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Cieľom tohto textu je vypracovanie prognózy vývinu bilaterálnych vzťahov
s Ukrajinou a návrhu stratégie rozvoja vzťahov SR s Ukrajinou v strednodobej perspektíve (10 – 15 rokov). Návrh stratégie je vypracovaný na základe
analýzy doterajšieho prístupu vlád SR k vzťahom s Ukrajinou, identifikácii
záujmov SR v bilaterálnych vzťahoch, analýze strednodobého výhľadu vývinu
Ukrajiny z hľadiska jej politickej stability a schopnosti pokračovať v reformách
a implementácii asociačnej dohody s EÚ a náčrtu scenárov strednodobého
vývinu bilaterálnych vzťahov vrátane zhodnotenia vplyvu rusko-ukrajinskej
krízy od roku 2014 na záujmy a medzinárodné postavenie SR.
Analýza strednodobého výhľadu vývinu Ukrajiny vychádza z hodnotenia
vnútorných faktorov ovplyvňujúcich politickú stabilitu v krajine, t. j. faktorov
posilňujúcich politickú stabilitu, resp. naopak, faktorov zvyšujúcich riziká
politickej nestability a odklonu Ukrajiny od politického kurzu nastúpeného
po Majdane v roku 2014. Cieľom analýzy strednodobého výhľadu vývinu
Ukrajiny je identifikovať predpoklady pre jej schopnosť realizovať reformy
a dokončiť implementáciu asociačnej dohody s EÚ. Nadväzuje na ňu prognóza
strednodobého vývinu bilaterálnych vzťahov SR s Ukrajinou, ktorá pozostáva z troch základných scenárov, pričom prvý scenár identifikuje procesy
a predpoklady, ktoré by museli nastať, aby sa naplnili záujmy SR vo vzťahu
k Ukrajine, t. j. ide o pozitívny (resp. optimálny) scenár. Druhý scenár je
z pohľadu záujmov SR negatívny a načrtáva vývin na Ukrajine i potenciálne
zmeny v jej medzinárodnom postavení, ktoré by boli v rozpore so záujmami
SR. Tretí scenár je neutrálny a načrtáva vývin Ukrajiny i jej medzinárodného
postavenia, ktorý nebude znamenať zásadné zmeny pre napĺňanie záujmov
SR v porovnaní so súčasným stavom, avšak zároveň udrží potenciálny
predpoklad pre ich naplnenie v budúcnosti. Tým je, samozrejme, existencia politickej vôle na stráne vlád SR, ktoré budú vládnuť v strednodobom
horizonte, pokračovať v presadzovaní záujmov SR vo vzťahoch s Ukrajinou
v takej podobe, v akej sú identifikované v tejto analýze.
Návrh stratégie rozvoja vzťahov SR s Ukrajinou identifikuje kľúčové
opatrenia s cieľom dosiahnuť naplnenie záujmov SR v bilaterálnych vzťahoch.
V prvom rade ide o podporu európskej integrácie Ukrajiny prostredníctvom
návrhu poskytnutia účinnej pomoci SR Ukrajine pri plnení ustanovení
a cieľov asociačnej dohody s EÚ, s dôrazom na jej obchodnú časť. Ďalšia časť
návrhu je venovaná otázkam inštitucionálnej reformy činnosti medzivládnych
komisií (Medzivládna komisia pre hospodársku, priemyselnú a vedecko-technickú spoluprácu, Medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu
a Medzivládna komisia pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru), ktoré
boli ustanovené v predchádzajúcom období na základe príslušných bilate-
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rálnych dohôd s Ukrajinou vrátane preformátovania ich zamerania a agendy
tak, aby boli pokryté všetky kľúčové oblasti bilaterálnych vzťahov z pohľadu
záujmov SR.
V závere návrh obsahuje opatrenia na rozvoj bilaterálnej spolupráce
v oblastiach, ktorým zatiaľ nie je venovaná dostatočná pozornosť napriek
tomu, že obsahujú značný a doposiaľ nevyužívaný potenciál a ktoré môžu
zároveň posunúť bilaterálne vzťahy na kvalitatívne novú úroveň. Týka sa
to predovšetkým spolupráce v oblasti strategickej komunikácie a boja s dezinformáciami a rozvoja cezhraničnej spolupráce regionálnych a lokálnych
aktérov na spoločnej hranici, ktorá je nedostatočná a nezodpovedá záujmom
ani SR, ani Ukrajiny. Súčasťou návrhu sú i inštitucionálne opatrenia, ktoré je
potrebné urobiť na domácej úrovni v SR, ako aj na úrovni diplomatického
zabezpečenia záujmov SR vo vzťahoch s Ukrajinou s cieľom posilniť kapacitu
slovenskej diplomacie presadzovať ich.

Napriek tomu, že podpora európskej integrácie Ukrajiny sa ako cieľ zahraničnej politiky SR nachádza vo všetkých programových vyhláseniach
slovenských vlád od vstupu SR do EÚ a NATO v roku 2004, s týmto cieľom
nie sú stotožnené všetky relevantné politické strany, ktoré majú dostatočnú
verejnú podporu a sú vo voľbách volené do parlamentu, resp. podieľajú sa na
formovaní vládnych koalícií. Prejavuje sa to najmä v krízových situáciách,
ako napr. počas plynovej krízy v roku 2009. Rusko-ukrajinská kríza od roku
2014 túto skutočnosť prejavila v plnej nahote a dokonca v takej miere, že je
možné konštatovať stratu konsenzu o zahraničnopolitických prioritách SR.
Absencia konsenzu v oblasti zahraničnej politiky medzi kľúčovými aktérmi
slovenskej politiky, vrátane konsenzu o prioritných záujmoch SR v regióne
východnej Európy, nevyhnutne znižuje kredibilitu SR ako aktéra medzinárodných vzťahov a oslabuje schopnosť slovenskej diplomacie presadzovať
dlhodobé záujmy SR vo východnej Európe vrátane vo vzťahoch s dvomi
kľúčovými krajinami regiónu z pohľadu záujmov SR – Ukrajinou a Ruskom.
Je prirodzené, že rôzne politické sily majú rôzne predstavy o zahraničnej
politike a záujmoch krajiny, avšak neschopnosť presne pomenovať vlastné
záujmy vo vzťahoch s krajinami východnej Európy predstavuje zásadný
problém slovenskej „východnej“ politiky.
Politike SR voči Ukrajine i východnej Európe ako takej chýba dlhodobá
strategická vízia a najmä kontinuita. Prístup vlád SR ku vzťahom s Ukrajinou
nie je možné oddeliť od ich prístupu ku vzťahom s Ruskom. Tri Mečiarove
vlády v 90. rokoch uprednostňovali vzťahy s Ruskom na úkor vzťahov s Ukrajinou. Existovali na to dva, na prvý pohľad logické a v tom čase „dobré“,
ekonomické argumenty:
1. snaha udržať vojenskú výrobu na Slovensku po rozdelení Československa, ktorá mala takmer 40-percentný podiel na tvorbe HDP SR na
začiatku 90. rokov, pričom výroba ťažkej vojenskej techniky, ktorá bola
v rámci bývalého spoločného štátu sústredená na území SR, závisela
od sovietskych a neskôr ruských výrobných licencií;
2. príjmy z tranzitu ruského plynu do Európy, ktoré predstavovali
významný zdroj do štátneho rozpočtu, ale zároveň predstavovali
i významný zdroj politickej korupcie v slovenskej politike v 90. rokoch.
Po roku 1995 tzv. tretia Mečiarova vláda spájala budúcnosť Slovenska
s Ruskom predovšetkým z vnútropolitických dôvodov, pretože, na rozdiel
od členských krajín EÚ a NATO, ruské politické vedenie malo pochopenie
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pre jej autoritatívny štýl vládnutia, ktorý spôsobil vylúčenie SR z prvej
vlny rozširovania Únie i Aliancie.1
Pre politiku Mečiarových vlád vo vzťahu ku krajinám východnej Európy
bolo charakteristické presvedčenie, že „pokiaľ sa dohodneme s Moskvou,
v regióne východnej Európy sme dohodli všetko, čo potrebujeme, ostatné
krajiny vrátane Ukrajiny sa našim dohodám s Moskvou podriadia.“2 Mečiarova zahraničná politika mala defenzívny charakter, pretože sa snažila
s podporou Ruska obrániť a udržať neudržateľné, t. j. konzervovať zastaralú
štruktúru socialistickej ekonomiky na Slovensku a autoritatívny politický
režim. Mečiarove vlády nerobili nevyhnutné zásadne reformy a zahraničnú
politiku podriadili vlastnému vnútropolitickému mocenskému záujmu,
ktorý však stál na neudržateľných ekonomických i politických základoch.
Slovensko potrebovalo reformy, ktoré mu Mečiarove vlády neboli schopné
ponúknuť.
Dve Dzurindove vlády v rokoch 1998 – 2006 zásadným spôsobom prepísali mečiarovský koncept vnútornej i zahraničnej politiky SR. Predovšetkým
uskutočnili zásadné vnútorné reformy a v oblasti zahraničnej politiky SR naplnili jej priority, ktoré boli obsiahnuté vo všetkých programových vyhláseniach
vlád SR od Nežnej revolúcie v roku 1989 vrátane troch Mečiarových vlád
v 90. rokoch – dosiahnutie členstva v EÚ a NATO. Zahraničnopolitické úsilie
Dzurindových vlád bolo sústredené na dosiahnutie členstva v Únii i Aliancii,
ostatné zahraničnopolitické relácie, vrátane vzťahov s Ruskom a Ukrajinou,
boli tomuto cieľu podriadené. Svedčí o tom skutočnosť, že prvá oficiálna
návšteva predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu na východ od slovenských
hraníc sa uskutočnila v júni 2004. Išlo o jeho prvú oficiálnu návštevu Ukrajiny
v pozícii predsedu vlády SR a stalo sa tak šesť rokov po tom, čo túto funkciu
vykonával. Pre súčasnú podobu východnej politiky SR majú kľúčový význam
dva výsledky Dzurindových vlád: prvý súvisí bezprostredne s vnútornými
ekonomickými reformami a druhý so zadefinovaním povstupových priorít
zahraničnej politiky.
Zásadný a systémový význam pre východnú politiku SR, a najmä charakter vzťahov SR s Ruskom, mala štrukturálna reforma priemyselnej výroby
v SR v prvej dekáde 21. storočia a rozvoj automobilového priemyslu. Ako
sme už uviedli, zhruba 40 % slovenského priemyslu na začiatku 90. rokov
predstavovala výroba vojenskej techniky na základe sovietskej a neskôr ruskej
licencie. V súčasnosti približne rovnaké miesto v štruktúre HDP SR patrí
1

