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MÍĽNIKY 30 ROKOV VÝVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

MILESTONES OF 30 YEARS OF DEVELOPMENT OF THE SLOVAK 

REPUBLIC 

 

Abstrakt 

Slovenská republika (SR) prešla od svojho vzniku k 1.1.1993 obrovskými zmenami, ktoré 

zásadne zmenili jej charakter. Medzi najzásadnejšie patria, transformácia z centrálne plánova-

nej na trhovú ekonomiku, privatizácia národného majetku, plná integrácia do Európskej Únie 

(EÚ), vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO) a uskutočnenie hlbokých štrukturálnych 

reforiem vo všetkých sociálno-ekonomických oblastiach národného hospodárstva. Budovanie 

demokratickej spoločnosti. 

Abstract 

The Slovak Republic (hereinafter only SR) has undergone Many enormous changes since its 

creation on January 1st, 1993, by which its character was fundamentally changed. Among the 

most fundamental changes are: transformation from a centrally planned economy to a market 

economy, privatization of national assets, full integration into the European Union (hereinaf-

ter only EU), join to the North Atlantic Alliance (hereinafter only NATO), and deep structural 

reforms implementation into all socio-economic areas of the national economy. And, building 

a democratic society. 

Kľúčové slová: Slovenská republika; trhová ekonomika, reformy, privatizácia, integrácia; 

Európska únia, NATO, kohézia. 

Keywords: Slovak Republic; market economy, reforms, privatization, integration; European 

Union, NATO, cohesion. 

 

Úvod 

Práca tohto typu a obsahu, ako odborná štúdia na Slovensku absentuje. Je to aj napriek 

tomu, že existuje veľa publikácii, ktoré hodnotia vznik a vývoj Slovenskej republiky. Príno-

som tejto vytvorenej štúdie je, že v zrozumiteľnej a hlavne komplexnej a chronologickej for-

me poskytuje míľniky vývoja SR od jej vzniku. Ambíciou autorov štúdie nebola preto hlbšia 

historická i  sociologická analýza, ktorým Slovenská republika prechádzala v uplynulom trid-
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saťročí. Tým sa autori chceli vyhnúť prípadnej možnej názorovej kontroverzie. Štúdia je za-

meraná na zhrnutie spoločenského vývoja v jeho rozhodujúcich dôležitých oblastiach, aj 

s kritickým pohľadom od vzniku SR k 1.1.1993, ktorá bola uznaná susedmi i medzinárodným 

spoločenstvom. Vznik SR sa spája so zánikom Československa. Rozdeleniu Českej a Sloven-

skej Federatívnej Republiky (ČSFR) predchádzalo v rokoch 1990 až 1992 množstvo rokovaní 

československých, českých aj slovenských politikov i štátnych inštitúcií. Súbežne postupova-

lo aj odbúravanie zdedeného monopolu štátneho vlastníctva v národnom hospodárstve jeho 

transformáciou formou privatizácie do podmienok trhového hospodárstva. 

Na fungovanie slovenskej ekonomiky a formovanie hospodárskej politiky má významný 

vplyv vonkajšie ekonomické prostredie, ktoré predstavuje NATO, kde SR vstúpila 29.3.2004 

a od 1.5. 2004 po pristúpení sa stala členom EÚa v rámci nej v Hospodárskej a menovej únii. 

Cieľ integrovať sa do oboch zoskupení sa tak stal kľúčovým faktorom akcelerujúcim hospo-

dárske reformy.  1. január 2009 je dátum prijatia jednotnej európskej meny EURA na Sloven-

sku. Do schengenského priestoru Slovensko oficiálne vstúpilo 21. decembra 2007.Pre rozvoj 

národného hospodárstva SR zohráva rozhodujúcu úlohu implementácia politik EÚ. 

 

Foreword 

 

Any work of this type and content, as a professional study, is absent in Slovakia. That is de-

spite the fact that there are many publications evaluating the establishment and development 

of the Slovak Republic. A contribution of this created study is, that the study provides a view 

of milestones of the Slovak Republic's development since its creation, in an understandable, 

particularly complex, and chronological form. Therefore, the ambition of the authors of the 

study was not any deeper historical and sociological analysis, which the Slovak Republic 

passed through in the past thirty years. Therewithal, the authors want to avoid any possible 

opinion controversy. The study is focused onthe summarization of social development, in its 

decisively important areas, even with a critical view from the creation of the Slovak Republic 

on January 1st, 1993, which was appreciated by its neighbors and by the international com-

munity. The creation and following formation of the Slovak Republic is interconnected with 

the dissolution and fall of Czechoslovakia. The separation of the Czech and Slovak Federative 

Republic (ČSFR) was preceded in the years 1990 to 1992 by numerous negotiations between 

Czecho-Slovak, Czech and Slovak politicians, and state institutions. At the same time, the 

demolition of the inherited monopoly of state ownership in the national economy by its trans-

formation, in the form of privatization into the conditions of the market economy proceeded. 

The functioning of the Slovak economy, and the formation of economic policy, are significant-
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ly influenced by the external economic environment represented by NATO, which the Slovak 

Republic joined on March 29th, 2004, and from May 1st, 2004, after accession the Slovak Re-

public became a member of the EU and, within the frame of it also of the Economic and Mon-

etary Union. The purpose of integrating into both groups thus became a key factor in econom-

ic reforms accelerating. January 1st, 2009 was the date of adoption the single European cur-

rency – EUR - in Slovakia. Slovakia officially entered the Schengen area on December 21st, 

2007. The implementation of EU policies plays a decisive role in the development of the Slo-

vak national economy. 

 

1. Budovanie základov štátu , jeho funkcii a ich rozvoj 

1.1. Cesta Slovenska k samostatnosti 

1. januára 1993 samostatná Slovenská republika začala písať svoju históriu. Bola 

uznaná susedmi i medzinárodným spoločenstvom. Vznik SR sa spája so zánikom Českoslo-

venska. Spôsob akým sa Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR) po 74 rokoch od 

vyhlásenia nezávislosti „Československa" 28. 10. 1918 rozdelila, sa stal vzorom vo svete pre 

riešenie národnostných sporov. Rozdeleniu ČSFR predchádzalo v rokoch 1990 až 1992 

množstvo rokovaní československých, českých aj slovenských politikov i štátnych inštitúcií. 

Už prvé mesiace po revolučných zmenách v novembri 1989 ukázali, že vtedajšia po-

doba federácie nemá šancu na prežitie1. Napríklad zdanlivo nenápadná otázka nového názvu 

česko-slovenského štátu narástla do nečakaných rozmerov a ich výsledkom bolo výrazné 

ochladenie vzájomných vzťahov oboch národov. Alebo v diskusiách o tom, kto na koho dop-

láca, sa namiesto triezvych analýz prejavovali skôr emócie na oboch stranách. Delenie kom-

petencií medzi federáciou a republikami bolo od augusta 1990 predmetom viacerých zložitých 

rokovaní medzi politickými reprezentáciami oboch republík. Všetky zvažované modely, me-

dzi ktorými nechýbala myšlienka akéhosi "dvoj-domčeka" či konfederácie, však zostali len v 

oblasti nerealistických teoretických úvah. 

Otázka nezávislej slovenskej štátnosti sa postupne stala absolútnou prioritou pre mno-

hých Slovákov aktívnych v spoločenskom, politickom a ekonomickom vývoji Slovenska. 

Aktivity týchto ľudí prirodzene viedli k zakladaniu národných spolkov a združení, ktorých 

hlavným cieľom bolo čo najskôr oživotvoriť a pozdvihnúť národnú symboliku Slovenska a 

následne podporovať a rozvíjať myšlienku samostatnosti a zvrchovanosti Slovenskej republi-

 
1HRIVÍK, P. 2018a: Základy vzniku samostatnej Slovenskej republiky, jej premeny a slovenská súčasnosť po 25 rokoch. In: 

25 rokov rozvoja Slovenskej republiky. (kolektívna monografia) s. 26-66. ISBN 978-80-8128-228-7. 
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ky . Medzi prvé takéto spolky a združenia, ktoré sa formovali po novembrových udalostiach 

1989, patrili napríklad Štúrova spoločnosť (1989), Spoločnosť slovenskej inteligencie Korene 

(1990), občianska iniciatíva „61 krokov k slovenskej identite – Zvrchované Slovensko“ 

(1990), Asociácia slovenských vojakov (1990), alebo Kongres slovenskej inteligencie (1992). 

Výrazným spôsobom do spoločensko-politického diania v prospech zvrchovanej SR vstúpila 

tiež Matica slovenská. Nezávislé združenie ekonómov Slovenska (1990)zohrávalo zvlášť vý-

znamnú úlohu v tejto etape hlavne preto, že združovalo významných ekonómov právnikov 

a ďalších profesii z teoretickej a praktickej oblasti. Na ich čele stáli významní ekonómovia – 

Prof. Ing. Viktor Pavlenda, DrSc., a Prof. Ing. Hvezdoň Kočtúch, DrSc. Na základe ich mak-

roekonomických komparačných štúdií preukázali životaschopnosť Slovenska.2 

Návrh tzv. veľkého kompetenčného zákona a jeho schvaľovanie sa stali jedným 

z prvých vážnych testov pevnosti, funkčnosti a stability česko-slovenskej federácie po prvých 

parlamentných voľbách v r. 1990. Po dlhodobých ťažkých diskusiách predsa len došlo na 

vládnych úrovniach k politickej dohode o návrhu kompetenčného zákona medzi republikami 

i federáciou. Návrh kompetenčného zákona v upravenej verzii bol nakoniec prijatý vo Fede-

rálnom zhromaždení (FZ) dňa 12. decembra 1990 pod č. 556/1990 Zb. 

Prezident  ČSFR V. Havel v závere roka 1990 prisľúbil využiť svoje zákonodarné prá-

vomoci v podobe predloženia návrhov ústavných zákonov o ústavnom súde, referende a rozší-

renia právomocí prezidenta v prípade ústavnej krízy. Veľký dôraz kládol najmä na neskoršie 

predloženie vlastného návrhu federálnej ústavy, ktorá by mala byť prijateľná aj pre Sloven-

sko. Spomínané zákonodarné iniciatívy v podobe návrhu ústavných zákonov prezident odô-

vodnil vo FZ 3. decembra 1991. Rokovania o prezidentových návrhoch sa pretiahli až do na-

sledujúceho roka 1992. Podobne ako predtým, sa Havlove návrhy aj teraz stali vo FZ neprie-

chodnými. Časť prezidentových návrhov neprešli hlasovacou mašinériou a ostávajúce prezi-

dent sám stiahol z rokovania. 

Politický vývoj vo FZ, aj po niekoľkých ďalších neúspešných pokusoch zo strany zá-

stancov federácie o jej záchranu, nezadržateľne smeroval k rozdeleniu česko-slovenského 

štátu. Žiadny iný prijateľný variant k rozpadu spoločného štátu neexistoval. Tento fakt sa jas-

ne odzrkadlil aj vo výsledkoch nasledujúcich parlamentných volieb v oboch republikách do 

FZ. Druhé demokratické parlamentné voľby v ČSFR (5. – 6. júna 1992) sa stali rozhodujúcim 

míľnikom na ceste k zániku spoločného štátu a vzniku dvoch nových nezávislých štátov – 

Českej republiky a Slovenskej republiky. Parlamentné voľby na Slovensku jasne potvrdili, že 

 
2LYSÁK, L.: Dve dekády formovania slovenskej ekonomiky a spoločnosti. In: Dvadsať rokov sociálno-ekonomického rozvo-

ja slovenskej republiky.(kolektívna monografia) s. 223-243.; ISBN:978-80-89458-30-1. 
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veľká väčšina slovenskej verejnosti odmieta existujúcu formu  česko-slovenskej federácie. Po 

parlamentných voľbách sa rozbehla séria rokovaní medzi víťazmi parlamentných volieb v ČR 

a SR. 

Významným momentom v neúspešných česko-slovenských rokovaniach sa stal 17. jún 

1992, keď sa V. Klaus odmietol ďalej podieľať na zostavení federálnej vlády ako jej budúci 

premiér a rozhodol sa ašpirovať na funkciu predsedu vlády ČR. Tým dal prvýkrát najavo, že 

nedokáže splniť slovenskú požiadavku o medzinárodnoprávnej subjektivite Slovenska, ktorú 

pretláčalo do vládneho programu hnutie HZDS.  

Nezvratný proces rozpadu federácie sa prejavil aj v súvislosti s ukončením mandátu 

prezidenta V. Havla a novými prezidentskými voľbami. Prezidentov mandát končil 5. júla 

1992 a podľa novely ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o česko-slovenskej federácii z 15. 

apríla 1992 sa po skončení mandátu mal zvoliť nový prezident do troch mesiacov – t. j. najne-

skoršie do 5. októbra 1992. Avšak spomínaný ústavný zákon, ani formálne stále platná ústava 

z roku 1960 nehovorili ako postupovať, ak sa nepodarí zvoliť prezidenta do troch mesiacov. 

V. Havel bol jediným kandidátom českej politickej reprezentácie vo FZ, slovenská strana ne-

postavila žiadneho kandidáta na post prezidenta. Neúspešná voľba prezidenta vo FZ sa usku-

točnila 3. júla 1992. Medzi udalosti, ktoré významne ovplyvnili politické rokovania 

o budúcnosti ČSFR3, patrilo schválenie Deklarácie SNR o zvrchovanosti SR dňa 17. júla 1992 

a následné prijatie Ústavy SR 1. septembra v SNR. Krátko po vyhlásení Deklarácie ešte v ten 

istý deň abdikoval prezident V. Havel. Štát tak už natrvalo, až do svojho zániku, zostal bez 

prezidenta. 

