechádzajúcich od Baltského mora k Jadranu. Táto cesta sa
križovala s cestou dunajskou, ktorá spájala strednú Európu s Čiernym morom a Stredomorím.
V súčasnej dobe stúpa význam tohto priestoru vo sfére dopravy riečnej, cestnej, železničnej
i leteckej. Mimoriadne významná je poloha Slovenska vzhľadom k európskym dopravným
trasám strategických surovín (plynovody, ropovody).59 Región krajín V4 má strategický
význam ako tranzitné územie pre export ropy a zemného plynu do západnej Európy. Napriek
tomu, že budúcnosť niektorých projektov ( Jamal II, prípadne južná vetva na Slovensko) je
otázna, akákoľvek destabilizácia pomerov na Blízkom a Strednom Východe, či v severnej
Afrike, môže znamenať rapídne zvýšenie záujmu o tranzit strategických energetických
surovín z Ruska a oblasti Kaspického mora cez stredoeurópsky priestor krajín V4 do západnej
Európy.
Záver
Väčšina geopolitických prác je venovaná praktickej geopolitike, čo spôsobuje silne
ideologický, resp. národno-štátny akcent ich obsahu a záverov. Akademická geopolitika je
však oslobodená od ideologických či nacionalistických predsudkov. Jej úlohou je využívať
geopolitické argumenty, vyúsťujúce do všeobecných zákonitostí, využiteľných najmä pre
výskum medzinárodnej politiky a medzinárodných vzťahov.
Geopolitika je na jednej strane akceptovanou vedeckou disciplínou, na druhej strane
objektom polemík. Pre niektorých vedcov je prijateľnejší pojem geoekonomika, iní preferujú
popri geopolitike používanie termínu geokultúra, ďalší presadzujú geostratégiu alebo
geohistóriu. Ukazuje sa, že definícia geopolitiky, zdôrazňujúca jej statickú a deterministickú
podstatu je prekonaná, pretože súčasná geopolitika má ďaleko širšie, komplexnejšie
a dynamickejšie východiská a závery.
Ukazuje sa, že napriek častému odmietaniu a odsudzovaniu geopolitiky, geopolitické
analýzy sú nevyhnutné pri formulovaní národných záujmov. Geopolitické úvahy by však
nemali viesť k ilúziám o nadobúdaní dôležitosti takých teritórií, ktoré nenadobudli v kontexte
doterajšieho vývoja veľký význam a len ťažko sa vedia vyrovnať so skutočnosťou, že ho
nemajú a ani nezískajú.
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V rámci geopolitických analýz stredoeurópskeho priestoru netreba zabudnúť na
skutočnosť, že tento priestor nemá podobu geopolitického ohniska pre geostrategických
hráčov. Z toho vyplýva potreba zamerať sa na rozvoj ekonomickej sily a následne viesť
efektívnu zahraničnú politiku.
Skutočnosť, že klesá hodnota teritória ako rozhodujúceho faktora moci posúva potrebu
zamerať sa hlavne na logiku geoekonomiky a v prípade Slovenska na rozvoj
vedeckotechnického potenciálu, vedeckých poznatkov a moderných priemyselných
technológií.
Zahraničnopolitické a bezpečnostné pôsobenie Slovenskej republiky v globálnom rámci
je obmedzené jej veľkosťou, limitovanými ľudskými zdrojmi a malým hospodárskym
potenciálom. Členstvo SR v globálnych organizáciách ako OSN alebo OECD nezaručuje
presadenie štátnych záujmov v adekvátnej miere. Preto je možné konštatovať, že najlepším
spôsobom, akým Slovensko môže čeliť tejto situácii, je využívanie jeho členstva v NATO
a EÚ. Len prostredníctvom týchto organizácií môže Slovenská republika posilniť svoj vplyv
v medzinárodných vzťahoch.
Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii a zároveň v Severoatlantickej aliancii
vytvára kvalitatívne novú dimenziu nášho postavenia nielen v Európe, ale aj v rámci
globálneho sveta. Vytvárajú sa tým priaznivejšie podmienky pre obhajobu záujmov
Slovenska, pre zabezpečenie kvalitatívne novej úrovne bezpečnosti, sociálno – ekonomickej
stability a základné predpoklady vyššej dynamiky ekonomického rozvoja a tým aj rast kvality
života našich občanov.
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Komuniké
KONFERENCIA "SLOVENSKO EURÓPE - EURÓPA SLOVENSKU"

Účastníci konferencie po dvoch dňoch diskusie dospeli k nasledujúcim záverom.
Samotné konanie konferencie zameranej na pôsobenie nášho štátu po vstupe do Únie a
jeho mieste v Európe, o kultúrnej a národnej identite Slovenska v európskom kontexte, je
prínosom pre slovenskú odbornú i laickú verejnosť a svedčí o pozitívnom posune vpred v
diskusii.
Pre rozvinutie nášho potenciálu je mimoriadne dôležité poznať historické pozadie a
determinanty nášho pôsobenia v rámci Európy, keďže naša kultúra sa môže pochváliť
nejednou významnou osobnosťou európskeho formátu.
V rámci potenciálu Slovenska ako menšieho štátu zaujíma významné postavenie ľudský
potenciál, ktorý je nevyhnutné poznať, správne identifikovať a využívať. Z tohto vyplýva aj
prioritná pozícia vedy a vzdelania. Pri vnímaní slovenskej reality očami ostatných európskych
štátov a globálnych partnerov je dôraz v prvom rade kladený na kontinuitu, stabilitu a
dlhodobé trendy.
Rozšírenie únie o Slovensko a ďalšie štáty vytvorí nové podmienky a rovnováhu síl v
Európe. V tejto súvislosti by sa Slovensko nemalo stať členom, ktorý narúša kooperáciu, ale
skôr aktívnym prvkom, ktorý iniciuje a uľahčuje spoluprácu.
Ani v súčasnosti nie je možné jednoznačne zodpovedať otázku ideálneho politického
usporiadania Európskej únie. Je možné povedať, že EÚ je natoľko špecifická, že potrvá ešte
značnú dobu, kým dospejeme k vhodnej inštitucionálnej štruktúre pre takúto formu
koexistencie európskych štátov. Je však potrebné, aby Slovensko podobne ako ostatné členské
štáty prinieslo do zjednocujúcej sa Európy kultúru svojich predkov. Prezentovaním našej
kultúry Slovensko prispeje k vytvoreniu reprezentatívnej mozaiky európskych kultúr, ktorá
bude odrážať jej jedinečnú pestrosť a harmóniu.
Zároveň je nevyhnutné, aby sa každý členský štát cítil slobodný a neobmedzený vo
svojej kultúre a aby sa kontinuálne realizoval tvorivý dialóg na riešenie sporných otázok.
Reprezentácia Slovenska by mala zodpovedne plniť svoje úlohy pri presadzovaní záujmov
Slovenskej republiky a v kooperácii s potrebami svojich európskych partnerov.
Len verejnosť vybavená širokou bázou presvedčivých argumentov, ale aj uvedomením si
rizík, môže lepšie čeliť výzvam integrácie v hodnotovej i praktickej rovine.
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