2

Viac pozri: Duleba, A.: Democratic Consolidation and the Conflict over Slovakian
International Alignment. In: Szomolanyi, S., Gould, J.A. (eds): Slovakia: Problems of
Democratic Consolidation. Bratislava: Slovak Political Science Association, s. 209 – 230.
Analýzu projekcie záujmov Mečiarových vlád vo vzťahoch s krajinami východnej
Európy pozri Duleba, A: Slepý pragmatizmus slovenskej východnej politiky. Aktuálna
agenda slovensko-ruských bilaterálnych vzťahov. Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, 1996, 59 s.

1. sú oblasťami prioritného záujmu NATO i EÚ;
2. Slovensko tam má svoje vlastné vitálne záujmy.3
3

Zhrnutie diskusie pozri: Duleba, A., Lukáč P. (eds): Zahraničná politika Slovenska po
vstupe do NATO a EÚ. Východiská a stratégie. Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej
spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., 2004, 115 s.
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automobilovému priemyslu. Snaha o udržanie vojenskej výroby zo strany
vlád SR v 90. rokoch dostávala SR do systémovej závislosti od Ruska a limitovala možnosti jej zahraničnej politiky. Konverzia vojenského strojárenstva
na automobilový priemysel v podmienkach SR je jedným z najúspešnejších
príkladov konverzie vojenského priemyslu v bývalých krajinách východného
bloku. Nielenže zásadným spôsobom naštartovala ekonomický rozvoj SR,
ale prekonala i strategickú ekonomickú závislosť SR od Ruska, ktorá mala
korene ešte v období socializmu a existencie bývalého východného bloku,
a hlavne uvoľnila ruky pre zahraničnopolitické pôsobenie i predefinovanie
záujmov SR v regióne východnej Európy. Jeden z hlavných argumentov z 90.
rokov, ktorý slúžil Mečiarovým vládam na zdôvodňovanie potreby usilovať
o nadštandardné vzťahy s Ruskom, stratil opodstatnenie.
Dzurindova vláda sa zaslúžila o zmenu paradigmy zahraničnej politiky
SR, ktorá ju ovplyvňuje do dnešných dní. NATO a EÚ sa zmenili z cieľa na
nástroje zahraničnej politiky SR. Kľúčová výzva pre slovenskú diplomaciu
v povstupovom období spočíva v schopnosti využívať členstvo v NATO
a EÚ ako nástroje zahraničnej politiky na presadzovanie záujmov SR. Od
vstupu do NATO a EÚ platí, že vo vzťahoch s nečlenskými krajinami môže
slovenská diplomacia mnohokrát dosiahnuť v Bruseli viac než v hlavných
mestách týchto krajín. A zároveň platí, že čím otvorenejšie sú tretie krajiny
zbližovaniu sa s Úniou a Alianciou, tým viac vo vzťahoch s nimi vie dosiahnuť
i zahraničná politika SR, a to aj v prospech presadenia vlastných záujmov.
Táto zmena paradigmy zahraničnej politiky prepísala perspektívu, z akej je
možné, a hlavne potrebné, nazerať na záujmy a príležitosti SR vo vzťahoch
s tretími krajinami vrátane krajín východnej Európy.
Odborná i politická debata o povstupových prioritách zahraničnej politiky
SR prebehla v rokoch 2002 – 2004 v čase, keď už bolo zrejmé, že predvstupové priority budú naplnené, a Slovensko sa stane členom Aliancie i Únie.
Debata dospela k záveru, že SR potrebuje sformulovať svoju vlastnú mieru
zodpovednosti v spoločných politikách NATO a EÚ tak, aby prevzala časť
spojeneckej zodpovednosti za stabilitu v medzinárodných vzťahoch a predovšetkým v susedstve Aliancie i Únie. Zároveň, že je potrebné zadefinovať
zodpovednosť SR v rámci NATO i EÚ takým spôsobom, aby SR bola súčasne
schopná presadzovať svoje vlastné národné záujmy. Západný Balkán a najväčší východný sused SR Ukrajina boli vyhodnotené ako relácie zahraničnej
politiky SR, pri ktorých sa zbiehali dve základné charakteristiky:
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Vzťahy s Ukrajinou a krajinami západného Balkánu ako priority zahraničnej politiky SR po vstupe do NATO a EÚ prvýkrát verejne prezentoval
predseda vlády Mikuláš Dzurinda na Hodnotiacej konferencii zahraničnej
politiky SR v marci 2004.4 Odvtedy sú súčasťou všetkých strategických dokumentov zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR vrátane programových
vyhlásení vlád SR vrátane troch vlád vedených Robertom Ficom od roku
2006.
Zatiaľ čo Mečiarove vlády považovali za prioritné vzťahy s Ruskom
a Dzurindove vlády vzťahy s Ukrajinou, vlády zostavené stranou Smer–SD
vedené Robertom Ficom (2006 – 2010, 2012 – 2018) a Petrom Pellegrinim
(2018– 2020) predstavili tretí koncept slovenskej východnej politiky. Jeho
hlavnou charakteristikou bola „dvojkoľajnosť“, t.j. snaha o dobré vzťahy
s Ruskom i s Ukrajinou, ktorá vyplývala z „pragmatického“ prístupu v zahraničnej politike. Na jednej strane sa Ficova vláda v roku 2006 prihlásila
ku kontinuite v zahraničnej politike s vládou Mikuláša Dzurindu, avšak na
strane druhej zdôraznila, že sa chce sústrediť na rozvoj ekonomickej diplomacie a medzinárodnej spolupráce na všetky „štyri svetové strany“, nielen na
Západ, a predovšetkým s krajinami ako je Rusko, Ukrajina a Čína.5
Avšak v sporných otázkach medzinárodných vzťahov a v krízových situáciách, ktoré nastali vo vzťahoch medzi Ruskom a Západom počas Ficových
vlád (debata o systéme protiraketovej obrany USA, ktorá mala zahŕňať výstavbu radaru v ČR a protiraketovej základne v Poľsku v roku 2007; interpretácia
príčin a dôsledkov rusko-gruzínskej vojny v auguste 2008 a pod.), Robert Fico
pravidelne vyjadroval pochopenie pre postoje Ruska. Plynová kríza v januári
2009, ktorá bola spôsobená rusko-ukrajinským plynárenským sporom, znamenala koniec jeho snahy o rovnako dobré vzťahy s Ruskom a Ukrajinou.
Vtedajší predseda vlády SR jednostranne podporil Rusko v plynárenskom
spore s Ukrajinou a označil Ukrajinu za vinníka prerušenia dodávok zemného
plynu do SR. Navyše vyhlásil, že ako odvetný krok voči Ukrajine by malo
Slovensko prehodnotiť svoju podporu jej európskym ašpiráciám.6 Ak malo
platiť programové vyhlásenie jeho vlastnej vlády z roku 2006, niečo také by,
ako predseda vlády, nikdy nemal vyhlásiť.