Jednou z veľkých prekážok pre pokojné a ústavné rozdelenie česko-slovenskej federá-

cie bol ústavný zákon č. 327/1991 Zb., o celoštátnom referende a zákon č. 490/1991 Zb., 

o spôsobe uskutočnenia referenda. Na elimináciu česko-slovenského referenda, ktoré bolo 

podľa tohto zákona asymetrické a nevyjadrovalo suverénnu vôľu jednej z republík vystúpiť 

z federácie, bol preto potrebný nový ústavný zákon. Z tohto dôvodu sa pripravil návrh ústav-

ného zákona o spôsobe zániku federácie, ktorý bol predložený federálnou vládou do FZ dňa 3. 

septembra 1992. Rozprava o návrhu ústavného zákona prebiehala vo veľmi búrlivej 

a konfliktnej atmosfére. Hlasovanie o návrhu ústavného zákona o spôsobe zániku česko-

slovenskej federácie sa uskutočnilo 1. októbra 1992. Návrh zákona však nebol prijatý 

v žiadnej zo snemovní FZ. Dňa 15. októbra predložila federálna vláda poslancom FZ sľúbený 

program opatrení proti živelnému rozpadu ČSFR. Ten predpokladal zaistenie činnosti vlády 

 
3CHOVANEC, J: Podmienky a predpoklady vzniku ČSFR a jej rozdelenie bez referenda. In: Kolektív autorov: 25rokov 

rozvoja Slovenskej republiky. (kolektívna monografia) s. 67-92.  ISBN 978-80-8128-228-7. 
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do 31. decembra 1992 a súčasne postupný prevod všetkých zostávajúcich právomocí federá-

cie na republiky najneskoršie k tomuto dátumu. Aby sa kompenzovali možné dôsledky rozde-

lenia štátu, bolo nutné vopred pripraviť súbor zmluvných dokumentov medzi republikovými 

vládami. Návrh konečného znenia ústavného zákona bol predložený najskôr obom národným 

radám, ktoré po jeho prerokovaní dňa 17. novembra 1992 ho odporučili FZ prijať. V mimo-

riadne búrlivej atmosfére dňa 25. novembra 1992 bol zákon schválený. Konečné znenie 

schváleného návrhu ústavného zákona o zániku ČSFR bolo publikované v Zbierke zákonov 

pod č. 542/1992 Zb. 

Na uskutočnenie referenda nebola politická vôľa ani u jednej z politických a štátnych 

reprezentácií, ktoré vzišli zo všeobecných  demokratických volieb v júni 1992 – víťazi ODS 

v ČR a HZDS v SR. Práve tieto voľby okrem už uvedeného dali legitimitu obidvom štátnym 

reprezentáciám zvoleným, a to tak do Federálneho zhromaždenia ČSFR, ako aj do národných 

orgánov republík – do ČNR a SNR, ktoré sa dohodli na zániku či rozdelení ČSFR ústavno-

právnou formou, a to i napriek tomu, že existoval ústavný zákon č. 327/1991 Zb. o referende 

a zákon č. 490/1991 Zb. o spôsobe vykonania referenda. Pritom vychádzali zo skutočnosti, že 

ani prvá Česko-slovenská republika a taktiež ani česko-slovenská federácia nevznikla na zá-

klade referenda, ale parlamentnou ústavnoprávnou cestou.4 Novoutvorená vláda ČSFR po 

júnových voľbách 1992 si do volebného programu ako jednu z hlavných úloh dala prípravu na 

pokojný a demokratický zánik ČSFR, ktorý sa mal uskutočniť do konca roku 1992. 

Výrazná väčšina slovenskej verejnosti dnes pozitívne hodnotí rozdelenie česko-

slovenského štátu nielen preto, že Slovensko vystupuje ako suverénny subjekt na medziná-

rodnej scéne, že samo rozhoduje o svojom osude, ale tiež preto, že dôsledky rozpadu federá-

cie sa ukázali byť prínosnými v rozvoji oboch národov – Čechov a Slovákov – ako aj vzá-

jomných vzťahov medzi nimi. 

1.2.Transformácia spoločenského života 

Transformačný proces bol veľmi komplikovaný a komplexný, keďže zasahoval všetky 

sféry spoločenského života novovzniknutého štátu. Transformácia postupne podliehala poli-

tickým a následne hospodárskym a sociálno-demografickým zmenám. Obnovenie územnej 

samosprávy v roku 1990 patrilo nesporne medzi najvýznamnejšie spoločensko-politické zme-

ny v prvom období transformácie našej spoločnosti. Pozoruhodným sprievodným javom tohto 

procesu bol hneď od začiatku silný tlak na zmeny v územnej organizácii obcí. Asi najzávaž-

 
4CHOVANEC, J: Podmienky a predpoklady vzniku ČSFR a jej rozdelenie bez referenda. In: Kolektív autorov: 25rokov 

rozvoja Slovenskej republiky. (kolektívna monografia) s. 67-92.  ISBN 978-80-8128-228-7. 
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nejšou zmenou stal proces decentralizácie právomocí z celoštátnej úrovne na úroveň lokálnu, 

teda obnovenie činností samospráv. Z tohto pohľadu malo veľký význam uvedenie do účin-

nosti dvoch zákonov (zákon č. 369/1990 Zz. a zákon č. 138/1991 Zz.), podľa ktorých môžu 

mestá (ale aj vidiecke obce) samostatne rozhodovať a následne aj uskutočňovať všetky úkony 

súvisiace so správou sídla a jeho majetku. 

Politický a socioekonomický vývoj krajiny v novom, demokratickom systéme nie je 

možné pochopiť bez toho, aby sme nespomenuli hlavných aktérov – politické strany. Tie ur-

čovali smerovanie krajiny, tvorbu zákonov, opatrenia, ktoré prijímali jednotlivé vlády fungu-

júce na báze koaličných dohôd. V slovenských podmienkach sa potvrdilo, že kvalita alebo 

nekvalita demokratického politického prostredia do značnej miery závisí od kvality politic-

kých strán. Rozvoj demokracie ovplyvňovali aj iné faktory: civilizačné zázemie, socio-

kultúrny vývoj, historické skúsenosti, tradície, vonkajšie faktory. V  júni 1990 sa uskutočnili 

prvé slobodné parlamentné voľby.  

• Ekonomická transformácia SR 

Ekonomická transformácia sa začala ešte v čase federálneho štátu ČSFR. ktorá bola 

schválená federálnym parlamentom v septembri roku 1990. Spustená bola od 1.1.1991,  zalo-

žená na liberálnej rakúskej škole a monetaristickej chicagskej škole. Išlo o tzv. radikálnu eko-

nomickú transformáciu (big bang). Transformácia bola zameraná na prechod od totalitného 

komunistického režimu na liberálnodemokratický politický systém a od centrálne plánova-

nej ekonomiky na  trhovú ekonomiku. Ekonomická transformácia uvádza štyri najdôležitejšie 

piliere. Ide o liberalizáciu cien, úspornú menovú a rozpočtovú politiku, vnútornú vymeniteľ-

nosť meny a liberalizáciu zahraničného obchodu a o širokú a rýchlu privatizáciu. V oblasti 

privatizácie bol tento rok rokom spustenia tzv. malej privatizácie (predaj malých prevádzok, 

väčšinou maloobchodných predajní výlučne formou verejnej dražby) a prípravy privatizácie 

veľkej, ktorá bola spustená od začiatku roka 1992. 

Liberalizáciou cien došlo v priebehu prvých štyroch mesiacov po spustení reformy k 

nastoleniu makroekonomickej rovnováhy. Keďže predtým agregátny dopyt prevažoval nad 

agregátnou ponukou, po liberalizácii cien ich úroveň dosť rýchlo a prudko stúpla5, za prvé 

štyri mesiace roka 1991 o vyše 50%. Potom však rast cien narazil na dopytový strop, pretože 

zároveň s liberalizáciou cien bola uskutočňovaná aj úsporná menová a rozpočtová politika, 

ktorej zmyslom bolo najmä nedopustiť roztočenie inflačnej špirály po cenovej liberalizácii a 

 
5KOZLÍK, S : Ekonomika Slovenska v kontexte rokov 1989, 1998, a 2008. In: 25 rokov rozvoja Slovenskej republiky. (ko-

lektívna monografia) s. 129-160. ISBN 978-80-8128-228-7. 
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teda nedopustiť stav, kedy by sa nerovnováha neustále generovala, len s tým rozdielom, že na 

vyššej cenovej úrovni. Zmyslom vnútornej vymeniteľnosti a liberalizácie zahraničného ob-

chodu bolo zase preniesť vonkajšiu konkurenciu do vnútra ekonomiky a tým pritvrdiť krite-

riálnosť a tvrdosť ekonomického prostredia, ktoré by malo viesť k adaptácii a reštrukturalizá-

cii podnikovej sféry. Privatizácia má tri základné motívy. Prvým, keďže súčasťou privatizácie 

sú aj reštitúcie,t.j. navrátenie pôvodne privátneho, neskôr zoštátneného majetku späť bývalým 

vlastníkom, pripadne ich dedičom , ktorá bola upravená tzv. zákonom o zmiernení následkov 

niektorých majetkových krívd (z 22JX11990) a zákonom o mimosúdnych rehabilitáciách (z 

2l1II11991). Druhým je vytvorenie ekonomických a politických poistiek nezvratnosti politic-

kých zmien nastúpených po novembri 1989 a tretím je vytvorenie efektívnej vlastníckej štruk-

túry s vysoko prevažujúcim súkromným vlastníctvom, ktorá je nevyhnutným predpokladom 

efektívnej a konkurencieschopnej ekonomiky. Zahraničné investície a predovšetkým priame 

zahraničné investície sa stali jedným z faktorov, ktoré zohrali dôležitú úlohu v procese hos-

podárskej transformácie. 

Privatizácia a jej formy 

Malá privatizácia - Privatizácia podľa zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k 

niektorým veciam na iné právnické a fyzické osoby v znení neskorších predpisov, tzv. malá 

privatizácia bola prvou etapou privatizácie a uskutočnila sa v rokoch 1991 až 1993. Išlo o 

časove a rozsahom ohraničenú prvú etapu transformácie, ktorá však spolu s reštitúciami polo-

žila pevný základ súkromného sektoru v obchode, službách a v miestnom a malom priemysle. 

Jedinou metódou bola verejná dražba.  

Veľká privatizácia –Bola rozdelená na prvú a druhú vlnu kvôli náročnosti procesu z hľadiska 

procedurálneho, počtu privatizovaných subjektov ako aj objemu majetku vstupujúceho do 

privatizácie. Legislatívny rámec pre prevod majetku štátu počas veľkej privatizácii bol zákon 

č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Tento zákon bol počas 

privatizácie 19 krát novelizovaný. V období rokov 1991 - 1993 prebiehala prvá. vlna privati-

zácie, ktorá zahrnula majetok 678 štátnych podnikov v celkovej hodnote 169 mld. Sk a týkala 

sa majetku štátnych podnikov z oblasti priemyslu, služieb a ostatných oblastí. Uplatňovali sa 

neštandardné metódy, hlavne kupónová privatizácia.  

Druhá vlna veľkej privatizácie začala v septembri 1993 a podľa deklarovaného zámeru mala 

byť ukončená v roku 1996. Druhá vlna privatizácie bola oproti prvej vlne obsahovo pozna-
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menaná niekoľkými zásadnými zmenami. 6Predovšetkým to bol prechod od neštandardných 

metód, akou bola kupónová privatizácia, k metódam štandardným, hlavne k priamemu preda-

ju a nahradenie metódy kupónovej privatizácie metódou dlhopisovou.  

Metódy uplatnené v privatizácii boli:  

Štandardné metódy - patria sem; patria sem : priamy predaj- verejná dražba - verejná súťaž. 

Neštandardné metódy -  sú tie metódy, ktorých aplikácia na rozdiel od štandardných prichá-

dza do úvahy tam, kde neexistujú trhové inštitúcie. Sú to metódy špecificky „šité“ na kon-

krétne podmienky určitého štátu. U nás bola uplatňovaná ako neštandardná metóda kupónová 

privatizácia, ktorú neskôr nahradila dlhopisová privatizácia. 

 Špecifikum privatizácie, ako nástroja odstránenia jednej z najdôležitejších systémo-

vých charakteristík komunistického systému spočíval v tom, že na rozdiel od zmeny všetkých 

ostatných systémových charakteristík je zmena vlastníctva ako časovo, tak aj technicky a poli-

ticky najnáročnejším a najcitlivejším procesom.7 

 S odstupom rokov možno zhodnotiť aj negatívne stránky ekonomickej transformácie v 

ČSFR. Radikálna reforma nebrala ohľad na špecifické podmienky Slovenska. Výraznejšie 

sociálne dosahy v SR mali následky i na politickej scéne. Dôsledkom bolo zastavenie výroby 

v nových podnikoch a rastúca nezamestnanosť, ktorá bola zvlášť vysoká v niektorých sloven-

ských regiónoch. Slovensko malo svoj špeciálny problém so zbrojárskou výrobou, ktorá bola 

z veľkej časti koncentrovaná práve na jeho území. Bola to najmä výroba ťažkých zbraní, ktoré 

po zániku Varšavskej zmluvy nemali prirodzené odbytiská. Konverzia zbrojárskej výroby na 

Slovensku sa stala boľavým problémom s vážnym sociálnym dosahom. 

Kupónová privatizácia priniesla anonymných, neadresných vlastníkov, umožnila vznik 

finančných skupín, ktoré, často ako nátlakové, fungujú doposiaľ. Štát z nej nezískal ani koru-

nu, väčšina malých investorov DIKov o svoje malé podiely prišla. 

Za existencie samostatnej SR najväčšou chybou bola privatizácia strategických sieťo-

vých odvetví a bánk, ktorá sa odohrala za Dzurindových vlád. Predstavovala cca 50% celko-

vého objemu majetku štátu. Prinieslo to stratu bezprostredného dosahu štátu na tieto kľúčové 

odvetvia, ktorý si veľké európske štáty, ako sú Nemecko, Francúzsko, Taliansko zachovali. 

