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Možno už samotný názov konferencie evokuje otázku, ktorá trápi ľudstvo od 
prvopočiatku existencie: Čo bolo prvé? Vajce alebo sliepka? Zamysleli sme sa 
nad tým, čo ľudské spoločenstvá v čase, keď si uvedomili existenciu živelných 
spoločenských usporiadaní riešili skôr: krízu alebo politiku? Dnes je takmer 
isté: kríza bez politiky byť môže, ale politika sa bez krízy nezaobíde. Kríza bez 
politiky môže za istých okolností ľudí zomknúť, spojiť. Ale politika v kríze ľudí 
celkom určite rozdelí.  

Spoločenské systémy sa vyvíjajú, ale systém vládnutia sa nemení. Je 
zakorenený v ľudskej bytosti, v jeho génoch. Ekonomický aj spoločenský cyklus 
majú svoj vzostup, vrchol i pád. Príklady o pominuteľnosti času a slávy sa 
nachádzajú aj v histórii a o jednom píše napríklad J. B. Bury: 

„The decline of Rome was the natural and inevitable effect of immoderate greatness. 
Prosperity ripened the principle of decay; the cause of the destruction multiplied with 
the extent of conquest; and, as soon as time or accident had removed the artificial 
supports, the stupendous fabric yielded to the pressure of its own weight. The story of 
the ruin is simple and obvious: and instead of inquiring why the Roman Empire was 
destroyed we should rather be surprised that it has subsisted for so long.“ [Gibbon, 
Decline and Fall of the Roman Empire, 2nd ed., vol. 4, ed. by J. B. Bury (London, 1909), 
pp. 173 – 174]. 

Nechcem byť pesimista. Preto verím, že európska historická pamäť nás 
nepodvedie. Medzi EÚ a slávnym Rímom je jeden zásadný rozdiel – Rímski 
cisári územia dobývali a obsadzovali násilím. Únia vzniká na základe 
dobrovoľného vstupu a prenosu kompetencií. Lisabonská zmluva dokonca 
zakotvila aj právo z Únie vystúpiť. Subjektívne si prajem, aby sme si z tejto 
histórie odniesli poučenie a pokúsili sa vyhnúť osudu, hlavne keď ho vidíme 
v kontexte dejinných dopadov na históriu a vzťahy v Európe v storočiach po 
páde Rímskej ríše.  
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I. Niektoré príčiny krízy európskej myšlienky 
 
Pri pokuse zamyslieť sa, kde sa nachádzajú korene krízy európskeho 

integračného myslenia (ak opomenieme aj čoraz nástojčivejší problém generačnej 
výmeny, s ktorou prichádza logická a do istej miery aj nevyhnutná redefinícia hodnôt, 
spojená s absenciou priamej osobnej konfrontácie mladej generácie s tragickými 
udalosťami 20. storočia – svetové vojny, holokaust, reálna hrozba jadrovej apokalypsy) 
môžeme medzi determinanty, ktoré napomohli vzniku tejto situácie uviesť dva 
dôležité faktory: 

1.) V 90.-tych rokoch 20. storočia dochádza ku kvalitatívnej zmene 
svetového politického a bezpečnostného usporiadania. Medzi kľúčové prvky 
patrí rozpad bipolárneho sveta, znamenajúci koniec ideologickej konfrontácie, 
rozpad Sovietskeho zväzu a jeho ústup z pozície svetového politického 
a vojenského hegemóna (vrátane rozpadu sféry vojenského a ekonomického vplyvu 
Moskvy v strednej Európe), bezprecedentné rozšírenie EÚ a NATO a nárast 
nových (asymetrických) bezpečnostných hrozieb a novej konfrontačnej línie, 
ktorej podstatou je tentokrát ideológia náboženská. 