4

5

6

Pozri Brezáni, P. (ed.), Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2003. Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., 2003,
s. 11 – 17.
Analýzu pozri: Duleba, A.: Relations with the Eastern Neighbours in 2007. In: Brezáni,
P. (ed.): Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy 2007. Bratislava: Výskumné centrum
Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., 2007, s. 62 – 78.
Podrobnejšiu analýzu pozri: Duleba, A.: Vzťahy Slovenska s východnými susedmi.
In: Brezáni, P. (ed.): Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2008. Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., 2008,
s. 103 – 22.
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Pozri Návrhy projektov Slovenskej republiky pre Východné partnerstvo, Úrad vlády
Slovenskej republiky, 2010; Benč, V., Duleba, A.: Zapojenie orgánov ústrednej štátnej
správy Slovenskej republiky do multilaterálnych platforiem Východného partnerstva.
Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.,
2014.

1. Doterajší prístup vlád SR

Paradoxne, v rovnakom čase a súbežne slovenská diplomacia pod vedením
ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka predstavovala paralelný
svet zahraničnej politiky Ficovej vlády vrátane otázky vzťahov s Ukrajinou.
Veľvyslanectvo SR v Kyjeve v rokoch 2007 – 2008 plnilo funkciu kontaktnej
ambasády NATO pre Ukrajinu. Slovensko sa stalo jedným z najaktívnejších
podporovateľov politiky Východného partnerstva od roku 2009 a presadzovalo jeho najambicióznejšiu podobu vrátane poskytnutia európskej perspektívy
pre Ukrajinu. V roku 2010 SR ponúkla ambiciózny zoznam projektov pre
podporu reforiem a približovania sa krajín Východného partnerstva k EÚ,
do ktorých bolo zapojených 15 orgánov ústrednej štátnej správy. Bielorusko,
Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko sa stali prijímateľmi slovenskej rozvojovej
a technickej pomoci. V roku 2012 bola vytvorená Platforma vládneho a mimovládneho sektora, ktorá mala za cieľ koordinovať zapojenie inštitúcií verejnej správy a mimovládnych organizácií SR do multilaterálnych platforiem
ustanovených v rámci Východného partnerstva a podporiť ich spoluprácu
s partnermi z krajín Východného partnerstva a pod.7 Zatiaľ čo predseda vlády
Robert Fico sa stotožňoval s pozíciami Ruska v jeho (od roku 2007) množiacich sa sporoch so Západom i post-sovietskymi susedmi vrátane Ukrajiny,
minister Lajčák prezentoval SR ako krajinu, ktorá v týchto sporoch kritizuje
Rusko a podporuje post-sovietskych susedov a v prvom rade Ukrajinu.
Existencia dvoch paralelných východných politík, ktoré predstavila prvá
a druhá Ficova vláda, bola úkazom hodným osobitnej pozornosti z hľadiska
akademického výskumu. Avšak so začiatkom rusko-ukrajinskej krízy v roku
2014 sa dve koľaje „pragmatickej“ východnej politiky Ficovej vlády začali
rozbiehať v takej miere, že SR prestala byť čitateľná nielen pre spojencov
v EÚ i NATO, ale i pre Rusko a Ukrajinu. Reakcie slovenskej politickej scény
na udalosti na Ukrajine, ktoré po anexii Krymu Ruskom vo februári 2014
a začatí bojov na Donbase v apríli 2014 prerástli do rusko-ukrajinskej krízy,
obnažili závažný problém, ktorý sa týka nielen vzťahov SR s východnými
susedmi, ale celej zahraničnej politiky Slovenska: politickí lídri s najväčším
demokratickým mandátom zo strany občanov neboli schopní ponúknuť
konsenzuálnu interpretáciu dlhodobých zahraničnopolitických záujmov SR
v súvislosti s rusko-ukrajinskou krízou. Rusko-ukrajinská kríza a rozporuplný
postoj voči nej predstavujú medzník vo vývine zahraničnej politiky Slovenska
od vstupu do EÚ a NATO v roku 2004, pretože znamenali stratu vnútorného
konsenzu o prioritách „povstupovej“ zahraničnej politiky.
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Vrcholom ľadovca boli diametrálne odlišné postoje, ktoré voči kríze
zaujali prezident Andrej Kiska a predseda vlády Robert Fico, vrátane interpretácie záujmov SR v súvislosti s krízou i chápaním spôsobu, ako ich obhájiť.
Podobne rozporuplné boli i postoje slovenskej verejnosti.8 Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vedené podpredsedom vlády
Miroslavom Lajčákom bolo nútené presadzovať „strednú cestu“ slovenskej
politiky v otázke rusko-ukrajinskej krízy, niekde uprostred medzi pozíciami
predsedu vlády a prezidenta a snažilo sa spojiť nespojiteľné –dve stále viac
sa od seba vzďaľujúce koľaje zahraničnej politiky krajiny. Slovensko od roku
2014 ukázalo naraz všetky tri „historické“ tváre svojej východnej politiky od
vzniku v roku 1993, čo znamenalo, že vlastne nemá žiadnu.
Situácia sa zmenila až po prezidentských voľbách v roku 2019 a parlamentných voľbách v roku 2020. Prezidentka Zuzana Čaputová, predseda vlády
Eduard Heger (od apríla 2021) a minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Ivan Korčok ukazujú jednu a zatiaľ jednotnú tvár slovenskej
východnej politiky, ktorá nadväzuje na programové východiská i diplomatickú prax nastavenú vládami Mikuláša Dzurindu (1998– 2006). Avšak na
rozdiel napríklad od Poľska, prípadná zmena vlády a príchod k moci opozície
vedenej bývalými predsedami vlád Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim
môže znamenať i zmenu východnej politiky SR. Z programového hľadiska tri
Mečiarove a dve Dzurindove vlády predstavili dva krajné koncepty východnej
politiky SR. Dvojkoľajný „medzikoncept“ troch Ficových vlád, v prípade, že sa
k moci v ďalšom volebnom období dostane súčasná opozícia, je neudržateľný
a bude znamenať de facto návrat k Mečiarovej verzii východnej politiky SR,
ktorá bola čiastočne zdôvodniteľná (z krátkodobého hľadiska) v 90. rokoch,
avšak v podmienkach členstva SR v EÚ i NATO a vývinu medzinárodnej
situácie od roku 2014 poškodí súčasné medzinárodné postavenie i dlhodobé
záujmy SR.
Z hľadiska projekcie záujmov SR voči vonkajšiemu medzinárodnému
prostrediu je dôležité vychádzať z nasledujúcich oficiálnych údajov Svetovej
banky, Štatistického úradu SR a Ministerstva financií SR. Zatiaľ čo HDP SR
v roku 1993 (v stálych cenách roku 2015) predstavovalo 35,9 miliárd dolárov,
8

Prehľad i analýzu postojov zástupcov slovenskej politickej scény voči rusko-ukrajinskej kríze, vrátane postojov prezidenta Andreja Kisku a predsedu vlády Roberta Fica
i slovenskej verejnosti pozri: Duleba, A.: Východná politika SR v roku 2014 v znamení
rusko-ukrajinskej krízy. In: Brezáni, P. (ed.): Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej
republiky 2014. Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú
politiku, n.o., 2014, s. 81 – 100; Duleba, A.: The Janus-face of Slovakia’s eastern policy
in 2017. In: Brezáni, P. (ed.): Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy 2017. Bratislava:
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., 2017, s. 71
– 86; Duleba, A.: Slovakia’s Eastern Policy in 2019: the ruling coalition in cacophony.
In: Brezáni, P. (ed.): Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy 2019. Bratislava: Výskumné
centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., 2019, s. 81 – 94.