Znamenalo to, a doposiaľ aj znamená odliv mnohých miliárd eur zdrojov do zahraničia. Pe-

 
6Zverejnené na:Microsoft Word - MESA10_Analýza ekonomického vývoja v Slovenskej republike v rokoch 1993 - 

1995.DOC (upms.sk) 
7Zverejnené na: Microsoft Word - MESA10_RIZIKO KORUPCIE V PROCESE PRIVATIZÁCIE.DOC (upms.sk) 

http://www.upms.sk/media/MESA10_Analza_ekonomickho_vvoja_v_Slovenskej_republike_v_rokoch_1993_-_1995.pdf
http://www.upms.sk/media/MESA10_Analza_ekonomickho_vvoja_v_Slovenskej_republike_v_rokoch_1993_-_1995.pdf
http://www.upms.sk/media/MESA10_RIZIKO_KORUPCIE_V_PROCESE_PRIVATIZCIE.pdf
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niaze získané z privatizácie strategických podnikov boli premrhané. Za daného stavu štát nie 

je v stave promptne reagovať na podobné výzvy ako je súčasná energetická kríza.8 

Menová a fiškálna politika SR  

Dôležitou súčasťou hospodárskej politiky vlády je menová politika v kombinácii s fiškálnou 

politikou. Zdroje diskusii siahajúce do minulosti mali zjednodušenú interpretáciu o priorite 

menovej alebo fiškálnej politiky. Ekonómovia aj politici vo vyspelých štátoch prišli k záveru, 

že v hospodárskej politike je potrebná konzistentnosť menovej politiky s fiškálnou.9 

Vznik Národnej banky Slovenska 

Národná banka Slovenska, ako vykonávateľ menovej politiky  vznikla 1. januára 1993 

ako centrálna banka Slovenskej republiky. Jej činnosť, organizáciu, vzťah k vláde, hospodá-

renie a ďalšie oblasti upravuje zákon č. 566/1992 Zb.o Národnej banke Slovenska, v znení 

neskorších predpisov. 

V ekonomike štátu i voči ostatným bankám komerčného zamerania má špecifické po-

stavenie. Špecifické sú tiež úlohy, za ktoré zodpovedá. Nazývame ich funkciami centrálnej 

banky. Ide o súhrn navzájom prepojených činností, ktoré Národná banka Slovenska vykoná-

va, aby naplnila základný cieľ určený v zákone v zmysle ktorého bola zriadená – zabezpečila 

cenovú stabilitu. V oblasti menovej politiky stanovuje nástroje a postupy, pomocou ktorých 

realizuje konkrétny výkon menovej politiky. Ide o ekonomické (teda nie direktívne) nástroje, 

prostredníctvom ktorých nepriamo usmerňuje obchodnú politiku bánk a pobočiek zahranič-

ných bánk na území Slovenskej republiky. Použitie priamych administratívnych a teda zvy-

čajne aj netrhových nástrojov je v počiatkoch transformačného procesu často nevyhnutným 

krokom centrálnych bánk. Málo efektívny bankový sektor, chýbajúca legislatíva a nedosta-

točný inštitucionálny aparát okliešťujú možnosti centrálnej banky. Priame nástroje by však 

mali byť využívané len nevyhnutne dlhý čas potrebný na konsolidáciu bankového sektora, 

finančných inštitúcií a príslušnej legislatívy. NBS využívala priame nástroje popri nepriamych 

nástrojoch len do roku 1996. Po tomto období využívala už len nepriame nástroje. 

Vydávanie, čiže emitovanie peňazí do obehu v požadovanom objeme patrilo medzi 

základné funkcie a úlohy Národnej banky Slovenska. Z hľadiska základných princípov fun-

govania meny bolo otázkou času, kedy spoločnú česko- -slovenskú menu oba štáty ČR a SR 

nahradia národnými menami. Od 8. februára 1993 začala platiť na Slovensku nová mena – 

 
8KOZLÍK, S : Ekonomika Slovenska v kontexte rokov 1989, 1998, a 2008. In: 25 rokov rozvoja Slovenskej republiky. (ko-

lektívna monografia) s. 129-160. ISBN 978-80-8128-228-7. 
9BARIČ,O: Menová a fiškálna politika ako významná súčasť hospodárskej politiky. In: Dvadsať rokov sociálno-

ekonomického rozvoja slovenskej republiky.(kolektívna monografia) s.7-31. ISBN: 978-80-89458-30-1.; 
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slovenská koruna10, aj keď slovenskí občania platili za tovar a služby federálnymi bankovka-

mi, na ktorých bol slovenský kolok. Počas roka 1993 boli česko-slovenské okolkované ban-

kovky a česko-slovenské mince postupne sťahované z obehu a nahrádzali ich nové bankovky 

a mince. 

Stručná história verejných financií  

Vznikom samostatnej Slovenskej republiky k 1.1.1993 došlo k významnej zmene vo 

fiškálnom hospodárení. Namiesto troch navzájom previazaných rozpočtových okruhov (fede-

rálny a dva republikové) už bol každoročne koncipovaný štátny rozpočet Slovenskej republi-

ky v podmienkach suverénneho štátu. Počas existencie federácie boli niektoré príjmy, vytvo-

rené na území Československa (daň z obratu, odvody zo zisku a poľnohospodárska daň zo 

zisku) odvádzané do Prahy, odkiaľ boli podľa dohodnutého kľúča rozdeľované do jednotli-

vých rozpočtov. V roku 1991 tento kľúč predstavoval  40% pre rozpočet ČR, 25% pre rozpo-

čet SR a 35% pre rozpočet federácie. 

Prvý samostatný rozpočet Slovenskej republiky (na rok 1993) bol komplikovaný jednak en-

dogénnymi faktormi (samostatnosť republiky, situácia v oblasti nezamestnanosti, vývoj inflá-

cie, atď.), ako aj faktormi exogénnymi (celosvetová ekonomická recesia, rozpad tradičných 

trhov, a pod.). Ako špecifické vplyvy pôsobili zavedenie novej daňovej sústavy, delenie fede-

rálneho majetku a záväzkov, menová odluka a zavedenie colnej únie s Českou republikou. 

Nová daňová sústava 

K 1. januáru 1993 bola v Slovenskej republike zavedená nová daňová sústava, pripra-

vená podľa federálneho scenára ekonomickej reformy.11 V rámci tejto sústavy bola tzv. daň 

z obratu nahradená daňou z pridanej hodnoty a sústavou spotrebných daní. V tejto súvislosti 

je zaujímavý fakt, že v niektorých prípadoch sa uplatňovala takzvaná záporná daň z obratu 

(teda dotovanie niektorých výrobkov štátom), čo hlavne za socializmu umožňovalo ich  ex-

trémne nízke ceny (príkladom je mlieko za 2 koruny československé). Novú sústavu daní teda 

tvorili priame dane (daň z príjmov právnických osôb a daň z príjmov fyzických osôb) 

a nepriame dane (daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane a cestná daň). Uplatňované boli aj 

ďalšie, tzv. majetkové dane, a  to daň z dedičstva, daň z darovania a daň z prevodu a prechodu 

nehnuteľností. Tieto však predstavovali len marginálny (1%-ný) podiel na celkových daňo-

vých výnosoch. 

 
10Zverejnené na: https://www.nbs.sk/_img/documents/publik/mu/07_biatec0211_kyjac.pdf; 
11Zverejnené na: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/kotulic14/subor/20.pdf. 
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Delenie majetku československej federácie 

Pri delení majetku bývalej ČSFR Slovensko prevzalo rozsiahly blok štátnych finanč-

ných aktív a pasív federácie, pričom bol podľa počtu obyvateľov oboch republík uplatnený 

pomer 2:1. Územný princíp delenia bol použitý pri niektorých účelových položkách pro-

striedkov na bankových účtoch (zbrojárska výroba), ďalej pri pohľadávkach z poskytnutých 

finančných výpomocí, štátnych zárukách za bankové úvery, cenných papieroch v držbe štátu 

a pri štátnych dlhopisoch za súdne a mimosúdne rehabilitácie. Celkovo bolo  prevedených 

11,5 mld. Sk do štátnych finančných aktív SR a 21,7 mld. Sk do štátnych finančných pasív 

SR. 

Štátny dlh Slovenskej republiky pri jej vzniku predstavoval 96 mld. Sk, z toho vlastný dlh SR 

27 mld. Sk, prevzatie jednej tretiny vnútorných a zahraničných záväzkov bývalej českoslo-

venskej federácie 39 mld. Sk a prevzatie zahraničných záväzkov štátnej povahy (vzniknutých 

na základe politických rozhodnutí vlády pred novembrom 1989) vo výške 30 mld. Sk. Proces 

12delenia majetku mal dlhú históriu, aj plno sporov. Protokol o výmene ratifikačných listín k 

zmluve medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o spoločnom postupe pri delení 

federálneho majetku si vymenili premiéri ČR a SR Miloš Zeman a Mikuláš Dzurinda 22. mája 

2000. 

Menová a colná únia 

Jedným zo zámerov pri rozdelení federácie bolo čo najdlhšie zachovanie menovej 

a colnej únie oboch republík. Menová únia však vydržala len 38 dní a 8. februára 1993 bola 

ohlásená menová odluka.  V rámci colnej únie sa uplatňovalo clearingové zúčtovanie platieb 

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktoré vychádzalo z  platobnej dohody 

medzi obidvoma štátmi.13 Bol stanovený tzv. medzný (hraničný) úver vo výške 130 mil. ECU. 

Slovenská republika v roku 1993 vykázala pasívne saldo  z   tohto vzájomného zúčtovania 

pohľadávok a záväzkov, čím vznikla dlžnícka pozícia SR voči ČR (Česká republika úverovala 

Slovenskú republiku) v objeme 168,9 mil. ECU, čím bol hraničný úver prekročený o 38,9 mil. 

ECU. Korunové krytie tohto záväzku sa zúčtovalo so štátnym rozpočtom na strane príjmov. 

V dôsledku tejto operácie sa príjmy ŠR SR v roku 1993 zvýšili o 5,8 mld. Sk. Úhrada tohto 

záväzku partnerovi bola realizovaná v roku 1994. Dlžnícka pozícia Slovenskej republiky voči 

Českej republike z clearingového zúčtovania trvala do 16. mája 1994. Od tohto dátumu sa SR 

postupne dostala do veriteľskej pozície, ktorá trvala až do konca roka 1994. Prekračovanie 

 
12Zverejnené na: https://openiazoch.zoznam.sk/cl/156375/Pred-rokmi-sa-ukoncilo-delenie-byvaleho-federalneho-majetku 
13Zverejnené na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1993/199/19930913.html 
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limitu hraničného úveru (130 mil. ECU) Česká republika uhrádzala mesačne v tzv. voľne vy-

meniteľných menách. 

Poistné fondy 

V roku 1993 boli poistné aktivity, ako aj politika zamestnanosti financované zo štát-

neho rozpočtu. K 1.1.1994 bola vytvorená Národná poisťovňa14na financovanie systému ne-

mocenského, dôchodkového a sociálneho poistenia a Fond zamestnanosti na financovanie 

politiky zamestnanosti, ktoré začali plne fungovať na poistných princípoch. Z rozpočtových 

prostriedkov kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny boli hradené len štátne ne-

systémové dávky nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a štátne sociálne 

dávky. V ďalšom období bola Národná poisťovňa nahradená Sociálnou poisťovňou 

a zdravotnými poisťovňami a Fond zamestnanosti  Národným úradom práce. 

Pre vývoj ekonomickej transformácie, porovnanie makroekonomických ukazovateľov v SR 

v jednotlivých rokoch. 

Ukazovatele 
Roky 

1995 2000 2005 2010 2015 2019 

HDP stále ceny rast 6,6 1,2 6,6 5,7 4,8 2,4 

Nezamestnanosť % 1,7 -1,4 2,1 -2,0 2,6 1,4 

Reálna mzda rast - 5,0 6,2 2,2 3,3 5 

Čistá inflácia 3,5 6,4 1,8 0,9 0,1 1,9 

Zdroj: https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-statistiky/makroekonomicke-indikatory/ 

 

• Politický vývoj a demokratizačné procesy v spoločnosti   

Vývoj v ČSFR po nežnej revolúcii 1989 v mnohom zodpovedá a charakterizuje ju spoloč-

ná črta vývoja postsocialistických krajín strednej Európy  a to neschopnosť nového politického 

systému zabezpečiť svojim občanom akceptovateľnú úroveň životného štandardu a pracov-

ných istôt. Určili to už na začiatku demokratizačného procesu voľby v rokoch 1990 a 1992. 

Možno povedať, že tato tendencia pretrváva aj po 30 rokoch. Hneď v revolučnej eufórii sa 

sformovali politické sily v Čechách do Občianskeho fóra (OF) a na Slovensku Verejnosť proti 

násiliu (VPN), ktoré vyhrali prvé slobodné voľby v roku 1990. Na ich základe vznikli strany, 

ktoré pod názvami Občianska demokratická strana (ODS) v Čechách a Hnutie za demokratic-

ké Slovensko (HZDS), ktoré vyhrali voľby v roku 1990. Mali však ďalej turbulentný vývoj, 

keď ich vo vládnutí nahrádzali ďalšie novovznikajúce strany. 