2.) Prvá dekáda 21. storočia, možno aj následkom predchádzajúcich 
globálnych politicko-bezpečnostných zmien prináša taktiež kvalitatívnu zmena 
globálneho hospodárskeho rozloženia síl. Prvkami tohto procesu sú najmä 
finančná a dlhová kríza, znamenajúca oslabenie USA a EÚ; vnútorné problémy 
EÚ, evolúcia a premena bývalých regionálnych ekonomických mocností na 
svetových hráčov (BRICS) a vznik, či posilnenie neštátnych aktérov na 
svetovom ekonomickom kolbišti: G20, MFI, nadnárodné spoločnosti.  

Uvedené kvalitatívne spoločenské posuny zapríčinili, že po relatívne 
krátkom období úľavy a entuziazmu prameniaceho z pocitu radosti (možno 
povedať, že minimálne na začiatku skutočne autentického), že svet sa zbavil dvoch 
diablov – hrozby komunizmu (rozumej totality) a globálneho jadrového 
konfliktu, nastáva obdobie precitnutia spojené s riešením praktických 
následkov toho, čo sa udialo. Kým koniec 20. storočia možno charakterizovať, 
ako obdobie vrcholnej ideovej, politickej a ekonomickej expanzie euro-
americkej hodnotovej filozofie, už prvé roky nového storočia ukázali, že vývoj 
nebude taký jednoduchý a priamočiary. Nové bezpečnostné riziká jasnými 
kontúrami vykreslil útok na WTC v roku 2001 a nové ekonomické výzvy 
determinovala finančná a dlhová kríza.  

Kým však korene terorizmu sa nachádzajú mimo transatlantického 
geografického a civilizačného priestoru, finančná a dlhová kríza vznikli priamo 
v jeho srdci. J. C. Trichet pri odchode z funkcie prezidenta ECB povedal: „Od 
augusta 2007 sme svedkami krízy nového typu. Globálneho fenoménu, ktorý od konca 2. 
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svetovej vojny nemá obdobu vo svojich rozmeroch a charaktere. Po prvý raz za 66 rokov 
sa epicentrum globálnej krízy nachádza vo finančnom sektore najrozvinutejších štátov 
sveta.“1. Alebo: „What began in late 2007 with the collapse of the American sub-prime 
mortgage market is perhaps reaching its most dangerous apex yet, with concerns over 
Europe’s sovereign debt crisis instilling fear around the globe. Yet a simple point is 
often lost. The current crisis is no longer financial or economic: it’s political — 
a crisis of liberal democracy and its relationship with the nation-state“. (Le 
Monde Diplomatique, October 2011, by Toby Carroll and Shahar Hameiri)  

Európa po rozšírení a období hospodárskeho rastu narazila na obdobie, ktoré 
by sme mohli nazvať obdobím kontrakcie oboch vývojových tendencií – entu-
ziazmu pre rozširovanie, ako aj podpory a realizácie prorastových politík vnútri 
Únie. O tom, že kríza vznikla zvnútra a obnažila nedostatky a hlavne 
nedisciplinovanosť systému dnes niet pochýb.  

V tomto kontexte sa môžeme pokúsiť o nasledovnú anamnézu európskej 
politiky (a tým do istej miery aj národných politík členských štátov): 

- kríza elít a lídrov, absencia filozofickej vízie – striedanie politických 
generácií a odchod politikov, pre ktorých bola vízia zjednotenej Európy (ale aj 
Nemecka) primárnou politickou hodnotou;  

- život na dlh – nezodpovednosť a porušovanie dohôd, ktoré v plnom 
rozsahu obnažila európska dlhová kríza; 

- nízka adaptačná schopnosť na vnútorné procesy Únie spôsobené 
rozšírením (rozhodovacie procesy, diferenciácia hodnotová, vývojová, hospodárska, 
skepticizmus); 

- rozriedenie európskej integračnej filozofie a strata atraktivity pre 
vonkajšie prostredie (ako dôsledok vnútorného oslabenia); 

- nedostatočná vnútorná reflexia politických zmien v Európe a vo svete 
v rokoch 1989 – 2008; 