1. zásadné reformy, ktoré uskutočnili dve Dzurindove vlády v 10. rokoch,
2. členstvo SR v EÚ i NATO od roku 2004.
Predovšetkým začlenenie SR do jednotného trhu Únie pritiahlo do SR
zahraničné investície, ktoré umožnili dynamický ekonomický rozvoj SR,
znižovanie nezamestnanosti, rast príjmov a zlepšovanie sociálno-ekonomických podmienok občanov. K trojnásobnému nárastu slovenskej ekonomiky
nedošlo vďaka zachovaniu výroby vojenskej techniky v ruskej licencii, o čo sa
usilovali Mečiarove vlády v 90. rokoch, ale práve naopak, stalo sa tak vďaka
jej konverzii. Celkový obrat zahraničného obchodu SR v roku 2019 predstavoval 159,6 miliárd eur, pričom obrat obchodu s Ruskom v rovnakom roku
bol 5,8 miliárd eur, čo predstavuje 3,6 % z celkového obratu zahraničného
obchodu SR.10Príjmy štátneho rozpočtu z tranzitu ruského plynu vo výške
zhruba 300 mil. eur ročne v celkovom objeme príjmov štátneho rozpočtu
SR vo výške 15,5 miliárd eur (2018, 2019) nepredstavujú sumu, od ktorej by
štátny rozpočet závisel, a hlavne po privatizácii SPP už nepredstavujú ani
zdroj politickej korupcie.11
Navyše opatrenia v oblasti bezpečnosti dodávok zemného plynu po
plynovej kríze v januári 2009 zásadným spôsobom posilnili energetickú bezpečnosť Slovenska, odolnosť voči možným ďalším rizikám v oblasti dodávok
plynu a predovšetkým zásadným spôsobom zredukovali možnosti tretích
aktérov využívať dodávky zemného plynu ako zahraničnopolitický nástroj
voči SR. Zároveň sa SR stala strategickou tranzitnou trasou pre dodávky
plynu z Európy pre Ukrajinu. Spolu s predchádzajúcou konverziou vojenskej
výroby zvýšenie energetickej bezpečnosti v oblasti dodávok zemného plynu
9

10

11

GDP (constant 2015 US$) – Slovak Republic, https://data.worldbank.org/indicator/
NY.GDP.MKTP.KD?locations=SK (prístup: 28. 11. 2021).
Vývoj zahraničného obchodu Slovenskej republiky 2015 – 2019, https://slovak.
statistics.sk/wps/portal/e11c76f2-f516-47e9-aa83-cfa8ae17b54c/!ut/p/z1/
rVJNc4IwEP0tPXjEbMJHwjGiIlbbKkUll06goCkCflCt_74446E9KHamOWTy8d7uvn2LBFogUciDWspKlYVc1_dQWG8T6rFOB3MAanbBGwbdievbGAxA898AZlIA78kPAGY--JaOxPVvPsIXvuPygUFHAGzkmuDxQTC1J7oO_E4-XFkcmvgzJJCIi2pTrVBYRnu50vaZtvmMWlBva5XJWCUtOOyTKjv9fEkwjqmVEi01saUZNLE1KZmuxalkMsE0Mo34HHsTq3cU3oWeNzVb3JY6P-drcOMmAOAC6PsvhNuG63Snz33wXh3C_JFFAPAFcMuwpjLDWia9KvORoPlBJUcUFOUur0fQ_2MXB4CGSKgobx_jvA1tTBi1DIINZhO9Pp9nWn1st4LXxpdFlXxVaPHvztdJyG7sjJd17bJaaapIS7S4i7rJgyDImX7SsmkvHfd0Q0SnI3_4BpYD_3c!/dz/
d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ (prístup: 28. 11. 2021).
Príjmy aj výdavky štátneho rozpočtu vlani rástli, https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/prijmy-aj-vydavky-statneho-rozpoctu-vlani-rastli.html?forceBrowserDetector=blind (prístup: 28. 11. 2021).
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v roku 2019 dosiahol 98,9 miliárd dolárov.9 Trojnásobný nárast slovenskej
ekonomiky za obdobie 16 rokov (1993 – 2019) bol spôsobený dvomi hlavnými faktormi:
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predstavuje zásadnú zmenu východísk pre zahraničnú politiku SR vo vzťahu
k východnej Európe. Navyše Rusko v prípade projektu Nord Stream 2 (NS2)
ukázalo, že je rozhodnuté presadzovať svoje záujmy bez ohľadu na tranzitné
záujmy Slovenska. A je to tak v poriadku, pretože štáty v medzinárodných
vzťahoch presadzujú vlastné záujmy. Vyššie uvedené skutočnosti je potrebné
mať vždy na pamäti v diskusii o zahraničnopolitických záujmoch SR a najmä
v diskusii so stúpencami Mečiarovej verzie konceptu východnej politiky SR.
Je potrebné zbaviť sa ilúzie, že Rusko predstavuje pre SR strategického
partnera, s ktorým musíme realizovať „veľké projekty“ zásadné pre rozvoj
a modernizáciu SR. Predseda vlády Vladimír Mečiar veril, že v spolupráci
s Ruskom udrží pri živote vojenskú výrobu na Slovensku. Predseda vlády
Robert Fico veril (až do projektu NS2), že Rusko má osobitný prístup k SR
v otázke tranzitu plynu a že vždy v tejto otázke zohľadní záujmy SR. Fico ďalej
veril, že zásadným rozvojovým projektom pre SR je výstavba „širokorozchodnej“ železnice na území SR, ktorá nás spojí s Čínou a Ruskom. Naposledy
predseda vlády SR Igor Matovič (2020 – 2021) uveril, že Slovensko spasia
od pandémie ochorenia COVID-19 v EÚ necertifikované ruské vakcíny
Sputnik V.12 Pre predsedov vlád SR, ktorí uverili ilúzii strategického významu
Ruska pre Slovensko, bola vždy typická ich necitlivosť, alebo lepšie povedané, ignorancia záujmov Ukrajiny a spochybňovanie politík EÚ i NATO.
Je pozoruhodné, že v SR sa dostávajú k moci politici, ktorí ignorujú údaje
vlastného štatistického úradu, resp. nevedia ich interpretovať tak, aby na ich
základe robili zodpovedné rozhodnutia v záujme posilňovania prosperity
a bezpečnosti Slovenska.
SR znova potrebuje obnoviť konsenzus v otázkach zahraničnej politiky
a cesta k nemu musí začať tam, kde bol v roku 2014 stratený – pri dosiahnutí
zhody na interpretácii príčin rusko-ukrajinskej krízy a pri identifikácii záujmov SR v ďalšom rozvoji vzťahov s jej dvomi hlavnými aktérmi –Ukrajinou
a Ruskom. Projekcia záujmov SR vo vzťahu k východnej Európe a zahraničnopolitické rozhodnutia by nemali ohrozovať ekonomické a bezpečnostné
piliere medzinárodného postavenia SR. Prirodzene, je potrebné a nevyhnutné
diskutovať o povahe záujmov SR v regióne východnej Európy. Pre tento účel,
i ďalšie plánovanie zahraničnej politiky v ďalšej časti textu ponúkame vlastnú
verziu identifikácie záujmov SR vo vzťahoch s Ukrajinou.

12

Pozri: Duleba, A.: Slovakia’s Eastern policy in 2020: good startwith a bad end. In:
Brezáni, P. (ed.): Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy 2020. Bratislava: Výskumné
centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., 2020, s. 124 – 149.