 
14Zverejnené na: https://www.aspi.sk/products/lawText/1/40474/1/2/zakon-c-7-1993-zz-o-zriadeni-narodnej-poistovne-a-o-

financovani-zdravotneho-poistenia-nemocenskeho-poistenia-a-dochodkoveho-poistenia/zakon-c-7-1993-zz-o-zriadeni-

narodnej-poistovne-a-o-financovani-zdravotneho-poistenia-nemocenskeho-poistenia-a-dochodkoveho-poistenia 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-statistiky/makroekonomicke-indikatory/
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Slovenská spoločnosť na ceste budovania novej štátnosti počas doterajších 30 rokov 

existencie riešila mnohé nové problémy týkajúce sa demokracie a demokratizácie. Významné 

postavenie v demokratických premenách slovenskej spoločnosti má ľudsko-právny rámec 

transformácie. Potom ako sa SR stala signatárom Európskeho dohovoru o ochrane ľudských 

práv a základných slobôd a teda členom Rady Európy v roku 1993, rozhodujúcim podnetom 

pre spoločenskú transformáciu predstavuje Lisabonská zmluva s Chartou základných práv 

EÚ, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2009. 

Slovenská verejnosť v skromnej väčšine hodnotí súčasnosť v porovnaní s obdobím 

pred novembrom 1989 pozitívne. Najmä pozitívne sa stavia k hodnotám slobody, demokracie, 

trhovej ekonomiky, prirodzených ľudských práv a právneho štátu. Je však mimoriadne citlivá 

a kritická voči mnohých neduhom, ktoré sú výsledkom nekoncepčného, nedomysleného spô-

sobu implementácie týchto hodnôt do praktického života. 

Čo sa teda dnes najviac vyčíta zo strany slovenskej verejnosti v porovnaní s obdobím 

pred Novembrom 1989? Je to predovšetkým oslabenie sociálnych istôt, nižšia životná úroveň, 

zhoršenie medziľudských vzťahov, extrémna honba za peniazmi, rodiny nežijú kohéznym 

spôsobom, človek je oveľa viac egoistickejší a uzatvára sa iba do seba, slabá možnosť 

ovplyvňovať politické rozhodnutia, výrazný pokles záujmu ľudí angažovať sa vo veciach ve-

rejných (tzn. ubudla občianska participácia a záujem o veci verejné, ako aj o kontrolu repre-

zentantov verejnej moci), nemalá miera nezamestnanosti, právo na rovnosť pred zákonom je 

dnes spochybňované, klientelizmus a korupcia nadobudli nevídané rozmery, konsolidácia 

nesprávnych pravidiel, citlivejšie vnímanie sociálnych nerovností atď.15Poučiť by sa mali aj 

voliči a politické strany na Slovensku. Vo vyspelých západných demokraciách základom re-

prezentácie štátu sú veľké stabilné politické strany, s početnou členskou a voličskou základ-

ňou. To vytvára predpoklady pre stabilitu, odbornosť a transparentnosť fungovania politické-

ho života. Výťahové strany, ktoré dnes vládnu na Slovensku, sú vo vyspelých demokraciách 

skôr marginálne, objavia sa a zhasnú, ale nie sú určujúce pre charakter domácej politiky. 

2. Budovanie Slovenskej republiky v kontexte medzinárodného vývoja 

Slovenská republika počas svojej doterajšej existencie prešla zložitým vývojom. Na medziná-

rodnej scéne nastúpili silné globalizačné a integračné tendencie v ktorých majú mať najdôle-

 
15KOZLÍK, S : Ekonomika Slovenska v kontexte rokov 1989, 1998, a 2008. In: 25 rokov rozvoja Slovenskej republiky. 

(kolektívna monografia) s. 129-160. ISBN 978-80-8128-228-7. 
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žitejšiu úlohu vedomosti. Tieto skutočnosti sa museli premietnuť i do procesov utvárania for-

my a obsahu nového štátu. Rozhodujúce integračné procesy boli pristúpenia do NATO a EÚ. 

2.1. Integrácia Slovenskej republiky do NATO a EÚ  

• Etapy vstupu SR do Severoatlantickej aliancie 

Slovenská republika deklarovala svoje záujmy pripojiť sa k euro – atlantickej komunite na 

základe ustanovenia Slovenskej republiky 1. januára 1993. Inauguračné dokumenty zahŕňali 

hlavné priority zahraničnej politiky, súčasťou ktorých bola aj ambícia dosiahnuť členstvo 

v NATO a Európskej únii. Pre všetky vlády od roku 1994 až po vstup v roku 2004 bolo člen-

stvo v NATO jedna z najdôležitejších priorít. NATO je medzinárodná organizácia kolektívnej 

sebaobrany a subregionálnej povahy (pretože združuje len časť európskych štátov). NATO 

bola ustanovená na základe zmluvy uzavretej vo Washingtone 4. apríla 1949.  

Zásadná zmena bezpečnostnej klímy v Európe, vyvolaná demokratizačnými procesmi 

na konci 80. a začiatkom 90. rokov minulého storočia v Strednej a Východnej Európe  (SVE), 

významne ovplyvnila aj Alianciu a podstatu jej existencie. Nová strategická koncepcia, prijatá 

na summite NATO v Ríme v novembri 1991, sa už zakladala na širšom prístupe k bezpečnosti 

a vymedzila princípy a faktory určujúce budúcu rolu Aliancie. Koncepcia vychádzala z toho, 

že bezpečnosť sa zakladá na politických, ekonomických, sociálnych a ekologických fakto-

roch, rovnako ako aj na obranných. Bezpečnostná politika Aliancie mala spočívať na troch 

vzájomne sa posilňujúcich prvkoch: dialógu, spolupráci a udržiavaní kolektívnej obranys-

chopnosti. Zmyslom každého z týchto prvkov bolo zaručiť, že sa zabráni vzniku krízových 

situácií alebo sa budú riešiť mierovým spôsobom.16 

V čase, keď Aliancia prišla s návrhom vytvoriť Partnerstvo za mier (PZM), aby sa 

lepšie rozvinuli vzťahy medzi NATO a bývalými socialistickými krajinami, Slovensko bolo 

medzi prvými, ktorí podpísali Rámcový dokument a pripojili sa k tejto iniciatíve (február 

1994). Prezentačný dokument, ktorý Slovensko predložilo v máji 1994, ustanovoval oblasti 

záujmu SR a Partnerstva. SR v tom čase využila rozsiahle možnosti, ktoré tento program po-

skytoval smerom k naplneniu programových cieľov vlády v obrannej a bezpečnostnej politi-

ke. V novembri 1995 bol schválený prvý individuálny program partnerstva za mier ako zá-

kladný nástroj nadviazania spolupráce a zapojenia sa do aktivít NATO. Aktivity tohto procesu 

 
16HRIVÍK, P., Reminiscencia na smerovanie Slovenskej republiky do NATO. In: Kolektív autorov: Pätnásť rokov vývoja 

integrácie Slovenska do Európskej únie (kolektívna monografia) . s. 40-78. ISBN 978–80–8128–254–6 . 
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smerovali k dosiahnutiu interoperability slovenských jednotiek, podriadených veleniu NATO, 

takže boli schopné bez problémov pracovať po boku krajín NATO.17 

Program PZM nadobudol v roku 1999 nový obsah, predovšetkým na aprílovom sumite 

Aliancie vo Washingtone, keď boli z partnerských krajín prijaté tri štáty za riadnych členov 

NATO (Česká republika, Maďarsko a Poľsko). Pre Slovensko, ako i ďalšie kandidátske štáty 

malo mimoriadny význam prijatie Akčného plánu členstva (MAP – Membership Action Plan), 

v ktorom sa konštatovalo, že v zmysle článku 10 Severoatlantickej zmluvy zostávajú dvere k 

členstvu v NATO naďalej otvorené. V súlade s účasťou SR v programe PZM a v nadväznosti 

na plán členstva MAP z apríla 1999 sa na konci septembra 1999 vypracoval Národný pro-

gram prípravy SR na členstvo v NATO18 (NP PRENAME), ktorý bol schválený vládou SR 6. 

októbra 1999. V dokumente sa znova zdôraznilo, že „strategickou prioritou vlády SR v oblasti 

zahranično-bezpečnostnej politiky je dosiahnutie členstva SR v NATO v najkratšom čase“. 

V decembri 2002 sa dvakrát uskutočnili formálne rozhovory o slovenskom členstve 

v NATO. SR potvrdila svoju pripravenosť odsúhlasiť politické, vojenské , bezpečnostné 

a legislatívne zladenie sa s Alianciou. Republika takisto vyjadrila vôľu a schopnosť uložiť si 

politické a vojenské úlohy a záväzky, vyplývajúce z Washingtonskej dohody a Štúdie 

o rozšírení NATO.V polovici marca 2003 poslali všetky krajiny, pozvané do NATO list, po-

tvrdzujúci záujem vstúpiť do Aliancie. Adresovali ho generálnemu tajomníkovi NATO 

a oficiálne sa v ňom prihlásili k hodnotám Washingtonskej zmluvy a vyjadrili záväzok napĺ-

ňať jej úlohy a ciele. K listu bol priložený zoznam záväzkov, ktoré sa ašpirujúca krajina za-

viazala naplniť pred dosiahnutím a po dosiahnutí plného členstva v NATO. Časový plán refo-

riem, ktorý tvoril časť tohto listu, odsúhlasila slovenská vláda 25. februára 2003 a parlament 

ho schválil 28. februára 2003. 

Dňa 29. marca 2004 sa v záhrade Bieleho domu v USA uskutočnil slávnostný ceremo-

niál: Slovensko a ďalších šesť štátov – Bulharsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko a 

Slovinsko – uložilo u depozitára Severoatlantickej zmluvy (t. j. vlády USA) svoje dokumenty 

pristúpenia k Washingtonskej zmluve. Týmto aktom sa SR formálne stala riadnym členom 

Organizácie severoatlantickej zmluvy NATO. 

Na druhej strane treba uviesť, že aj po 18 rokoch členstva SR v NATO existuje 

v slovenskej spoločnosti silná skupina odporcov voči členstvu v Aliancii (podľa dlhodobých 

 
17Zverejnené na: Vstup do NATO :: Ministerstvo obrany SR (mosr.sk) 
18V odbornej literatúre a v bezpečnostných dokumentoch používaná skratka PRENAME  (Preparation for NATO Member-

ship) znamená Príprava kandidátskej krajiny na členstvo v NATO. 
 

 

https://www.mosr.sk/vstup-do-nato/?mnu=288
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prieskumov verejnej mienky zhruba okolo 40 – 60 % populácie). Svoj negatívny postoj voči 

NATO spájajú, okrem iného, aj s nesúhlasom s vojensko-bezpečnostnými aktivitami USA 

a ich niektorých spojencov z NATO (vrátane Slovenska), ktoré sa uskutočnili v Srbsku,19 Af-

ganistane, Iraku, Líbyi, Sýrii, na Ukrajine, ale predovšetkým expanziou NATO a USA do 

geopolitického a geostrategického priestoru Ruskej federácie. 

• Proces vstupu SR do Európskej  únie 

Záujem Slovenska o pridruženie sa k Európskemu spoločenstvu siaha do 90-tych rokov 

20.storočia, kedy Slovensko ešte ako súčasť ČSFR v roku 1991 podpísalo Asociačnú dohodu, 

tzv. Európsku dohodu o pridružení ČSFR k Európskemu spoločenstvu. Rozpadom štátu bol 

však integračný proces do EÚ pozastavený – Asociačná dohoda nebola ratifikovaná. 

Druhý pokus Slovenskej republiky o vstup do západných štruktúr sa konal v roku 1993, pod-

písaním Asociačnej dohody v Luxemburgu. Asociačnú dohodu z Luxemburska ratifikoval 

Európsky parlament, následne NR SR a v roku 1995 aj všetky členské štáty EÚ. 

Oficiálna žiadosť o vstup Slovenska do EÚ bola v tom istom roku odovzdaná pro-

stredníctvom predsedu vlády Vladimíra Mečiara do rúk francúzskeho prezidenta Jacqu-

esaChiraca. Žiadosť doplnila Memorandum vlády SR, ktorého strategický cieľ pre Slovensko 

bol jednoznačný – stať sa plnohodnotným členom Európskej únie okolo roku 2000.20 

V júli 1997 Komisia predložila posudky na kandidátov, ktoré sa stali podkladom roz-

hodnutia členských štátov na summite EÚ v Luxemburgu (december 1997). Pre Slovensko 

posudok Komisie nevyznel priaznivo. Napriek nespornému záujmu byť medzi krajinami, 

s ktorými sa začnú rokovania o vstupe do EÚ, Slovensko nedostalo od Komisie odporúčanie 

na začatie rokovaní z dôvodu neplnenia politických kritérií na členstvo. Základnými prvkami 

prijatej rozšírenej predvstupovej stratégie, sa stali spomínané Partnerstvo za vstup a Národný 

program za prijatie acquis. Prípravu na členstvo v EÚ podporovali tiež predvstupové nástroje 

(fondy) PHARE, SAPARD a ISPA, ktorých prostredníctvom EÚ poskytovala kandidátskym 

krajinám finančnú pomoc v ich úsilí o približovanie k Únii.  

V októbri 1999 vo svojej pravidelnej správe Komisia už odporučila otvorenie rokovaní 

aj so Slovenskom o vstupe do EÚ. Summit EÚ v Helsinkách (december 1999) potvrdil odpo-

rúčania Komisie, a tak 15. februára 2000 sa mohla otvoriť aj Konferencia o pristúpení so SR. 