- po období expanzie (politickej, územnej, hospodárskej) – slabá reagenčná 
schopnosť na recesiu; 

- nepripravenosť na nové výzvy a formy spolupráce (fiškálna únia); 
- prejavy sociologického a politického „Alzheimera“ – zabúdanie prečo 

vznikla európska spolupráca a čo je jej základná hodnota (ako a kam posunula 
európsku spoluprácu za 50 rokov existencie), čo logicky vedie k posilňovaniu 
euroskeptických nálad, populizmu zľava aj sprava, ale hlavne k rastu 
nacionalizmu a pokusom o izolacionizmus; 

 

                                                 
1  Trichet, J. C., Farewell speech, European Central Bank, 19. október 2011. 
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Náznak hľadania spôsobu, ako riešiť súčasný stav ponúkajú vyššie citovaní 
autori T. Caroll a S. Hameiri: 

„To counterbalance right-wing populism we need leaders who can explain why 
globalization has gone awry, and why nationalism is a problematic response. This 
means starting a serious discussion of unequal power relations within and between 
nation states, and finding new ideas and strategies to respond to these unequal relations 
and reignite political imaginations after decades of atrophy and spin. The solutions to 
this current crisis are political.“ (Le Monde Diplomatique, October 2011, by 
Toby Carroll and Shahar Hameiri) 

 
II. Zmena globálnej ekonomickej geografie 
 
Kým sa Európa borila s vnútornými výzvami a problémami, vývoj v jej 

bližšom aj vzdialenejšom okolí naberal novú dynamiku.  
Rast počtu nových aktérov medzinárodných vzťahov po rozpade tzv. 

bipolárneho sveta viedol k poklesu významu fóra najväčších a najsilnejších 
ekonomík sveta (zoskupenie G62) a de facto k jeho nahradeniu relevantnejšou 
skupinou krajín G203. Summit G20 v roku 2009 okrem iného inšpiroval 
prezidenta USA B. Obamu k nasledovným slovám: „leaders endorsed the G-20 as 
the premier forum for their international economic cooperation,“ (CBS News, 
Politics Today: G-20 Reflects New Global Power Structure, September 25, 20094) 

Je irelevantné, či nové svetové usporiadanie nazveme multipolárnym alebo 
dokonca „apolárnym“, faktom zostáva, že riešenie globálnych problémov 
vyžaduje zaangažovanie čoraz väčšieho počtu krajín/aktérov, vrátane tých 
„neštátnych“ (nadnárodné spoločnosti, finančné inštitúcie, nadnárodné finančné 
inštitúcie, neštátne organizácie a štruktúry, šedá ekonomika).  

Niekdajšie regionálne politické, vojenské a ekonomické centrá sa postupne 
prepracovali do „Premier League“. Dnes štáty BRICS patria medzi kľúčových 
hráčov na globálnej hospodárskej scéne. Väčšina z nich je v otázkach fiškálnej 
disciplíny konzervatívnejšia a usiluje o zachovávanie vyváženej obchodnej 
bilancie. Čína, Brazília a Rusko patria ku krajinám s najvyšším objemom 
devízových rezerv a zlata. Druhou stranou mince je, že globálne ekonomické 
tendencie, hrozby (terorizmus, ekologické výzvy) geometrickým radom 

                                                 
2  Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Veľká Británia, USA, Kanada a Rusko. 
3  Argentína, Brazília, Kanada, Čína, Francúzsko, Nemecko, India, Indonézia, Taliansko, 

Japonsko, Južná Afrika, Kórejská republika, Mexiko, Rusko, Saudská Arábia, Turecko, Veľká 
Británia, Spojené štáty americké. 

4  Dostupné na: http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-5339269-503544.html. 
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zvyšujú hodnoty vzájomnej interdependencie ekonomík „nových“ aj 
„tradičných“ a potrebu ich úzkej, čo najmenej ideologizovanej spolupráce.  