2.1. Ekonomické záujmy
Ukrajina je najväčším bezprostredným susedom SR z hľadiska rozlohy územia (603 628 km²) a počtu obyvateľov (44,13 mil.).13 Zároveň je poslednou
susednou krajinou SR, ktorá nie je integrovaná do jednotného trhu EÚ. Ako
bezprostredný sused má Ukrajina potenciál stať sa významným dodatočným
zdrojom rastu prosperity SR za predpokladu, že úspešne zvládne reformy
a implementuje asociačnú dohodu s EÚ v horizonte rokov 2027– 2030, čo
umožní jej ekonomickú integráciu s EÚ. Po naplnení asociačnej dohody sa
Ukrajina stane súčasťou jednotného trhu EÚ podobne ako krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP– Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) alebo
Švajčiarsko, ktoré síce nie sú členmi EÚ, ale sú integrované do jednotného
trhu Únie. Ekonomická integrácia Ukrajiny do EÚ odstráni prekážky pre
voľný pohyb tovaru, služieb a kapitálu cez slovensko-ukrajinskú hranicu
a vytvorí nové príležitosti pre podnikanie, investície a obchod. Zvládnutie
reforiem a ekonomická integrácia Ukrajiny do EÚ je predpokladom pre rast
jej prosperity a bohatstva, ktoré ovplyvní rast a prosperitu Slovenska. V prípade nezvládnutia reforiem a zlyhania integračného procesu, Ukrajina bude
ekonomicky stagnovať, bude chudobnejšou krajinou a, ako susedná krajina,
neposkytne dodatočné stimuly pre rozvoj Slovenska.
Pri identifikácii záujmov SR v bilaterálnych vzťahoch s Ukrajinou vychádzame z nasledujúceho predpokladu: ekonomická integrácia Ukrajiny do
jednotného trhu Únie prinesie nový impulz predovšetkým pre hospodársky
rozvoj východného Slovenska a prispeje tak k vyrovnávaniu disparít regionálneho rozvoja v rámci SR. Tento predpoklad vychádza z doterajších skúseností
z procesu rozširovania EÚ počas posledných 30 rokov. Asociačné dohody
Poľska, ČR, Maďarska a SR s EÚ uzatvorené na začiatku 90. rokov, ktorých
súčasťou bola aj liberalizácia obchodu s EÚ, spôsobili v nasledujúcich rokoch
dynamický rozvoj východných regiónov Nemecka a Rakúska na hraniciach
s Poľskom, ČR, SR a Maďarskom. Výskum dôsledkov rozširovania EÚ, vrátane
účinkov liberalizácie obchodu stimulovaných asociačnými dohodami krajín
V4 na rozvoj prihraničných regiónov nachádzajúcich sa na vonkajšej hranici
EÚ, preukazuje, že medzi hlavných ekonomických „víťazov“ integračného
procesu krajín V4 do EÚ patria prihraničné regióny krajín V4 rovnako ako
i nemecké a rakúske regióny na druhej strane bývalej vonkajšej hranice
únie. Regióny nachádzajúce sa na hraniciach s Nemeckom a Rakúskom za
posledných 20 rokov vykazovali oveľa väčší ekonomický rast ako regióny
13

Údaj o počte obyvateľov Ukrajiny je za rok 2020. World Development Indicators, https://
datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/ (prístup: 28. 11. 2021).
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nachádzajúce sa vo vnútorných územiach krajín V4, Nemecka a Rakúska.
Dobrým príkladom je rakúska spolková krajina Burgenland na hraniciach so
SR a Maďarskom, ktorá patrila medzi hospodársky najdepresívnejšie regióny
Rakúska počas studenej vojny. Od konca 90. rokov, vďaka asociačnému procesu Maďarska a Slovenska, sa Burgenland zaradil medzi najdynamickejšie
sa rozvíjajúce rakúske regióny. Výskum dopadov procesu rozširovania EÚ na
prihraničné regióny jednoznačne preukazuje, že poloha regiónov na vonkajšej
hranici EÚ je faktorom, ktorý prispieva k ich ekonomickej marginalizácii
a zaostávaniu z hľadiska sociálno-ekonomických ukazovateľov ich rozvoja,
a naopak, transformácia vonkajšej hranice Únie na vnútornú je impulzom
pre ich ekonomický rozvoj.14
Implementácia asociačnej dohody Ukrajiny s EÚ vytvorí porovnateľné
predpoklady pre hospodársky rozvoj cezhraničnej spolupráce na hraniciach
Ukrajiny s EÚ vrátane hranice so SR a poslúži ako dodatočný impulz pre
rozvoj východného Slovenska. Vzťahy so žiadnou inou susednou krajinou
už neobsahujú takýto strategický a zatiaľ nevyužitý potenciál pre prosperitu
Slovenska. Využitie tohto potenciálu, čo v praxi znamená podporovanie
európskej integrácie Ukrajiny, je strategickým záujmom SR a musí sa stať
prioritou zahraničnej politiky SR. Bez ohľadu na to „kto vládne“ na Ukrajine
a ako projektuje záujmy Ukrajiny vo vzťahoch s EÚ – trvalým a konštantným
záujmom SR je podporovať európsku integráciu Ukrajiny. Ide o dlhodobý
strategický záujem, ktorý nemôže závisieť od zloženia vlád Ukrajiny, ich
zahraničnej politiky alebo záujmov tretích krajín. Záujmy tretích krajín,
v tomto prípade najmä Ruska, ktoré použilo vojenskú silu s cieľom zastaviť
európsku integráciu Ukrajiny, sú záujmami Ruska, nie Slovenska. V zahraničnej politike musí SR presadzovať vlastné záujmy, nie záujmy tretích
krajín. Rezignácia na napĺňanie strategického záujmu by znamenala stratu
subjektivity SR v medzinárodných vzťahoch a v konečnom dôsledku oslabenie suverenity SR.
Pre identifikáciu ekonomických záujmov SR vo východnej Európe je
dôležité i porovnanie obchodných a investičných aktivít SR vo vzťahoch
s Ruskom a Ukrajinou. Ak z celkového ročného obchodného obratu SR
s Ruskou federáciou (6,1 miliárd eur v roku 2018; 5,8 miliárd eur v roku
2019) odrátame sumu 4 – 4,5 miliárd eur, ktorú predstavujú platby SR za
nákup ropy, zemného plynu a jadrového paliva z Ruska, celkový objem obchodného obratu SR s Ukrajinou s inými tovarmi a službami je porovnateľný
14

Pozri napr.: Bröcker, J., Schneider, M.: How does Economic Development in Eastern
Europe Affect Austria’s Regions? A Multiregional General Equilibrium Framework.
In: Journal of Regional Science, 2002, roč. 42, č. 2, s. 257 ‒ 285; Niebuhr, A.: The Impact
of the EU Enlargement on European Border Regions. In: Hamburg Institute of International Economics, jún 2005, http://www-sre.wu-wien.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa05/
papers/114.pdf (prístup: 19. 11. 2021).
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Zahraničný obchod podľa krajín za rok 2018 a 2019, http://datacube.statistics.sk/#!/
view/sk/VBD_INTERN/zo0004rs/v_zo0004rs_00_00_00_sk (prístup: 28. 11. 2021).
Priame zahraničné investície, https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/statistika-platobnej-bilancie/priame-zahranicne-investicie (prístup: 28. 11. 2021).
Na Slovensku pracujú desaťtisíce cudzincov, poznáme krajiny z ktorých pochádzajú.
In: Startitup, 23. 8. 2021, https://www.startitup.sk/na-slovensku-pracuju-desattisice-cudzincov-pozname-krajiny-z-ktorych-pochadzaju/ (prístup: 28. 11. 2021).
Závidíme vám vaše vysoké školy, sú kvalitné a zadarmo, odkazujú zahraniční študenti.
In: Startitup, 4. 10. 2020, https://www.startitup.sk/zavidime-vam-vase-vysoke-skoly-su-kvalitne-a-zadarmo-odkazuju-zahranicni-studenti/ (prístup: 28. 11. 2021).