V nasledujúcom období sa vzťahy EÚ a SR koncentrovali na dva základné procesy, ktoré  

 
19Vláda SR pod vedením M. Dzurindu 6. apríla 1999 odsúhlasila vojenským lietadlám Aliancie neobmedzený prístup do 

slovenského vzdušného priestoru za účelom bombardovania Srbska, do zvrchovanej Juhoslovanskej zväzovej republiky.. 
Vláda poskytla tento súhlas napriek výrazne odmietavému postoju slovenskej verejnosti. 
20Zverejnené na : http://europskaunia.oldweb-sulik.sk/slovensko-eu/vstup-slovenska-do-eu/. 
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boli vzájomne previazané – na prípravu na vstup a negociačný proces. Prvé rokovanie me-

dzivládnej Konferencie o pristúpení Slovenska k EÚ sa uskutočnilo na úrovni ministrov za-

hraničných vecí v Bruseli dňa 15. februára 2000. SR takto vstúpila do záverečnej etapy pribli-

žovania k EÚ a členstvo v Únii sa už stalo blízkym cieľom. Členstvo v Únii si vyžadovalo, 

aby vstupujúca krajina dôsledne prevzala aktuálne i budúce práva a záväzky, ktoré vyplývajú 

z legislatívy EÚ a celého systému jej fungovania vrátane inštitucionálneho rámca (t. j. aby 

úplne prebrala acquis). Rokovania sa naplánovali tak, aby prebiehali oficiálne v rámci 31 ne-

gociačných kapitol.21 

Medzi dôležité momenty predvstupových rokovaní patrilo rozhodnutie členských štá-

tov, prijaté na Rade EÚ pre všeobecné záležitosti 18. novembra 2002, o dátume vstupu no-

vých členov, vrátane Slovenska, ktorý bol stanovený na 1. mája 2004. Konečný výsledok bol 

prijatý až na záverečnom rokovaní predsedov vlád na summite EÚ v Kodani (december 

2002). Predsedovia vlád schválili konečnú podobu podmienok vstupu nových členských kra-

jín a otvorili tak cestu k dokončeniu Zmluvy o pristúpení k EÚ. Dňa 19. februára 2003 prijala 

Komisia stanovisko k žiadostiam kandidátskych krajín vstúpiť do EÚ, v ktorom odporučila 

vstup desiatich krajín. Následne, 9. apríla 2003, vyjadril svoj súhlas Európsky parlament, kto-

rý schválil vstup všetkých 10 kandidátskych krajín do EÚ výraznou podporou väčšiny poslan-

cov. Podpísanie a ratifikácia Zmluvy o pristúpení k EÚ bola záverečnou etapou prístupového 

procesu do EÚ. Zmluva stanovovala skutočnosť, že signatársky kandidátsky štát sa stáva 

riadnym členským štátom Únie. Zmluvnými stranami tejto medzinárodnej zmluvy boli existu-

júce členské a budúce členské štáty. Samotné podpísanie Zmluvy o pristúpení k EÚ sa usku-

točnilo dňa 16. apríla 2003 v Aténach počas gréckeho predsedníctva. Následne sa spustil pro-

ces ratifikácie zmluvy formou referenda v kandidátskych krajinách, ktorý sa mal ukončiť tak, 

aby Slovensko a ostatní kandidáti sa stali riadnymi členmi EÚ  od 1. mája 2004.22 

Po slávnostnom podpísaní Zmluvy o pristúpení k EÚ prezident SR vyhlásil na 16. 

a 17. mája 2003 referendum o vstupe SR do EÚ s nasledujúcou otázkou: „Súhlasíte s tým, aby 

sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie?“ Plebiscitu sa zúčastnilo 2 176 

990 občanov, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 52,15 % všetkých zapísaných 

 
21

Negociačné kapitoly zahŕňali: 1 – Voľný pohyb tovaru, 2 – Voľný pohyb osôb,  3 – Voľné poskytovanie služieb, 4 – Voľ-

ný pohyb kapitálu, 5 – Právo obchodných spoločností, 6 – Hospodárska súťaž, 7 – Poľnohospodárstvo, 8 – Rybné hospodár-
stvo, 9 – Dopravná politika, 10 – Dane, 11 – Hospodárska a menová únia, 12 – Štatistika, 13 – Sociálna politika 
a zamestnanosť, 14 – Energetika, 15 – Priemyselná politika, 16 – Malé a stredné podnikanie, 17 – Veda a výskum, 18 – 
Vzdelávanie, odborná príprava  a mládež, 19 – Telekomunikácie a informačné technológie, 20 – Kultúra a audiovizuálna 
politika, 21 – Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov, 22 – Životné prostredie, 23 - Ochrana spotrebiteľa 
a zdravia, 24 – Spravodlivosť a vnútorné záležitosti, 25 – Colná únia, 26 – Vonkajšie vzťahy, 27 – Spoločná zahraničná 

a bezpečnostná  politika,  28 – Finančná kontrola, 29 – Finančné a rozpočtové ustanovenia, 30 – Inštitúcie a 31 – Rôzne. 
22Zverejnené na: Národná rada : Zahraničné vzťahy : Národná rada a Európska únia : Chronológia prístupového procesu SR 

do EÚ - Národná rada Slovenskej republiky (nrsr.sk) 

https://www.nrsr.sk/web/?SectionId=17
https://www.nrsr.sk/web/?SectionId=17
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v zoznamoch na hlasovanie. Za vstup Slovenska do EÚ sa vyjadrilo 92,46 % zúčastnených 

voličov, proti bolo 6,20 %. NR SR vyslovila súhlas so Zmluvou o pristúpení k EÚ 1. júla 

2003. Z prítomných 140 poslancov za vyslovenie súhlasu hlasovalo 129, proti hlasovalo 10 

poslancov a jeden poslanec nehlasoval. Prezident SR slávnostne podpísal ratifikačnú listinu 

k Zmluve o pristúpení k EÚ 26. augusta 2003, čím sa ukončil ratifikačný proces v SR. Počas 

talianskeho predsedníctva (2. polrok 2003) dňa 9. októbra 2003 boli slovenské ratifikačné 

listiny odovzdané talianskej vláde ako depozitárovi Rímskych zmlúv ES. 

Počas írskeho predsedníctva v EÚ (1. polrok 2004) sa dovŕšil proces masívneho rozší-

renia Únie smerom na východ. Desiatka kandidátskych štátov (Česko, Slovensko, Poľsko, 

Maďarsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko, Malta a Cyprus)vstúpila do EÚ dňa 1. mája 

2004, čím sa EÚ „jedným krokom“ masívne rozšírila až na 25 členských štátov. V tomto prí-

pade išlo v poradí o  5. rozšírenie ES/EÚ. Následne, o tri roky neskôr v decembri 2007, sa 

Slovensko, po splnení bezpečnostných podmienok na svojej východnej hranici, stalo zároveň 

súčasťou Schengenského systému.23 

Vstup Slovenska do eurozóny 

Menová politika EÚ presahuje dimenziu Európskej menovej únie(EMÚ) – nekoncentruje sa 

iba na priestor eurozóny, ale aj na harmonizáciu a koordináciu národných menových politík 

všetkých členských štátov EÚ a na prípravu kandidátskych krajín na členstvo v EMÚ. Desiat-

ka krajín (vrátane Slovenska), ktoré sa stali členmi EÚ v máji 2004, sa zaviazali postupne 

napĺňať aj Maastrichtské konvergenčné kritériá ako základnú podmienku vstupu do eurozóny. 

Prijali tak záväzok vyplývajúci z Kodanských kritérií, že po nadobudnutí členstva v EÚ čo 

najskôr zavedú spoločnú menu euro, pričom pred vstupom do eurozóny sa už nebude vyjed-

návať o žiadnych výnimkách. Nevyhnutnou podmienkou bolo, že Slovensko muselo zosúla-

ďovať výkon svojej ekonomiky a vzájomne sa priblížiť v základných ekonomických ukazova-

teľoch požiadavkám EÚ. Tento proces sa často označuje ako „proces konvergencie“. SR mu-

sela ďalej splniť tzv. konvergenčné kritériá týkajúce sa fiškálnej a menovej politiky.24 

Mnohé krajiny (vrátane Slovenska), ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004, vyjadrili 

v duchu Kodanských kritérií úmysel vstúpiť do výmenného kurzového mechanizmu ERM-2 čo 

najrýchlejšie po začlenení do EÚ. Novým členom eurozóny ERM-2 ponúklo pružný, ale dô-

veryhodný rámec na zvýšenie konvergencie s eurozónou. Pristupujúcim krajinám mal ERM-2 

 
23História schengenského hodnotiaceho procesu v SR: https://www.minv.sk/?proc; 
24Uvedené kritériá sa stanovujú v článku 140 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Viac na : 

https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/joining-the-euro-area/convergence-criteria/; 

https://www.minv.sk/?proc
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pomôcť určiť rovnovážnu úroveň menového kurzu pred jeho neodvolateľným fixovaním vo 

vzťahu k euru. 

Vláda SR schválila 6.júla 2005 Národný plán zavedenia eura v SR. Dokument pokrýva 

organizačné a technické aspekty vstupu Slovenska do eurozóny. Všetky úlohy vyplývajúce z 

Národného plánu zavedenia eura a interného plánu Národnej banky Slovenska sa splnili v 

stanovených termínoch. Kľúčovou legislatívnou normou je schválený zákon č. 659/2007 Z. z. 

z 28. novembra 2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov (tzv. generálny zákon), ktorého návrh spoločne pripravili NBS a MF SR a 

ktorý obsahuje základný právny rámec pre zavedenie eura na Slovensku.25. Slovensko prijalo 

euro 1. januára 2009 potom, ako Európska rada 8. júla 2008 schválila jeho vstup do eurozóny. 

Euro nahradilo tak slovenskú korunu (SKK) v neodvolateľne stanovenom výmennom kur-

ze 1 € = 30,1260 SKK. 

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ 

Najvýznamnejším postavením Slovenskej republiky v EÚ bolo jej predsedníctvo 

v Rade ministrov (resp. v Rade EÚ). Predsedníctvo SR sa oficiálne začalo 1. júla 2016 a 

skončilo 31. decembra 2016. V rámci predsedníckeho tria Slovensko predsedalo Rade spolu s 

Holandskom (ktoré predsedalo od 1. januára do 30. júna 2016) a Maltou (ktorá predsedala od 

1. januára do 30. júna 2017). Kým Holandsko predsedalo Rade už dvanásty krát, pre Sloven-

sko a Maltu to bola historická premiéra. 

Program slovenského predsedníctva bol súčasťou 18-mesačného plánu (programu) spomína-

ného predsedníckeho tria na obdobie od 1. januára 2016 až do 30. júna 2017.26SR konkretizo-

vala svoju agendu so zámerom presadzovať udržateľné riešenia na podporu fungovania 

a ďalšieho vývoja EÚ. Program jej predsedníctva bol postavený na štyroch základných priori-

tách: Hospodársky silná Európa, Moderný jednotný trh, Udržateľná migračná a azylová poli-

tika a Globálne angažovaná EÚ. 

Predsedníctvo Slovenska prišlo v čase, keď sa Únia ocitla v bezprecedentnej situácii. 

Pozitívny výsledok referenda o vystúpení Veľkej Británie z EÚ postavil Európanov pred novú 

výzvu – prvýkrát v histórii sa prakticky i politicky vyrovnať s odchodom členskej krajiny z 

Únie. Tento moment si zároveň vyžadoval bezodkladnú vnútornú reflexiu samotnej Únie. Jej 

cieľom malo byť posilnenie dôvery občanov v spoločný európsky projekt, rozvíjanie jeho 

 
25Dokument NBS: Príprava na zavedenie EURA; 

https://www.nbs.sk/_img/documents/_publikacie/vyrocnasprava/svk2007/vs2007_kap09.pdf; 
26HRIVÍK, P. 2018a: Slovenská republika v Európskom integračnom rámci. In: 25 rokov rozvoja Slovenskej republiky. (ko-

lektívna monografia) s. 93-129. ISBN 978-80-8128-228-7. 
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hmatateľných prínosov a obhájenie výsledkov integračného procesu na našom kontinente. 

Európania nevyhnutne potrebujú jednotnú, lepšiu, zrozumiteľnejšiu a transparentnejšiu Úniu. 

Naďalej však pretrvávali mnohé ďalšie problémy a výzvy. Migračná a utečenecká kríza pre-

verila (ne)schopnosť Únie riadiť vonkajšie hranice, udržať celistvosť Schengenu a hľadať 

spoločné riešenia. Teroristické útoky pripomenuli, že vo vzájomnej spolupráci v oblasti vnú-

tornej bezpečnosti existujú značné rezervy. Stále citeľné dôsledky finančnej a hospodárskej 

krízy z roku 2008 ako aj globálna neistota spôsobovali a spôsobujú aj dnes, že európska eko-

nomika rastie len veľmi pomaly a zápasí s nedostatkom pracovných miest. 

Bratislavský summit EÚ 

Dňa 16. septembra 2016 sa na pozvanie predsedu vlády SR zišli v Bratislave predstavitelia 27 

krajín EÚ (bez Veľkej Británie) na neformálnom summite EÚ. Európski lídri na summite dis-

kutovali o vývoji a o budúcnosti Únie po odchode Veľkej Británie z EÚ. Neformálny summit 

EÚ sa v Bratislave uskutočnil v rámci predsedníctva SR v Rade ministrov. Bratislavský sum-

mit sa venoval spoločnej analýze aktuálneho stavu Únie a diskusiám o spoločnej budúcnosti.  

Hoci sa Veľká Británia rozhodla vystúpiť, EÚ má byť pre ostatných členov Únie naďalej ab-

solútne potrebnou.V Bratislave sa európski lídri zaviazali, že občanom v najbližších mesia-

coch ponúknu víziu atraktívnej EÚ, ktorej môžu dôverovať a za ktorú sa môžu postaviť. Lídri 

sú presvedčení, že im nechýba vôľa ani schopnosti, aby to dosiahli. Uvítali prejav predsedu 

Komisie o stave Únie. Viedli rozsiahlu diskusiu o kľúčových prioritách na nadchádzajúce 

mesiace. Predseda Európskej rady, predsedníctvo Rady a Komisia na tomto základe navrhli 

pracovný program (tzv. Bratislavský plán) dotýkajúci sa predpokladom úspešného vývoja EÚ, 

migrácie a ochrany vonkajších hraníc, vnútornej a vonkajšej bezpečnosti, hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja, mládeže a lojálnej spolupráce a komunikácie medzi členskými štátmi 

a inštitúciami. 