 

 
Tak, či onak Európska únia pri rozpracovaní svojich stratégií, ak si chce 

udržať svoje doterajšie postavenie vo svetovej ekonomike, musí zohľadniť 
vyššie uvedené vývojové tendencie, medzi ktoré nesporne patria: 

1. Presuny v rozložení ekonomickej a finančnej sily (Asia-centric financial 
ecosystem – Martin Wolf, Financial Times) tzv. New Global Economics vyjadrené 
okrem iného posilnením postavenia BRICS ako aj transformáciou de facto 
elitného, ale svojim spôsobom nevybalansovaného zoskupenia G8 na G20; 

2. Nové postavenie a úlohy medzinárodných finančných inštitúcií a organi-
zácií: IMF, WB, ECB, ku ktorým sa môžu v relatívne krátkej dobe pridať iné 
regionálne finančné subjekty; 

3. Posilnenie úlohy nadnárodných neštátnych finančných inštitúcií, bánk 
a investičných spoločností; 

4. Výrazná úloha tzv. „šedej“ ekonomiky (daňové úniky, organizovaný zločin, 
nelegálna práca, atď.) 

5. ale aj (absolútne neakceptovateľný, ale reálny) vplyv tzv. „čiernej“ ekono-
miky (financovanie a aktivity teroristických organizácií a tzv. failed. states) 

 
III. Prečo potrebuje Európa spoluprácu? 
 
Víziu spolupráce v Európe formovali mnohé význačné osobnosti – Konrad 

Adenauer, Jean Monet, Sir Winston Churchill, Alcide de Gasperi a ďalší. Je 
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veľmi pravdepodobné, že dnes by sa nemuseli zhodnúť na všetkom, ich názory 
by sa rozchádzali. Je však takmer isté, že by nezmenili filozofiu: Európa je príliš 
malý a príliš rôznorodý kontinent, ktorý sa buď stratí v spleti svojich 
vnútorných konfliktov a historických krívd alebo bude ďalej rásť na základe 
úzkej spolupráce a pri dodržiavaní pravidiel, ktoré si členské štáty samy určia 
a na ktorých sa dohodnú. 

Sir Winston Churchill povedal: „Existuje spôsob, ako ... urobiť z celej Európy do 
niekoľkých rokov ... slobodné a ... šťastné miesto. Spočíva v opätovnom vytvorení 
európskej rodiny, aspoň do tej miery, do akej to dokážeme, a vo vytvorení štruktúry, 
ktorá by zastrešovala jej mier, bezpečnosť a slobodu. Musíme vybudovať niečo ako 
Spojené štáty európske“5. 

Aj napriek prebiehajúcim zmenám v globálnom rozložení síl zostávajú 
Európska únia (ako jedna ekonomika) a Spojené štáty najsilnejšími svetovými 
ekonomikami, ktoré kumulovane vytvárajú 52,71% svetového HDP (28+24), čo 
v absolútnych číslach znamená 30,7 bilióna USD (2010). Váhu transatlantických 
ekonomík je možné ilustrovať na viacerých kľúčových ekonomických 
ukazovateľoch pri vzájomnom porovnaní s inými ekonomikami: objem 
vytvoreného HDP, podiel na celkovom obrate zahraničného obchodu a celkový 
objem preinvestovaného kapitálu v zahraničí. 

Aj keby sa podľa predpokladov a očakávaní ekonomika Číny a Indie dostali 
v absolútnych číslach v budúcnosti pred EÚ a USA, s veľkou mierou 
pravdepodobnosti nedosiahnu ani v roku 2050 priemer HDP na hlavu obyva-
teľa USA a EÚ. Postavenie vybraných krajín v rebríčku produkcie HDP na 
hlavu obyvateľa v USD cenách za rok 2009 ilustruje tabuľka:  

 
 

                                                 
5  Európska komisia. Portál Európskej únie. Cit. 3. máj 2011. Dostupné na Internete: Sir Winston 

Churchill (1874 – 1965): http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-
1959/foundingfathers/churchill/index_sk.htm. 
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Spracovanie: autor 
 