2. Záujmy SR

s obchodným obratom s Ruskom po odrátaní obchodu s energetickými
surovinami (1,26 miliárd eur v roku 2018; 1,29 miliárd eur v roku 2019).
Už so žiadnou inou krajinou východnej Európy sa obchodný obrat SR ani
len nepribližuje hodnote jednej miliardy eur (Bielorusko – 165 miliónov
eur; Moldavsko – 61,3; Gruzínsko – 15,1; Azerbajdžan – 14,1; Arménsko
– 4,7).15 Priame zahraničné investície zo SR (stav ku koncu roku 2018) do
Ruska predstavovali 35,1 mil. eur a do Ukrajiny 109,1 mil. eur, pričom
ide najmä o investície stredných a malých podnikov zo SR.16 Ekonomická
integrácia Ukrajiny do jednotného trhu EÚ otvára nové príležitosti pre
rozvoj bilaterálnych obchodných vzťahov so SR, zatiaľ čo obchodné vzťahy
SR s Ruskom, vzhľadom na politické problémy a existujúci zmluvný režim
vzťahov EÚ s Ruskom, stagnujú a nie je predpoklad, že sa to v strednodobom horizonte vývoja zmení. Inými slovami povedané, vzťahy s Ruskom,
na rozdiel od Ukrajiny, neobsahujú pre SR zásadný rozvojový potenciál
v strednodobom horizonte.
Navyše rastie úloha Ukrajiny ako zdroja ľudského potenciálu a pracovnej sily, ktorý je nevyhnutný pre rozvoj Slovenska, a netýka sa to len práce
s nízkou pridanou hodnotou, ale i práce v sektoroch, ktoré si vyžadujú
kvalifikovanú pracovnú silu, napr. poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb alebo IT sektor. Počet ukrajinských pracovníkov
v slovenských firmách, zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, rovnako
ako i študentov na vysokých školách v posledných rokoch dynamicky rastie.
Podľa údajov Úradu práce a sociálnych vecí SR ku koncu mesiaca júla 2021
bolo na Slovensku legálne zamestnaných 18,8-tisíc občanov Ukrajiny, ktorí
tvoria najpočetnejšiu skupinu cudzincov pracujúcich v SR.17 Už zhruba 10 %
študentov na slovenských vysokých školách v súčasnosti predstavujú študenti
zo zahraničia, pričom najviac ich pochádza z Ukrajiny, Ruska a Bieloruska.
Za jednu z hlavných príčin prečo sa rozhodli študovať v SR uvádzajú nízku
jazykovú bariéru.18 Kultúrna a jazyková blízkosť umožňuje bezproblémovú
integráciu Ukrajincov do slovenskej spoločnosti a nevyvoláva vnútorné pnutia. Vzhľadom na demografický vývin Slovenska, vyššie uvedený strategický
význam Ukrajiny pre Slovensko bude postupne iba narastať.
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Európska integrácia Ukrajiny, ktorá bude znamenať jej zaradenie do
spoločného priestoru štyroch slobôd EÚ (voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb), predstavuje dlhodobý strategický záujem SR, s ktorým musia
systematicky a konštantne pracovať všetky vlády, ktoré budú v SR vládnuť,
bez ohľadu na ich stranícke zloženie a politické zafarbenie.
2.2. Bezpečnostné záujmy
Rusko-ukrajinská kríza od roku 2014 má celoeurópsky dosah a znižuje mieru
vojenskej bezpečnosti všetkých európskych krajín vrátane SR. Odvetné politiky a obranné i ekonomické opatrenia prijaté na úrovni NATO, EÚ i národnej
úrovni zvyšujú cenu vojenskej bezpečnosti s dosahom na štátny rozpočet
a verejné výdaje SR. Rusko-ukrajinský konflikt od roku 2014, spôsobený
ruskou okupáciou Krymu a podporou separatistov vo východnej Ukrajine, je
v súčasnej medzinárodnej situácii i v strednodobom výhľade hlavným faktorom, ktorý negatívne ovplyvňuje bezpečnosť SR. Možnosť zmeny hraníc štátu
v Európe s použitím vojenských prostriedkov, ako sa stalo v prípade okupácie
Krymu zo strany Ruska, rovnako ako i možnosť priameho vojenského alebo
hybridného zasahovania jednej krajiny na území inej európskej krajiny, je pre
SR nielenže neakceptovateľné, ale predstavuje pre SR existenciálnu hrozbu.
Rusko-ukrajinský konflikt vrátil európsku bezpečnosť naspäť na začiatok
90. rokov a zrušil výsledky snáh o vybudovanie post-bipolárnych pravidiel
pre budovanie dôvery a znižovania vojenského napätia medzi európskymi
krajinami na pôde OBSE i vo vzťahoch medzi NATO a Ruskom a krajinami
východnej Európy. Zásadný rozdiel medzi súčasnou situáciou a situáciou
na začiatku 90. rokov spočíva v tom, že v 90. rokoch existovala vôľa Ruska
k dialógu, zatiaľ čo v súčasnosti absentuje. V záujme SR je návrat Ruska za
stôl rokovaní a k medzinárodným dohodám o európskej bezpečnosti, ktoré
vznikli v 90. rokoch na pôde OBSE.
Rovnako je v záujme SR obnovenie dialógu a spolupráce medzi NATO
a Ruskom. Avšak dovtedy, dokiaľ Rusko bude odmietať dialóg i spoluprácu
na pôde OBSE i vo vzťahoch s NATO a neukončí agresiu proti Ukrajine, záujmom SR je v maximálne možnej miere prispievať k posilňovaniu obranných
kapacít Ukrajiny a východného krídla NATO. Bezprostredným podnetom
pre budovanie východného krídla Aliancie bola ruská agresia proti Ukrajine
a obavy z pokračovania ruskej agresie proti ďalším krajinám zdieľané našimi
spojencami v Poľsku, pobaltských a škandinávskych krajinách. Pre bezpečnostnú politiku SR v najbližších rokoch musí platiť princíp: to, čo posilňuje
obranné kapacity Ukrajiny a východné krídlo NATO, posilňuje i obranu
a bezpečnosť SR. Cieľom východného krídla NATO je zdržiavanie ruskej
agresie proti Ukrajine a odstrašenie Ruska pred ďalším použitím vojenskej
sily v medzinárodných vzťahoch. Bezpečnostná situácia vo východnej Európe
z pohľadu záujmov SR, ktoré sú neoddeliteľné od záujmov našich severných
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Súčasťou 28 cestovných máp, na ktorých sa dohodli lídri Ruska a Bieloruska 4. novembra 2021, a ktoré majú viesť k vytvoreniu Zväzového štátu dvoch krajín, je i integrácia
ozbrojených síl a vypracovanie spoločnej vojenskej doktríny, pozri napr.: RF i Belarus
utverdili obščuju Vojennuju doktrinu: ugrožajet li takoje soglašenje Ukrajine [Rusko
a Bielorusko schválili spoločnú vojenskú doktrínu: takáto dohoda ohrozuje Ukrajinu].
In: Slovo i delo, 5.11.2021, https://ru.slovoidilo.ua/2021/11/05/statja/politika/rf-i-belarus-utverdili-obshhuyu-voennuyu-doktrinu-grozit-li-takoe-soglashenie-ukraine
(prístup: 28. 11. 2021).