2.2. Implementácia politík EÚ do hospodárskej politiky SR  

Rokovania o vstupe Slovenska do Európskej únie sa sústredili na prijatie  kapitol urču-

júcich predvstupové úlohy SR v rôznych oblastiach spoločenského života a hospodárstva. Až 

dve tretiny z prijímaných kapitol pojednávajú o hospodárskopolitických otázkach, alebo as-

poň vnášajú isté regulačné prvky do hospodárskeho života. 

Vzhľadom na to, že EÚ je združením samostatných štátov, treba jej hospodársku politiku 

chápať ako spojenie hospodárskej politiky vykonávanej jej orgánmi a hospodárskych politík 

jej členských štátov. Európska únia pôsobí na hospodárske politiky svojich členských a kan-
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didátskych krajín uplatňovaním svojej hospodárskej politiky konsenzuálne formovanej a ak-

ceptovanej všetkými jej členmi.  

Na koordináciu národných hospodárskych politík využíva EÚ súbor základných, vo 

všeobecnej podobe formulovaných cieľov jej hospodársko-sociálneho rozvoja, princípov fun-

govania ekonomiky a využívania jej výsledkov, pravidiel a odporúčaní na vykonávanie čias-

tkových hospodárskych politík, na ktoré majú členovia EÚ prihliadať pri samostatnom konci-

povaní a vykonávaní ich vlastnej hospodárskej politiky.27 

Na formovanie hospodárskej politiky SR majú rozhodujúci vplyv politiky EÚ. Ide pre-

dovšetkým o tie politiky, ktoré sa najviac a bezprostredne a hmatateľne dotýkajú nielen člen-

ských štátov EÚ, ale aj ich občanov. K týmto politikám nepochybne patri politika súdržnosti 

a  energetická politika do ktorej sa implementujú environmentálne  princípy a ciele a ktorá sa 

integruje s politikou zmeny klímy, ktoré sú potom kostrou Energetickej únie EÚ. Výrazným 

spôsobom ovplyvnili hlavne vývoj sektorových odvetví našej ekonomiky. 

2.2.1. Politika súdržnosti EÚ a jej prepojenie na hospodárstvo SR 

Dôležitým nástrojom ekonomického a sociálneho rozvoja, ktorý patrí zároveň k pilie-

rom Európskej únie je politika súdržnosti (často používanej ako synonymom kohézna politi-

ka). Táto politika EÚ bola definovaná v roku 1988 na základe rozhodnutia spojiť regionálnu 

politiku s časťou sociálnej politiky EÚ a s časťou poľnohospodárskej politiky EÚ do jedinej. 

28.Politika súdržnosti prináša novým členským štátom výhody. Jej význam a budúcnosť je 

v tom, aby zmiernila sociálne a ekonomické rozdiely medzi členskými krajinami EÚ a ich 

regiónmi. Politika súdržnosti v regionálnych, poľnohospodárskych a sociálnych veciach  pod-

porovaná inovačnou politikou EÚ, predstavuje časť spoločného bohatstva EÚ. Význam poli-

tiky súdržnosti krajín EÚ vzrástol zvlášť v časoch finančnej krízy a hospodárskej recesie, kto-

rá v roku 2008 zachvátila EÚ.  

Základom realizácie politiky súdržnosti sú finančné nástroje. Predstavujú spôsob 

účinného vynakladania a využívania zdrojov, ktoré sú zahrnuté vo viacročných rozpočtoch 

EÚ pre dosahovanie cieľov politiky súdržnosti EÚ. Týmito nástrojmi sú fondy, ktoré môžu na 

základe EÚ odsúhlasených programových dokumentov jednotlivé členské krajiny využívať. 

Základnými programovými dokumentmi, využitia štrukturálnych fondov a Kohézneho fon-

du v jednotlivých programových obdobiach obsahujúcimi Operačné programy ( OP ), ktoré 

 
27Zverejnené na: https://ekonom.sav.sk/uploads/journals/43_hospodarska_politika_eu.pdf; 
28Politika súdržnosti je aj právne zakotvená v Zmluve o Európskych spoločenstvách v článku 158. 
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museli byť navzájom s nimi logicky prepojené v súlade so všeobecnými nariadeniami, pod-

liehajúcimi schváleniu Európskou komisiou, boli pre Slovenskú republiku: 29 

Rámec podpory Spoločenstva 2004 – 2006 pre Slovensko (CSF), Národný strategický refe-

renčný rámec2007 – 2013, Partnerská dohoda 2014 – 2020 a Partnerská dohoda 2021 – 

2027. K predvstupovým nástrojom EÚ, ktoré SR využívala pred vstupom do EÚ ešte boli 

programy PHARE, ISPA a SAPARD.Z hľadiska rozdeľovania finančných prostriedkov z 

fondov je dôležitá najmä úroveň NUTS II, teda úroveň regiónov.  

Implementáciu každého programového dokumentu riadi Vláda SR, resp. ňou poverený 

riadiaci orgán (RO). Riadiace orgány sú oprávnené menovať sprostredkovateľské orgány 

(SORO), na ktoré môžu preniesť časť svojej zodpovednosti za riadenie programov. 

Riadiacimi orgánmi v SR sú ministerstvá, ktoré boli zodpovedné za prípravu jednotlivých 

programových dokumentov Operačných programov. Pre proces implementácie ŠF a KF slú-

žia monitorovacie výbory (MV). Sú zriadené ku každému OP implementovaného v rámci SR 

pri každom riadiacom orgáne a sú zodpovedné za schvaľovanie kritérií výberu priorít jednot-

livých programov, monitorovanie výsledkov dosiahnutých v rámci jednotlivých programov 

a pod. Členmi výborov sú zástupcovia štátnej správy, regionálnej a miestnej správy, podnika-

teľskej sféry a mimovládnych organizácii a sociálnych partnerov. Obdobne na národnej úrov-

ni je zriadený národný monitorovací výbor (NMV) s rovnakou funkciou lenže vo vzťahu k 

základným programovým dokumentom. 

• Alokácia zdrojov Európskej únie v programových obdobiach a ich využívanie
30 

Alokácia zdrojov z EÚ pre programové obdobie 2004-2006 

Pre využitie prostriedkov EÚ v bežných cenách 1 115 , 2 mil. €, bolo určených okrem štyroch 

sektorových operačných programov31 (SOP) tiež aj Cieľ 2 JPD Bratislava a Cieľ 3 JPD Brati-

slava. Celkové využitie fondov za Slovensku republiku sa javí pozitívne. V štruktúre čerpania 

však nastáva zásadný problém. Technicky je spôsobený presunom pôvodne alokovaných fi-

nančných prostriedkov, ale podstatou je neschopnosť ich využiť v určenej štruktúre. Veľmi 

nedostatočne sme využili možnosti využiť určené finančné prostriedky práve do oblasti ve-

domostnej ekonomiky, pre projekty do vzdelávania, výskumu a vývoja. Využili sa len na cca 

75%, 

 
29Zverejnené na: http://www.nsrr.sk/faq/ostatne/?id=25 ; 
30Detailne alokácie aj v grafickom vyjadrení sú uvedene v monografii:BARIČ, O: Utváranie a formovanie identity Európskej 
únie. Odborná monografia. Vydavateľ : NCEGŠ - Národné centrum európskych a globálnych štúdii. Bratislava 2021. ISBN 
978-80-972508-4-3. Zverejnené na: https://www.ncegs.eu/wp-content/uploads/2022/04/UTVARANIE-A-FORMOVANIE-
IDENTITY-EUROPSKEJ-UNIE-.pdf. 
31SOP Priemysel a služby; SOP Ľudské zdroje; SOP Poľnohospodárstvo  a rozvoj vidieka; OP Základná infraštruktúra. 

http://www.nsrr.sk/faq/ostatne/?id=25
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Alokácia zdrojov z EÚ pre programové obdobie 2007-2013 

V programovom období 2007 - 2013 bola alokácia celkom32: v 11 OP 

zo Štrukturálnych fondov, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo boli podporené z dvoch samo-

statných fondov  a to z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre podporu rozvoja vidieka 

(EAFRD) a z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFF).Ak pripočítame zdroje na cez-

hraničnú spoluprácu tam pre programové obdobie to bolo celkom 13,6 mld. €. 

Nevyužité eurofondy z programového obdobia 2007-2013 v čiastke 398 mil. Slovenská repub-

lika nenávratne stratila33!.  

Alokácia zdrojov z EÚ pre programové obdobie 2014-2020 

V programovom období pre Slovenskú republiku boli vyčlenené prostriedky vo výške 

15,260 mld. eur. Ak zahrnieme aj prostriedky z cieľa Európska územná spolupráca, , je to 

celkom pre Slovensko z Európskych štrukturálnych fondov(EŠIF)  15,465 mld. EUR do 

11programov.34 Po presunoch a dotáciách z EÚ ako dôsledkov riešenia opatrení proti pandé-

mii Covid v súčasnosti sú zdroje vo výške 16,78 mld. EUR. V zmysle pravidla n+3 je možné 

využívať finančne prostriedky ešte do konca roka 2023. Jeden zostávajúci rok tak je nutné 

ešte využiť cca 6 mld. EUR, čo sa javí ako nereálne. 

Alokácia zdrojov EŠIF pre SR na programové obdobie 2021-2027 a na obnovu Next Genera-

tion EU2021-2023 

Financovanie v rámci nového nástroja obnovy pomôže členským štátom EÚ riešiť dô-

sledky krízy spôsobenej pandémiou COVID-19, čím sa posilní modernizácia a odolnosť. SR 

bude mať možnosť čerpať z Viacročného finančného rámca EÚ a rozpočtu EÚ 2021 – 2023 

NGEU (s možnosťou využitia do roku 2026) zdroje v objeme 22,2 mld. EUR. Z tejto sumy 

zdrojov EÚ bude SR čerpať12,6 mld. EUR prostredníctvom politiky súdržnosti (gestor MIRRI 

SR), - 6,3 mld. EUR prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (gestor MF 

SR),3,3 mld. EUR prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky (gestor Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR). 

 
32OP Doprava, OP Bratislavský kraj, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, Regionálneho OP , OP 

INTERACT II , OP Vzdelávanie, OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, OP Zdravotníctvo, OP Informatizácia 
spoločnosti , OP Technická pomoc , OP Rybné hospodárstvo, OP Životné prostredie , OP Konkurencieschopnosť a hospo-
dársky rast ;  
33https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/4054_eurofondy2020.pdf; 
34Výskum a vývoj (Val) ,Ľudské zdroje (ĽZ),,Kvalita životného prostredia (KŽP),Integrovaný ROP (IROP),Efektívna verej-
ná správa (EVS),Technická pomoc (TP),Rybné hospodárstvo,Program rozvoja vidieka,Programy cezhraničnej spoluprá-

ce,Programy nadnárodnej spolupráce,Programy medzinárodnej spolupráce 
 

 

https://www.ludskezdroje.gov.sk/
http://www.op-kzp.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://www.opevs.eu/
http://www.opevs.eu/
http://www.land.gov.sk/
http://www.apa.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/programy-cezhranicnej-spoluprace/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/programy-cezhranicnej-spoluprace/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/programy-nadnarodnej-spoluprace/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/programy-medziregionalnej-spoluprace/
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Finančné prostriedky z EÚ sú súčasťou Štátneho rozpočtu. Pre hodnotenie využívania  

štrukturálnych fondov v jednotlivých programových obdobiach  je dôležité poukázať na sku-

točnosť, že  Slovensko aj odvádzalo finančné prostriedky do rozpočtu EÚ. Jednou z častí tvo-

riacich rozpočet Európskej únie sú príspevky členských štátov, ktoré sa odvíjajú od ich eko-

nomického postavenia. Dôležitými ukazovateľmi sú v tomto prípade daň z pridanej hodnoty a 

hrubý národný dôchodok určitej krajiny.  

Príjmy a výdaje SR k rozpočtu EÚ od  prístupu do EÚ v r. 2004.  

Ročné príjmy z rozpočtu EÚ a odvody a príspevky SR 

do všeobecného rozpočtu EÚ v tis. eur. 

Rok Celkové príjmy 
Celkové odvody a prí-

spevky 
Čistá finančná pozícia 

2004 303 990 290 689 13 301 

2005 704 993 485 614 219 379 

2006 893 623 526 326 367 297 

2007 910 838 589 800 321 038 

2008 893 497 643 374 250 123 

2009 1 119 659 695 726 423 933 

2010 1 672 483 627 529 1 044 954 

2011 2 041 093 704 656 1 336 437 

2012 2 137 849 722 831 1 415 018 

2013 2 185 358 825 098 1 360 260 

2014 1 265 091 785 366 479 725 

2015 4 288 873 695 508 3 593 365 

2016 1 947 481 739 903 1 207 578 

2017 1 425 572 738 045 687 527 

2018 2 169 732 841 321 1 328 411 

2019 2 126 943 834 552 1 292 391 

2020 2 551 329 877 392 1 673 937 

2021 2 273 990 1 354 647 919 343 

Spolu 30 912 425 13 092 292 17 820 133 

Zdroj: Štátny záverečný účet- zverejnené na:  SZU_2021_material_NRSR.pdf; 

Vývoj plánovaného čerpania ŠF z EÚ zahrnutých ako prostriedkov do ročných plánov 

štátneho rozpočtu oproti skutočnému čerpaniu jasne ukázal výrazné dlhodobé zaostávanie od 

počiatku programovacích období, až do jeho skončenia s výnimkou posledného roka.  