Ilustratívnym je taktiež výrazný podiel USA a EÚ na celkovom obrate 

svetového obchodu a objem preinvestovaného kapitálu v zahraničí: 
 

 
Spracovanie: autor 
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Zdroj: The Global Competitivness Report 2010 – 11, 2010 World Economic 
Forum, spracovanie autora 

 
Európska únia, položená na základoch voľného trhu a rešpektovaní princípu 

štyroch slobôd, je de facto regionálna medzinárodná organizácia, ktorej 
osobitný charakter (sui generis) je daný mierou dobrovoľného a zmluvného 
transferu národných kompetencií z členských krajín na európske inštitúcie. 
Preto by po období koncentrovaného úsilia vyriešiť krízové javy, ktoré 
sprevádzajú a determinujú vnútornú aj vonkajšiu integráciu a spoluprácu EÚ 
s partnermi v súčasnosti, mala nasledovať definícia vízie akú spoluprácu 

v Európe chceme v roku 2020 alebo v širšom časovom horizonte. 
Krízový a post-krízový vývoj v Európe naznačujú hlavné rámce dohôd ER 

a štátov Eurozóny z decembra 2011 a januára 2012, ktoré avšak negarantujú, že 
tieto sa podarí realizovať tak, ako sú načrtnuté. Je to dané viacerými faktormi. 
Medzi iným symptomatickým postojom členských krajín, ktoré sú zdržanlivé 
pri implementovaní nových pravidiel, najmä tých, ktoré by mohli oslabovať 
postavenie národného štátu celkovo, alebo zvýhodňovať niektoré členské štáty 
voči iným, respektíve zvyšovať neadekvátnu dominanciu niektorého z člen-
ských štátov (keďže určité asymetrie pripúšťame zohľadňujúc geografické, demo-
grafické a ekonomické determinanty).  

V teoretickej rovine sa môžeme zamýšľať nad rozličnými scenármi vývoja 
EÚ – od jej rozpadu až po posilnenie vnútornej integrácie, fiškálnu úniu, ktorú 
naznačujú spomenuté ostatné rokovania Európskych rád, či vytvorenie dvoj 
a viacrýchlostnej Európy (čo je v zásade fait accompli). Opatrenia a dohody, na 
ktorých sa členské štáty (zatiaľ s výnimkou Veľkej Británie a Českej republiky) 
dohodli, môžu viesť k stabilizácii nielen spoločnej meny, ale aj ku konsolidácii 
európskej ekonomiky vrátane tých krajín, ktoré nie sú členmi Euro. Tieto 
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opatrenia samy osebe, bez ich dôslednej implementácie, nie sú automatickým 
garantom pozitívneho vývoja, najmä ak bude, podobne ako v minulosti, 
opätovne dochádzať k oslabovaniu, či porušovaniu záväzkov, či k oneskoreniu 
prijímania riešení. 

Je teda veľmi pravdepodobné, že za predpokladu prijatia opatrení na 
stabilizáciu Euro (posilnenie postavenia ECB, vytvorenie stáleho mechanizmu 
stability – ESM), konsolidácie verejných financií (striktná kontrola národných 
rozpočtov, automatická penalizácia porušení dohôd, atď.) ako aj zvýšenie 
konkurencieschopnosti ekonomiky (podpora vedy a techniky, malých a stredných 
podnikov, zamestnanosti, atď.) dôjde v krátkom časovom horizonte k vzniku 
fiškálnej únie, možno aj s európskym ministrom financií, zmene primárneho 
práva a tým aj k reálnemu potvrdeniu dvojrýchlostnej Európy.  