2. Záujmy SR

susedov a spojencov v NATO, sa zhoršuje i v dôsledku vývoja v Bielorusku
od augusta 2020 a prebiehajúceho pohlcovania Bieloruska i jeho obranných
kapacít Ruskom. Bielorusko prestáva byť samostatným aktérom medzinárodných vzťahov a svoju obrannú politiku podriaďuje záujmom Ruska.19 Je
možné očakávať rastúcu koncentráciu ozbrojených síl Ruska a Bieloruska na
bieloruskej hranici s Ukrajinou, Poľskom a Litvou. Iná cesta pre posilňovanie obrany Poľska a Litvy, ako ďalšie budovanie východného krídla NATO
a poskytnutie podpory i dodatočných bezpečnostných záruk Ukrajine, neexistuje. Angažovanie sa USA a Veľkej Británie pri posilňovaní východného
krídla NATO je kriticky významné z pohľadu záujmov SR. V záujme SR je
i posilnenie vojenskej spolupráce v rámci EÚ, ktorá prispeje k budovaniu
spoločných obranných kapacít i európskeho piliera NATO.
Záujmom SR je, aby sa princípy medzinárodných vzťahov obsiahnutých
v Helsinskom dekalógu stali východiskom pre vyriešenie rusko-ukrajinskej
krízy na Donbase, ktoré sa môže stať prvým krokom na ceste k znižovaniu
napätia vo vzťahoch Ruska s NATO i EÚ. Inými slovami, záujmom SR je,
aby sa riešenie krízy na Donbase našlo na báze obnovenia územnej integrity
Ukrajiny. Priznanie anexie Krymu zo strany Ruska je pre SR neakceptovateľné,
pretože by znamenalo priznanie možnosti zmeny hraníc v Európe s použitím
vojenskej sily. Iba Ukrajina má právo súhlasiť so zmenou štatútu časti svojho
územia. Dovtedy, dokedy Ukrajina bude požadovať prinavrátenie Krymu
a obnovu integrity svojho územia v rámci medzinárodne uznaných hraníc
po rozpade ZSSR v roku 1991, slovenská pozícia nemôže byť iná. Záujmom
SR je zefektívnenie rokovaní v rámci Normandského formátu i Minskej trilaterálnej skupiny. Keďže SR môže participovať na medzinárodnom riešení
rusko-ukrajinskej krízy iba prostredníctvom EÚ, s výnimkou ad hoc príležitostí vyplývajúcich z členstva SR v medzinárodných organizáciách (napr.
predsedníctvo SR v OBSE v roku 2019), je v záujme SR posilniť úlohu EÚ
pri riešení rusko-ukrajinskej krízy. Miera zapojenia EÚ do riešenia krízy je
základným predpokladom pre angažovanie sa SR pri jej riešení. Pokiaľ SR
nemá zostať bez dosahu na riešenie systémového problému, ktorý zvyšuje
cenu za jej národnú bezpečnosť, iná cesta ako posilňovanie diplomatickej
úlohy EÚ pri riešení rusko-ukrajinskej krízy neexistuje.
Rusko-ukrajinský konflikt má i hybridnú dimenziu a jeho neoddeliteľnou
súčasťou je informačná vojna, ktorú vedie Rusko nielen proti Ukrajine, re-
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formným vládam v post-sovietskom priestore, ale i proti západným krajinám
s cieľom spochybniť hodnoty, na ktorých sú postavené ich demokratické
politické systémy a inštitúcie. Osobitosťou rusko-ukrajinského konfliktu
je to, že v informačnej rovine prebieha i vnútri európskych krajín a SR nie
je výnimkou. Cieľom ruskej propagandy je dosiahnuť politickú polarizáciu
spoločnosti v európskych krajinách, posilniť protestné nálady a podporiť
radikálne politické sily pasujúce sa do roly systémovej politickej alternatívy,
ktoré presadzujú zmenu demokratických inštitúcií, spochybnenie právneho
štátu, samoizoláciu európskych krajín na báze nacionalizmu a v konečnom
dôsledku dezintegráciu EÚ i NATO. Predmetom informačného útoku Ruska
sú základné hodnoty, na ktorých bola vybudovaná prosperita a bezpečnosť
západnej Európy po druhej svetovej vojne a strednej Európy vrátane SR,
po ukončení bipolárneho konfliktu. Konečným cieľom ruských snáh je
dosiahnutie rozpadu NATO i EÚ, stiahnutie sa USA z európskej politiky
a návrat Európy do čias európskeho koncernu niekoľkých veľmocí z obdobia
pred dvomi svetovými vojnami, ktoré určovali pravidlá medzinárodných
vzťahov a rozdeľovali si sféry vplyvu vrátane vplyvu nad menšími krajinami. V takomto systéme sa malé a stredné krajiny stanú štatistami vývoja
medzinárodných vzťahov, stanú sa súčasťou sféry vplyvu veľkej krajiny a ich
štátna suverenita bude mať iba nominálny obsah a charakter. Ciele európskej
politiky súčasného Ruska sú v rozpore so záujmami SR, pričom predpoklady
toho, že európska politika Ruska sa v strednodobom horizonte zmení, sú
minimálne, resp. existujú iba v teoretickej rovine. V tejto situácii znamená
podpora národnej bezpečnosti Ukrajiny podporu národnej bezpečnosti
Slovenska. Akýkoľvek iný prístup vlád SR k rusko-ukrajinskému konfliktu
v strednodobej perspektíve predstavuje ohrozenie národnej bezpečnosti,
štátnej suverenity i medzinárodnej subjektivity SR.
V porovnaní so susednými krajinami V4 i väčšinou členských krajín
EÚ a NATO slovenská verejnosť je náchylnejšia uveriť dezinformáciám
a naratívom, ktoré šíri ruská propaganda ako súčasť informačnej vojny proti
inštitúciám západným krajinám.20 Hoci proces prehlbujúcej sa politickej
radikalizácie slovenskej spoločnosti nie je možné vysvetliť iba vplyvom
ruskej propagandy, pretože súvisí s vývojom mediálneho trhu, sociálnych
sietí a je dôsledkom ďalších spoločenských, politických a ekonomických
faktorov, radikálne antisystémové politické sily preberajú ruské naratívy
v oblasti zahraničnej politiky, ovplyvňujú verejnú debatu a následne i prijímanie politických rozhodnutí. Výsledkom je spochybňovanie zahraničnej
politiky SR a oslabovanie schopnosti slovenskej diplomacie presadzovať
20

Pozri napr.: Klingová, K., Kupková, I., Milo, D., Mišík, M., Piško, M., Sivák, J.: Hybridné hrozby na Slovensku: Analýza legislatívy, štruktúr a procesov v šiestich tematických
oblastiach. Globsec, 2019, https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2018/01/
Hybridne-hrozby-na-SR_6-tematickych-oblasti.pdf (prístup: 28. 11. 2021).

2. Záujmy SR

dlhodobé záujmy SR vrátane záujmov vo vzťahoch s krajinami východnej
Európy a v prvom rade vo vzťahoch s Ukrajinou. Záujmom SR je posilňovanie vnútorných kapacít pre neutralizáciu dôsledkov hybridnej informačnej
vojny na úrovni NATO, EÚ i na národnej úrovni. Aj v oblasti strategickej
komunikácie a boja s dezinformáciami má spolupráca s Ukrajinou pre SR
strategický význam.
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3. Strednodobý výhľad
vývinu Ukrajiny
Politická stabilita Ukrajiny, pokračovanie v reformách a úspešná implementácia asociačnej dohody s EÚ sú základnými predpokladmi pre dokončenie
jej post-sovietskej transformácie na demokratický európsky štát, a zároveň
pre naplnenie záujmov SR v bilaterálnych vzťahoch. Cieľom tejto časti textu je zhodnotenie vnútorných faktorov ovplyvňujúcich politickú stabilitu
Ukrajiny v strednodobom výhľade, t.j. faktorov posilňujúcich stabilitu, resp.
naopak, faktorov zvyšujúcich nestabilitu (politické procesy, hospodársky
vývin, sociálno-ekonomické podmienky obyvateľstva, iné faktory, ktoré
majú vplyv na posilnenie alebo oslabenie legitimity súčasného politického
režimu).
Politický systém Ukrajiny má od roku 2006 charakter zmiešaného
prezidentsko-parlamentného systému so silným postavením prezidenta,
avšak vládu formuje parlament, resp. koaličná väčšina na základe výsledkov
parlamentných volieb.21 Od „oranžovej revolúcie“ (2004 – 2005) sa v krajine
konajú slobodné demokratické voľby, ktoré nie sú spochybňované pozorovateľskými misiami OBSE a ktoré odrážajú reálne politické preferencie
občanov. Súdy nie sú závislé od politickej moci, avšak ich rozhodovanie
nie je imúnne voči korupcii a vplyvu záujmových skupín i jednotlivcov.
Veľkú výzvu pre politickú transformáciu Ukrajiny predstavujú oligarchické
skupiny, ktoré sa sformovali okolo najväčších oligarchov (Rinat Achmetov,
Konstantyn Ževago, Igor Kolomojskij, Viktor Pinčuk, Jurij Kosiuk a pod.).22
Oligarchické skupiny presadzujú svoje záujmy cez infiltráciu do politických strán vrátane ich otvoreného i skrytého financovania, ovplyvňovanie
legislatívneho procesu v parlamente, rozhodnutí súdov a verejnej mienky
prostredníctvom médií, ktoré vlastnia alebo kontrolujú. Od Majdanu
v roku 2014 došlo k významnému posunu na najnižšom stupni ukrajinskej
politiky. Vďaka reforme verejnej správy, jednej z najúspešnejších reforiem
uskutočnených po „revolúcii dôstojnosti“, vznikli funkčné samosprávy na
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Konstytucija Ukrajiny [Ústava Ukrajiny], https://www.president.gov.ua/documents/
constitution (prístup: 28. 11. 2021).
Ekspert: oliharchy – odna z najbiľšych pereškod modernizaciji Ukrajiny [Expert:
Oligarchovia sú jednou z najväčších prekážok modernizácie Ukrajiny]. In: Radio
Svoboda, 1. 11. 2018, https://www.radiosvoboda.org/a/28088969.html (prístup: 28. 11.
2021); Jak velosia ukrajinskym oliharcham pisľa Majdanu? [Ako sa správali ukrajinskí
oligarchovia po Euromajdane?]. In: Voks Ukrajina, 22. 2. 2021, https://voxukraine.org/
yak-velosya-ukrayinskim-oligarham-pislya-yevromajdanu/ (prístup: 28. 11. 2021).