K výraznému nárastu čerpania eurofondov  na Slovensku neprispelo ani obdobie hospodárskej 

krízy z konca roka 2008 do prvého štvrťroku 2010.  Pri rýchlom využívaní eurofondov na 

zmiernenie krízy rozhodujúcu úlohu mali zohrávať hlavne investície do vzdelávania, vedy 

a výskumu a inovácii. Takýto trend nastúpili ako príklad  z minulosti severské krajiny  z čoho 

teraz získavajú. V našom prípade využívanie eurofondov zaostávalo. Ďalej treba poznamenať, 

, že ak za všeobecný cieľ politiky súdržnosti pokladáme eliminovanie regionálnych disparít 

file:///C:/Users/baric/AppData/Local/Temp/Temp1_SZU-za-rok-2021.zip/Å ZU%20za%20rok%202021/SZU_2021_material_NRSR.pdf
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treba skonštatovať, že sa tento zámer doposiaľ podarilo naplniť len čiastočne. V niektorých 

regiónoch sa dokonca tieto disparity ešte zväčšili. Je preto opodstatnená kritika expertov 

v tejto oblasti, ale aj ekonómov, že žiadna vláda dlhodobo nevenovala problematike eurofon-

dov dostatočnú pozornosť.  

2.2.2.Vývoj v hlavných sektoroch národného hospodárstva SR 

Ekonómia je fascinujúca veda. Treba ju aplikovať. Nové prostriedky výskumu – modely a 

počítače – vyvolali explóziu ekonomických informácií aj o ekonomike SR. Tieto objavy pri-

nášajú fundamentálne poznatky o podstate ekonomiky, odhaľujú najvnútornejšie zákony 

štruktúry a pohybu ekonomiky.35 

Bankovníctvo bolo oblasťou veľmi dynamického rozvoja, ktorý bol sprevádzaný rastom 

počtu bánk, bankových pracovísk, pracovníkov, ponuky bankových služieb a produktov. Do 

manažérskych pozícii nastupovali pracovníci s malými skúsenosťami z biznisu, ale aj 

s politickými konexiami. Výsledkom boli toxické úvery v miliardách vtedajších korún. Ná-

sledná reštrukturalizácia alebo ozdravenie bánk bola súčasťou širšieho programu reforiem 

finančného sektora. Na jej priebeh je viacero aj protichodných názorov. 

Časť klasifikovaných úverov  podnikov (starý blok a zlé úvery) bola koncom roka 1999 

presunutá z vybraných bánk do Konsolidačnej banky (KBB) a Konsolidačnej spoločnosti 

(KS). Centralizácia týchto úverov však pre podnikateľskú sféru neznamenala ich odľahčenie a 

anulovanie, ale ďalšie udržovanie a vymáhanie zo strany KBB a KS. Jasne sa tým potvrdila 

výhrada, že tzv. ozdravenie bánk, ktoré bolo spojené so zaťažením daňových poplatníkov vo 

výške viac ako 100 mld. Sk, ako dôsledok vládou garantovaného presunu problémových 

úverov z vybraných bánk na konsolidačné inštitúcie, malo za prvoradý cieľ prípravu týchto 

bánk na privatizáciu a nie žiadanú podporu hospodárskeho rastu.36Kritický postoj k 

nepreviazanosti procesu ozdravenia bánk a podnikovej sféry zaujali aj inštitúty  OECD a 

MMF. 

Finančný sektor v tom období zvýraznil fakt, že v roku 2004 bol zavedený systém rovnej 

dane, ktorá znížila zdanenie pre veľké firmy. Rovná daň tiež priniesla nižšie priame dane bo-

hatším a vyššiu 19 %-nú DPH na základné životné potreby vrátane potravín, čo zaťažilo slab-

šie skupiny občanov. Zavedenie rovnej dane bolo sprevádzané poklesom podielu verejných 

 
35HUSÁR, J: Alternatívny prístup k riešeniu problémov ekonomiky poľnohospodárstva a ekonomiky slovenskej republiky. 

In: 25 rokov rozvoja Slovenskej republiky. (kolektívna monografia) s. 234-252. ISBN 978-80-8128-228-7. 
36KOZLÍK, S : Ekonomika Slovenska v kontexte rokov 1989, 1998, a 2008. In: 25 rokov rozvoja Slovenskej republiky. 

(kolektívna monografia) s. 129-160. ISBN 978-80-8128-228-7. 
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príjmov. To oslabilo schopnosť štátu financovať napr. rozvoj zdravotníctva a školstva, alebo 

masívnejšie prispievať na verejné investície. Je pritom známe, že dôvodom pre príchod za-

hraničných investorov nebola rovná daň, ale lacná a kvalifikovaná pracovná sila a štedrá štát-

na pomoc. 

Slovensko je veľmi nesprávne prezentované ako automobilová veľmoc. O veľmoci je 

možné hovoriť, keď veci vlastní, ovláda a má pod kontrolou. Ani jedno v našom prípade ne-

platí. Je to dôsledok priamych zahraničných investícií (PZI).Sme krajina s najväčším počtom 

vyrobených áut na počet obyvateľov na svete. Nepochybne zaujímavý úspech. Lebo sme 

drobná krajina a máme nadpriemerný počet fabrík. Spolu máme na Slovensku štyri svetozná-

me značky. Od začiatku 90. rokov Volkswagen v Devínskej Novej Vsi, francúzsky koncern 

PSA pri Trnave, kórejskú Kiu pri Žiline a od roku 2016 indicko-britský koncern Jaguar Land 

Rover pri Nitre. V priemyselnom parku Valaliky pri Košiciach vyrastie už piata automobilka 

na Slovensku. Investíciu oznámila firma Volvo v tlačovej správe spolu s ministerstvom hos-

podárstva SR. Vyrábať bude iba elektromobily. 

Automobilový priemysel na Slovensku možno hodnotiť ako prínos pre národné hospodárstvo. 

Výzva, pred ktorou stojíme je  uvedomenie si, že v roku  2030 zanikne až 74 % klientov pre 

produkty, ktoré vyrábajú automobilky na Slovensku. Prechod k bez emisným   pohonom bude 

znamenať, že ak Slovensko nezmení svoje portfólio, mnohé spoločnosti budú mať výrazné 

problémy. Európa sa prihlásila k vybudovaniu uhlíkovo-neutrálnej spoločnosti do roku 2050. 

Vstup Slovenskej republiky do EÚ otvoril slovenským poľnohospodárskym výrobcom 

veľký európsky agrárny trh, no zároveň odstránil všetky ochranné bariéry trhu domáceho. 

Výrobcovia najčastejšie zdôvodňujú svoje výsledky nižšími podporami, ako majú pôvodné 

členské štáty Únie. Treba tiež poznamenať, že žiadna vláda po roku 1989 nemala odborné (nie 

to ešte vedecké) predstavy o význame a potrebe odvetvia poľnohospodárstva, zvlášť z pohľa-

du 21. Storočia. V hospodárskej politike slovenskej ekonomiky po roku 1989 prevládli po-

chybné špekulácie, neisté domnienky a aj vlastná popletenosť tvorcov hospodárskej politiky. 

Tvorcovia nemali návod na to ako sa dostať k nazeraniu na našu ekonomiku poľnohospodár-

stva a ekonomiku SR. Chýbali ekonomicky mysliaci štátnici a ekonomicky mysliaci minister 

poľnohospodárstva. Nutne to vyústilo do degradácie odvetvia poľnohospodárstva.37 V štruk-

túre poľnohospodárskej produkcie došlo po roku 2004 k zmenám, keď vzrástla rastlinná pro-

dukcia a poklesla živočíšna. Došlo k výraznému poklesu stavov všetkých významných druhov 

 
37HUSÁR, J: Alternatívny prístup k riešeniu problémov ekonomiky poľnohospodárstva a ekonomiky slovenskej republiky. 

In: 25 rokov rozvoja Slovenskej republiky. (kolektívna monografia) s. 234-252. ISBN 978-80-8128-228-7. 
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hospodárskych zvierat, poklesu využívania spracovateľských kapacít a v konečnom dôsledku 

poklesu zamestnanosti v odvetví živočíšnej výroby. V potravinárskom priemysle prvovýrob-

covia vyvážajú základné suroviny a maloobchod dováža spracované potraviny. Potravinársky 

priemysel je vystavený príliš silnému tlaku dovezených spracovaných potravinárskych výrob-

kov, niekedy za dumpingové ceny, ktoré dovážajú predovšetkým obchodné reťazce s cieľom 

rozšíriť sortiment a znížiť spotrebiteľské ceny. 

Vytvorili sa nové možnosti skvalitňovania vzdelávania a  odbornej prípravy, ktoré 

majú zásadnú funkciu pri formovaní budúcej európskej spoločnosti. Výmena skúseností a 

spolupráca vedú k pokroku, najmä v  podpore národných reforiem celoživotného vzdelávania, 

modernizácii vysokoškolského vzdelávania a rozvoju spoločných európskych nástrojov 

na podporu kvality, transparentnosti a mobility vo vzdelávaní. Občanom SR, najmä mladšej 

generácii, sú všeobecne známe programy Comenius, Socrates, Erasmus, Leonardo da Vinci 

a Grundtvig, Počet Slovákov študujúcich v zahraničí výrazne prevyšuje počty zahraničných 

študentov v SR. Kvalita vysokoškolského štúdia v SR stále nedosahuje úroveň ostatných kra-

jín EÚ. 

Výkon vedy do veľkej miery odráža aj úroveň vzdelávacieho systému, digitalizácie, 

podpory talentov či celkové inštitucionálne nastavenie. Nasleduje podpora finančná zo strany 

štátu a súkromného sektora( kde je veľmi malá). Podiel výdavkov na výskum a vývoj (VaV) na 

Slovensku v roku 2020 dosiahol 0,92% HDP.38Je však ďaleko nielen za priemerom EÚ 

(2,3%), ale aj za susednými štátmi, kde Česko dosahuje takmer 2%, Maďarsko 1,6%, Poľsko 

1,4% a Rakúsko až 3,2%. 

Zdravie je kľúčová hodnota v živote človeka. Medzi hlavné determinanty zdravia patrí 

úroveň a  dostupnosť zdravotnej starostlivosti, kvalita prostredia, životný štýl a  genetické pre 

dispozície39. Zodpovedná zdravotná politika dokáže zásadným spôsobom ovplyvniť tri 

z kľúčových determinantov, t.j. zdravotnú starostlivosť, kvalitu prostredia a  nepriamo aj ži-

votný štýl občanov. Aj vďaka návrhom štátneho rozpočtu môžeme dlhodobo konštatovať, že 

zdravotníctvo nebolo prioritou žiadnej vlády. Svedči o tom aj veľmi častá výmena ministrov, 

zdlžovanie zdravotníckych zariadení, korupcia. Nespočetné štrajkových pohotovosti, resp. 

štrajkov lekárov a ostatného zdravotníckeho personálu. Veľkou výzvou do budúcnosti je pre-

chod na jednotnú koncepčnú zdravotnícku politiky , ktorá by bola konsenzom nielen vlády, ale 

všetkých zainteresovaných aktérov v zdravotníctve. 

 
38Zverejnené na: https://www.slsp.sk/sk/aktuality/2021/12/13/podiel-vydavkov-na-vyskum-a-vyvoj-ostava-velmi-nizky 
39Správa o stave zdravotníctva na Slovensku; https://www.health.gov.sk 
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file:///C:/Users/Petrík/Downloads/Správa%20o%20stave%20zdravotníctva%20na%20Slovensku;%20https:/www.health.gov.sk
file:///C:/Users/Petrík/Downloads/Správa%20o%20stave%20zdravotníctva%20na%20Slovensku;%20https:/www.health.gov.sk


 

29 
 

2.2.3 Energetická, klimatická a environmentálna politika  

Energetika má v hospodárstve každej krajiny nenahraditeľné miesto, keďže od jej fun-

govania závisia skoro všetky súčasti ekonomiky štátu. Navyše je napojená na významnú infra-

štruktúru, ktorá predstavuje veľkú investíciu pre štát, resp. súkromné energetické spoločnosti. 

Patrí tiež k najväčším znečisťovateľom, a preto zasahuje aj do oblasti ochrany životného pro-

stredia. Samotná energetika sa dá rozdeliť na niekoľko súčastí (bezpečnosť dodávok, trhové 

pravidlá, tvorba emisií a pod.) a podoblastí podľa konkrétneho energetického zdroja (uhlie, 

ropa, zemný plyn, jadrová energetika, obnoviteľné zdroje). Každá z týchto oblastí sa vyznaču-

je špecifikami, ktoré si vyžadujú individuálny prístup. Z týchto, ale aj mnohých ďalších dô-

vodov je otázka energetickej politiky veľmi komplexnou a pomerne citlivou politickou témou a 

národné vlády sa zvyčajne len nerady zriekajú právomocí v tejto oblasti v prospech nadnárod-

ných inštitúcií alebo zoskupení.  

Energetika patrí medzi odvetvia, ktoré vo veľkej miere znečisťujú životné prostredie. 

Zosúladenie vzťahov energetiky a životného prostredia je v súčasnosti jednou z najzávažnej-

ších strategických úloh riešenia globálnych environmentálnych problémov. Implementácia 

environmentálnej politiky do energetiky prebieha ako na európskej, tak na národnej úrovni. 40 

V decembri 2008 prijali lídri EU rozsiahly balík opatrení tzv. energeticko – klimatický 

balík, ktorých cieľom je znížiť dosah činností EÚ na globálne otepľovanie a zabezpečiť spo-

ľahlivé a dostačujúce dodávky energie. EÚ v ňom prijala záväzok znížiť do roku 2020 (v po-

rovnaní s rokom 1990) emisie skleníkových plynov o 20 %, dosiahnuť úspory energie EÚ vo 

výške 20 %, dosiahnuť 20 %-ný podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej 

konečnej energetickej spotrebe a dosiahnuť 10% zastúpenie biopalív v doprave do roku 2020.  

Jeden z cieľov stratégie Európa 2020 sa týkal oblasti klímy a energetiky. Členské štáty sa za-

viazali, že do roku 2020 znížia emisie skleníkových plynov najmenej o 20 % v porovnaní s 

rokom 1990 (alebo o 30 % za priaznivých podmienok), zvýšia podiel obnoviteľných zdrojov 

energie na konečnej spotrebe energie o 20 % a zlepšia energetickú efektívnosť minimálne o 

20 %.  