Takto anticipovaný vývoj však rieši iba jednu, hoci z dnešného pohľadu 
kľúčovú, výzvu. Ak chce EÚ prekonať krízu myslenia a nájsť nové vízie, mala 
by sa vrátiť aj na pozíciu, ktorú začiatkom 21. storočia začala, v dôsledku 
nedôsledných politík, strácať – voči svojim susedom (v rámci Európskej susedskej 
politiky), voči globálnym partnerom, na pôde medzinárodných organizácií. EÚ 
musí okrem krízových opatrení realizovať a prijať aj efektívne rozvojové 
programy (dobre nastavený viacročný finančný rámec, stratégia EÚ2020, ale aj iné) 
zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti, zamestnanosť a celkovú 
modernizáciu spoločenstva. Vízia musí rátať s nástupom nových generácií, 
ktorých pohľad na európsku spoluprácu stratil romantiku 90-tych rokov a je 
viac kritický, ba niekedy až deštrukčný. Posolstvá a ciele, ktoré motivovali 
politikov a občanov tesne po druhej svetovej vojne a po páde Berlínskeho múru 
dnešnú generáciu natoľko neoslovujú a hlavne neodrážajú výzvy (niektoré sme 
uviedli vyššie), ktoré pred spoluprácou európskych štátov stoja. 

 
IV. Miesto Slovenska v Európe 
 
Ku kríze európskeho myslenia prispieva, bohužiaľ, aj Slovensko. Kým tesne 

pred a po rozšírení EÚ v roku 2004 o desať štátov sa zdalo, že tieto môžu byť 
generátorom nových impulzov spolupráce vedúcej od zjednotenia k ekono-
mickej konvergencii a tým k posilneniu celého európskeho priestoru, už 
v rokoch 2005 – 2009 dochádza k ochladeniu nadšenia pre európsku spoluprácu 
(prejavilo sa v tom čase napríklad euroskeptickou politikou časti českej a poľskej 
politickej scény), strate širokého občianskeho konsenzu (vrátane politického – 
príkladom je Lisabonská zmluva a hlasovanie o EFSF, ktoré viedlo k rozpadu vlády na 
Slovensku), prechádzajúcemu až k účelovému zjednodušovaniu a selektívnej 
manipulácii európskych cieľov a myšlienok. 
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Sploštený pohľad na európsku realitu (ktorému plastický rozmer pridávali len 
krízové javy) často zvádza k ponúkaniu jednoduchých riešení (vystúpenie z EÚ, 
Euro) pri súčasnej absencii následnej vízie rozvoja Slovenskej republiky. Tento 
pohľad stráca zo zreteľa súvislosti, v akom geopolitickom kontexte Slovensko 
existuje a v akých podmienkach jeho nezávislosť vznikala. Nezamýšľa sa 
a neanalyzuje následky navrhovaných krokov a už tobôž neponúka alterna-
tívne možnosti zabezpečenia štátnosti mimo progresívnej európskej spolupráce 
a bez podpory strategických partnerov. Zabúda na jednoznačne orientované 
ekonomické väzby Slovenska (obchod, investície) a ich priamy dopad na stabilitu 
rozvoja (bez ohľadu na fázu ekonomického cyklu), rast HDP, či zamestnanosť. 

Aj zbežné porovnanie ekonomického vývoja a prínosu orientácie sloven-
ského hospodárstva na európsku spoluprácu ukazuje, že za necelých 20 rokov 
(1993 – 2010) vzrástol slovenský export viac ako 7-násobne a objem 
zahraničných investícií sa zvýšil 48-násobne. Ceny v rovnakom období stúpli 
takmer trojnásobne, kým priemerný plat štvornásobne. Slovensko je od svojho 
vstupu čistým príjemcom finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ, pričom za 
každé Euro, ktoré vloží do rozpočtu EÚ získa späť viac ako dvojnásobok. Aj 
keby sme teoreticky do nášho vkladu zarátali priame finančné prostriedky, 
ktoré vložíme do Európskeho stabilizačného mechanizmu, bola by naša čistá 
pozícia naďalej výrazná. Dá sa predpokladať, že tento stav by mohol udržať aj 
rozpočet EÚ na roky 2014 – 2020. 