Problémy s uplatňovaním Kjótskeho protokolu, ale hlavne nepriaznivý stav klímy vie-

dol krajiny OSN k potrebe novej dohody. Parížska dohoda41 je globálna dohoda o zmene klí-

my, ktorá nadväzuje na Kjótsky protokol. Dohoda bola uzavretá v decembri 2015 v Paríži a 

 
40BARIČ, O: Utváranie a formovanie identity Európskej únie. Odborná monografia. ISBN 978-80-972508-4-3.; 
41Zverejnené na: https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/climate-change/paris-agreement/; 
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slávnostne podpísaná v apríli 2016 v sídle Organizácie spojených národov – v New Yorku. 

Hlavné ciele Parížskej dohody: 

- v rámci dlhodobého cieľa sa vlády dohodli, že udržia zvyšovanie globálnej priemernej teplo-

ty výrazne pod 2°C v porovnaní s pred industriálnymi úrovňami a budú pokračovať v úsilí o 

obmedzenie tohto zvyšovania na 1,5°C; 

- počas Parížskej konferencie predložili krajiny komplexné národné akčné plány v oblasti 

klímy zamerané na zníženie svojich emisií; 

Pre Slovenskú republiku nadobudla Parížska dohoda platnosť 4. novembra 2016 (30 dní po 

tom, čo najmenej 55 zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktoré cel-

kovo predstavujú najmenej 55 % celkových emisií skleníkových plynov, uložilo svoje listiny 

o ratifikácii). 

Okrem konkrétnych záväzkov na roky 2021 až 2030 budú plány naznačovať aj smer, 

ktorým sa členské štáty plánujú uberať až do roku 2050.  

Krajiny musia naznačiť, ako únia dosiahne energeticko-klimatické plány na rok 2030 – 40 % 

zníženie emisií skleníkových plynov oproti úrovniam v roku 1990, 27 % zvýšenie podielu 

obnoviteľných zdrojov energie, 27 % zvýšenie energetickej účinnosti a 10-15 % prepojenosť 

prenosových sietí medzi členskými krajinami. 

Zmena klímy a zhoršovanie stavu životného prostredia predstavujú existenčnú hrozbu 

pre Európu a svet. Na zvládnutie tohto problému potrebuje Európa novú stratégiu rastu, ktorá 

zmení Úniu na moderné a konkurencieschopné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje.  

Európska zelená dohoda 42predstavuje plán Európskej komisie na ekologickú transformáciu 

hospodárstva EÚ v záujme udržateľnej budúcnosti. Primárnym cieľom Európskej zelenej do-

hody je zabezpečiť aby do roku 2050 bola Európa vôbec prvý klimaticky neutrálny kontinent. 

Daný dlhodobý cieľ znamená, že do roku 2050 sa čisté emisie skleníkových plynov vyprodu-

kované členskými štátmi Európskej únie budú rovnať nule. Dohoda si rovnako dáva za cieľ 

oddeliť hospodársky rast od využívania zdrojov a zabezpečiť, že pripravované zmeny budú 

spravodlivé a inkluzívne, pričom sa nezabudne na žiadneho jednotlivca či región. 

Prieskum Komisie v roku 2019 zistil, že deväť z desiatich Európanov považovalo zme-

nu podnebia za vážny problém a cítilo, že ochrana životného prostredia je pre nich osobne 

dôležitá. Cieľom paktu je pomôcť ľuďom zapojiť sa do opatrení v oblasti zmeny klímy a ho-

vorí: „Mnohé riešenia načrtnuté v Zelenej dohode môžu uspieť, iba ak budú navrhnuté sociál-

 
42Zverejnené na: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk 

https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_en
https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_en
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ne spravodlivo a ak sa ich spolu s vládou budú podieľať aj občania, komunity, spoločnosti a 

organizácie. politiky a regulácia. “ 

Slovensko môže byť energeticky sebestačnou krajinou s nulovými emisiami. Sloven-

sko patrí medzi krajiny s obmedzenými prírodnými zdrojmi na výrobu elektriny. Všetky 

vhodné vodné toky sú už prakticky plne využité. Nemáme čierne uhlie, ropu, limitované 

množstvo plynu. Naše hnedé uhlie je nekvalitné, je veľmi hlboko, preto je drahé. Cesta jadro-

vej energetiky bola a je logickým riešením. Atómové elektrárne  na Slovensku patria medzi 

nízkouhlíkové technológie, to znamená, že pri ich prevádzke sa do ovzdušia nevypúšťajú 

skleníkové plyny. Sú základnými piliermi energetickej siete na Slovensku. Štyri reaktorové 

bloky – dva v AE Bohunice a ďalšie dva v AE Mochovce, dodávajú viac ako polovicu elektri-

ny spotrebovanej na Slovensku. V roku 2022 začal skúšobný nábeh 3 bloku v Mochovciach. 

Atómové elektrárne na Slovensku sú bezpečné a spoľahlivé. Konštatuje to Úrad jadro-

vého dozoru SR (SR) vo svojej pravidelnej správe, ktorú už vzal na vedomie vládny kabinet. 

Jej výhodou je spoľahlivosť, predvídateľnosť, nízke emisie CO2 a nízke nároky na záber pôdy. 

Vďaka tomu dokážeme v Slovenských elektrárňach vyrobiť až 95 percent elektriny bez emi-

sií, pričom tento podiel postupne zvyšujeme. Vďaka tomu Financial Times zaradil Slovensko 

do rebríčka Europe's Climate Leaders 2021, ako jedinú spoločnosť zo strednej a východnej 

Európy. Navyše po spustení 3. a 4. bloku Mochoviec a ukončení výroby z domáceho hnedého 

uhlia v Elektrárňach Nováky má SR šancu dostať sa s emisiami prakticky na nulu, zároveň sa 

stane sebestačné v zásobovaní elektrinou a významne sa zvýši spoľahlivosť prenosovej sústa-

vy.43 

Elektráreň Nováky je druhým najväčším znečisťovateľom ovzdušia na Slovensku.44 

Okrem dodávok tepla do niekoľkých miest dodáva aj elektrinu do elektroenergetickej sústavy, 

avšak spaľovanie uhlia je veľmi neefektívne a príliš emisné. Preto sa plánuje jej odstavenie. 

Ukončenie ťažby v hornonitrianskych baniach je v záverečnej fáze. Ťaží sa už len v bani No-

váky a v bani Čáry. Hoci spoločnosť bola na ťažbu nastavená ešte na niekoľko rokov. Bez 

dotácií však bane pokračovať v ťažbe nechcú a vláda dotácie obnoviť neplánuje. Pre Slovensko 

je totiž výroba elektriny z hnedého uhlia nerentabilná nielen ekologicky, ale aj ekonomicky. Na spaľo-

vanie lignitu v Elektrárni Nováky sa odberatelia skladali sumou približne 120 miliónov eur ročne. 

Niet pochýb, že Vodné dielo Gabčíkovo so svojou novou plavebnou dráhou zabralo 

spolu asi desať tisíc hektárov lesa a ornej pôdy. 45Dáva však najčistejšiu energiu, bez odpadu 

 
43Zverejnené na: https://www.trend.sk/ekonomika/slovensko-moze-byt-energeticky-sebestacnou-krajinou-nulovymi-emisiami 
44Zverejnené na: https://www.webnoviny.sk/uholne-novaky-nemozeme-odstavit-zo-dna-na-den-desattisice-slovakov-by-sa-
ocitlo-bez-energie/ 
45Zverejnené na:https://vedanadosah.cvtisr.sk/technika/stavebnictvo/25-rokov-vodneho-diela-gabcikovo/ 

https://www.seas.sk/elektraren/ae-bohunice/
https://www.seas.sk/ae-mochovce
https://www.webnoviny.sk/tag/ujd-urad-jadroveho-dozoru/
https://www.webnoviny.sk/tag/ujd-urad-jadroveho-dozoru/
https://www.seas.sk/clanok/financial-times-zaradil-slovenske-elektrarne-medzi-europskych-klimatickych-lidrov/443
https://www.trend.sk/ekonomika/slovensko-moze-byt-energeticky-sebestacnou-krajinou-nulovymi-emisiami
https://www.webnoviny.sk/uholne-novaky-nemozeme-odstavit-zo-dna-na-den-desattisice-slovakov-by-sa-ocitlo-bez-energie/
https://www.webnoviny.sk/uholne-novaky-nemozeme-odstavit-zo-dna-na-den-desattisice-slovakov-by-sa-ocitlo-bez-energie/
https://vedanadosah.cvtisr.sk/technika/stavebnictvo/25-rokov-vodneho-diela-gabcikovo/


 

32 
 

a obnoviteľnú, podstatne zlepšilo plavbu po Dunaji v úseku riečnych kilometrov 1810 až 

1865, zabránilo sa reálnemu vysychaniu lesov v oblasti vnútrozemskej delty (hladiny Dunaja 

už dlhé roky zaklesávali, dno sa znižovalo či už umelými zásahmi, či prirodzeným vývojom) 

a konečne v oblasti VD Gabčíkova už jednoducho nemôže prísť k pretrhnutiu hrádzí počas 

povodne je rozdelená do dvoch korýt, ako napríklad aj vo Viedni. Cena energie bola samo-

zrejme iná pri spustení prvej turbíny, a iná je dnes avšak odborníci tvrdia, že VD Gabčíkovo 

sa dávno splatilo aj za všetkých tých nepriaznivých okolností. V elektrizačnej sústave Sloven-

ska má vodná elektráreň Gabčíkovo svoje jedinečné postavenie. To spočíva predovšetkým v 

skutočnosti, že má najväčšiu výrobu elektrickej energie medzi vodnými elektrárňami. Táto 

dosahuje približne 8 % 

 

Záver 

Schválenie ústavného zákona o zániku ČSFR znamenalo nevídanú historickú udalosť, 

že Česko-Slovensko sa po dlhých desaťročiach svojej existencie rozdelí pokojným, ústavným 

spôsobom. 

Počas prvého dňa existencie ju diplomaticky uznalo 93 štátov sveta, medzi nimi Spo-

jené štáty, Rusko, Francúzsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a Čína.. Oprávnenosť vzniku SR 

potvrdzuje tiež významná skutočnosť, že v prvých januárových dňoch roku 1993 sa stala Slo-

venská republika členom významných svetových organizácií a inštitúcií, napríklad Svetovej 

banky, Organizácie Spojených národov (OSN), UNESCO. V nasledujúcich mesiacoch roku 

1993 sa stávala SR členom ďalších medzinárodných inštitúcií a organizácií - od marca bola 

napríklad členom Stredoeurópskeho združenia voľného obchodu (CEFTA) a 30. júna 1993 sa 

stala členom Rady Európy . 

Integračné prínosy z pristúpenia SR do NATO a EUÚ možno hodnotiť veľmi pozitív-

ne, hlavne z hľadiska bezpečnosti a rozvoja jednotlivých odvetví národného hospodárstva. 

Priniesli však aj určité negatíva. Podľa prieskumov verejnej mienky svoj negatívny postoj 

voči NATO sa spája, okrem iného, aj s nesúhlasom s vojensko-bezpečnostnými aktivitami 

USA a ich niektorých spojencov z NATO (vrátane Slovenska),ktoré sa uskutočnili v Srbsku, 

Afganistane, Iraku, Líbyi, Sýrii, na Ukrajine, ale predovšetkým expanziou NATO a USA do 

geopolitického a geostrategického priestoru Ruskej federácie. Ďalej treba poznamenať,  že ak 

za všeobecný cieľ politiky súdržnosti pokladáme eliminovanie regionálnych disparít treba 

skonštatovať, že sa tento zámer doposiaľ podarilo naplniť len čiastočne. V niektorých regió-

noch sa dokonca tieto disparity ešte zväčšili. Je preto opodstatnená kritika expertov v tejto 
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oblasti, ale aj ekonómov, že žiadna vláda dlhodobo nevenovala problematike eurofondov dos-

tatočnú pozornosť.  

 

Summary 

The approval of the Constitutional law on the Czechoslovak Federal Republic splitting meant 

an unprecedented historical event, that after long decades of its existence, Czechoslovakia 

would be divided in a peaceful, constitutional manner. During the first day of its existence, 

the Slovak Republic was diplomatically appreciated by 93 countries of the world, among them 

by the United States, Russia, France, Germany, the United Kingdom, and China. The right-

fulness of the Slovak Republic’s creation was confirmed by the important fact, that it became 

a member of important world organizations and institutions, for example, the World Bank, the 

United Nations (UN), and UNESCO in the first days of January 1993. And, in the following 

months of 1993, the Slovak Republic became a member of other international institutions and 

organizations - from March, for example, it was a member of the Central European Free 

Trade Association (CEFTA), and from June 30th, 1993, it became a member of the Council of 

Europe (CoE). The integration benefits from the accession of the Slovak Republic to NATO 

and the EU should be evaluated very positively, especially from the point of view of its securi-

ty and the development of individual branches of the national economy. However, they also 

brought certain negatives. According to public opinion polls, public negative attitude towards 

NATO is associated, among other things, with noncompliance with the military and security 

activities of the US and some of its NATO allies (including Slovakia), which took place in 

Serbia, Afghanistan, Iraq, Libya, Syria, in Ukraine, but primarily with the expansion of NATO 

and the USA into the geopolitical and geostrategic space of the Russian Federation. Further-

more, it should be noted, that if we consider the elimination of regional disparities as the gen-

eral goal of the cohesion policy, it must be pointed out that this goal has been only partially 

fulfilled so far. In some regions, these disparities have even increased. Therefore, the criti-

cism of experts in this sphere, as well as of economists, is justified, that no government has 

paid sufficient attention to the issue of European funds on a long-term basis. 
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