 

 
 

Zdroj: Ministerstvo financií, spracovanie autora 
 

Slovensko za dve desaťročia existencie dosiahlo pokrok, aký nikto nečakal. 
Vzniká až dojem, že takto vzniknutý kapitál dnes nevieme oceniť, ani využiť 
v náš prospech. Ciele, ktoré sa ešte na začiatku tohto storočia zdali len snom, 
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sme naplnili – Slovensko vstúpilo do NATO, EÚ, stalo sa členom Schengenu, 
EURO. Vo svete a svetových organizáciách máme uznávaných odborníkov na 
významných postoch (Kubiš, Tomka, Šefčovič, Lajčák, Jenča, Rusnák...). 
K úspechom na medzinárodnom poli prispeli mnohí politici, ktorí sa dokázali 
v čase potreby zjednotiť a povzniesť nad domáce šarvátky, pretože vnímali ten, 
či onen cieľ ako strategický pre Slovensko – spomeniem len dva: referendum 
o vstupe do EÚ a prijatie EURO. V zahraničí sme si získavali rešpekt a prestíž. 
Pomaly sme prekonávali stereotypné pohľady na „ustráchaných, nesmelých 
a nacionalistických“ Slovákov. Zdalo sa, že smerujeme k rovnocennému, 
suverénnemu a sebavedomému členovi EÚ.  

Zníženie ochoty konštruktívne a efektívne formovať záujmy a ciele 
Slovenska v európskych politikách a pokles politickej vôle dosahovať 
kompromisy a dohody v strategických zahranično-politických otázkach doma, 
znamenajú oslabenie Slovenska smerom navonok. Absencia širokej 
spoločenskej diskusie zameraná na všetky spoločenské vrstvy a vekové 
skupiny, s dôrazom na post-novembrovú generáciu zvyšuje pravdepodobnosť, 
že sa postupne v spoločnosti uplatnia názorové prúdy, ktoré v strednom 
a dlhodobom horizonte môžu nepriaznivo ovplyvniť existenčné parametre 
Slovenska. Niektoré javy a rozhodnutia už dnes majú vplyv na vnímanie 
Slovenska ako problémového hráča. Nejde mi pritom o advokáciu ústretovej 
a nekritickej politiky voči Bruselu, ale o elimináciu nerealistických cieľov, 
očakávaní a politizácie problémov, na ktoré má slovenská zahraničná politika 
len malý, ak nie marginálny dosah bez ohľadu na to či je alebo nie je členom 
EÚ. 

Za tri strategické úlohy slovenskej diplomacie a zahraničnej politiky 
považujem: silné postavenie v EÚ, vzťahy so susedmi a bezpečnosť, osobitne 
energetickú. Samozrejme sú aj iné, ale tieto sú možno kľúčové. Práve preto by 
sa diskusia a formovanie dlhodobých strategických cieľov v týchto oblastiach 
nemali stávať rukojemníkmi domácej politiky. V týchto otázkach, aj vo veciach, 
ktoré sú možno zložité, by sme mali diskutovať vecne, otvorene a hlavne 
s primárnym ohľadom na záujmy Slovenskej republiky a jej občanov. V duchu 
slov bývalého amerického prezidenta: „We are not afraid to entrust the American 
people with unpleasant facts, foreign ideas, alien philosophies, and competitive values. 
For a nation that is afraid to let its people judge the truth and falsehood in an open 
market is a nation that is afraid of its people“. (John F. Kennedy) 

Miesto Slovenska je jednoznačne v Európe, pričom jeho strategickým 
záujmom by malo byť zapojenie sa do čo najužšieho progresívneho jadra 
spolupráce. Pritom nemusí ísť o elementárnu fixáciu sa na súčasný model 
európskej spolupráce, z ktorého však dnes primárne vychádzame. Ale či už pri 
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jeho zdokonalení, modernizácii, či pri vzniku hypotetického nového konceptu, 
je v našom štátnom aj strategickom záujme, aby sme sa na tvorbe týchto 
modelov podieľali. A to je možné len zodpovednou a jasne formulovanou 
európskou politikou. 
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