1. Stabilizácia politickej podpory prezidenta Zelenského zo strany verejnosti na úrovni zhruba 30 % (v prezidentských voľbách v roku 2019
získal v prvom kole 30,24 % hlasov, v druhom kole 73,22 %) a jeho
strany Sluha ľudu na úrovni zhruba 20 % (strana získala 43 % hlasov
voličov v parlamentných voľbách v roku 2019).25 Ide o zásadný faktor
posilnenia legitimity režimu, pretože jedným z hlavných problémov
23
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Prehľad reformy a jej výsledky, pozri: Zahaľna informacija [Všeobecné informácie],
https://decentralization.gov.ua/about (prístup: 28. 11. 2021).
Analýzu pozri: Kuzio, T.: Yushchenko versus Tymoshenko: Why Ukraine’s National
Democrats Are Divided. In: Demokratizatsiya, 2013, https://demokratizatsiya.pub/
archives/21_2_45116502502196T3.pdf (prístup: 28. 11. 2021).
Rejtinh partij na vyborach do Verchovnoji Rady Ukrajiny ta kandydativ na vyborach Prezidenta Ukrajiny: rezultaty telefonnohoo pytuvanňa provedenoho 16 – 20 kvitňa 2021 roku
[Hodnotenie strán vo voľbách do najvyššej rady Ukrajiny a kandidátov na voľby prezidenta
Ukrajiny: Výsledky telefonického prieskumu uskutočneného 16. – 22. apríla 2021], https://
www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=news&id=1035&page=2 (prístup: 28. 11. 2021).
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úrovni miest a obcí, záujmy ktorých už musia rešpektovať i aktéri ukrajinskej
politiky na národnej úrovni.23
Prezident má veľký dosah na výkonnú moc (priamo menuje a odvoláva
ministra zahraničných vecí a obrany, šéfa spravodajskej služby SBU, tajomníka
Bezpečnostnej rady a gubernátorov – hlavy štátnych administrácií na regionálnej úrovni) a má silné kontrolné právomoci voči vláde (môže zablokovať
legislatívny proces parlamentu prostredníctvom vetovania zákonov parlamentu, pričom veto prezidenta môže prekonať iba ústavná väčšina poslancov).
Skúseností z politického vývinu Ukrajiny od „oranžovej revolúcie“ ukazujú, že
tento zmiešaný typ politického systému funguje za predpokladu, že prezident
a vláda sú z rovnakého politického tábora, neexistujú medzi nimi konflikty
a svoje právomoci vykonávajú v zhode. Takáto situácia nastala na Ukrajine
od roku 2010. Prezidenti Viktor Janukovyč (2010 – 2014) a Petro Porošenko
(2014 – 2019) pôsobili v podmienkach, keď ich politické strany boli lídrami
parlamentných koalícií a sformovali prezidentom lojálne vlády. To isté sa týka
i prezidenta Volodymyra Zelenského (od roku 2019), ktorého strana Sluha
ľudu disponuje väčšinou v parlamente po voľbách v roku 2019. V prípade,
že prezident a koaličná väčšina v parlamente a ňou sformovaná vláda sú
v konflikte, dochádza k paralýze systému, zablokovaniu legislatívneho procesu
i správy krajiny. Ako príklad takejto situácie je možné uviesť konflikt medzi
prezidentom Viktorom Juščenkom a predsedníčkou vlády Júliou Tymošenkovou v rokoch 2007 – 2010, ktorý na tri roky paralyzoval systém vládnutia
a správy krajiny.24 Situácia, v ktorej prezident a parlament (a ním formovaná
vláda) budú predstavovať rôzne politické sily a dostanú sa do konfliktu sa
môže zopakovať, a predstavuje hlavné politické riziko ďalšieho politického
vývinu Ukrajiny, ktoré vyplýva bezprostredne z nastavenia ústavného systému.
Medzi hlavné faktory politickej stability Ukrajiny patria:
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ukrajinskej politiky je vysoká miera fragmentácie politickej scény, ktorá predstavuje problém pre výkon prezidentskej funkcie a formovanie
stabilných vládnych koalícií. Zelenskij a jeho strana Sluha ľudu vyhrali
voľby v roku 2019 vďaka „únave“ voličov z tradičných ukrajinských
strán a korupčných škandálov predchádzajúceho prezidenta Petra Porošenka, a vďaka populistickým sľubom rýchleho navedenia poriadku,
potlačenia korupcie a ukončenia vojny na Donbase. V prvom roku
výkonu funkcie (polovica 2019 – polovica 2020) Zelenskij i jeho strana
Sluha ľudu začali rýchlo strácať verejnú podporu, pretože naplnenie
populistických predvolebných sľubov sa ukázalo ako nereálne. Situácia
sa zmenila v polovici roku 2020, keď Zelenskij, po zlyhaní pôvodných očakávaní o možnosti dohodnúť sa s Putinom o vyriešení krízy
na Donbase, učinil výrazný politický posun smerom k vyhraneným
postojom voči Rusku, začal prijímať opatrenia na elimináciu vplyvu
oligarchov na politické inštitúcie a procesy, presadzovať opatrenia
na elimináciu korupcie v súdnom systéme a pod. Na strane jednej
stratil veľkú časť svojho pôvodného elektorátu (voliči, ktorí mu odovzdali hlas ako „protest proti Porošenkovi“), avšak získal časť voličov
Petra Porošenka a Júlie Tymošenkovej.26 Existencia politického lídra
a strany, ktorí budú mať dlhodobejšie aspoň 20 % podporu verejnosti
(oprávnených voličov),je kľúčovým predpokladom stability politického systému Ukrajiny v strednodobom horizonte vývoja.
2. Zásadné štrukturálne reformy, ktoré Ukrajina realizuje v dôsledku
implementácie asociačnej dohody s EÚ (v súčinnosti a s podporou
Európskej komisie), a plnenia podmienok makroekonomickej pôžičky od Medzinárodného menového fondu od roku 2014. Realizácia
reforiem, aj keď nie bez problémov a ťažkostí spôsobených najmä
rezistenciou oligarchických skupín, pokračuje. Najvýznamnejšie
výsledky je možné jednoznačne badať v oblasti verejnej správy a vytvorenia funkčných samospráv na úrovni miest, obcí a združených
municipalít, zvýšenie transparentnosti verejného obstarávania,
skvalitnenie podnikateľského prostredia a pod. Veľkou výzvou je boj
s korupciou a reforma súdnictva, v ktorých bol dosiahnutý evidentný
pokrok, avšak, sú to oblasti, v ktorých reformy neboli ešte ani zďaleka
dokončené.27
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Za Zelenskoho v druhom uturi proholosuvaly b 60% vyborciv, za Porošenka – 40%,
– opytuvanňa [Za Zelenského by v druhom kole volilo 60 % voličov, 40 % za Porošenka]. In: LB.ua, 14. 6. 2021, https://lb.ua/news/2021/06/14/486988_zelenskogo_drugomu_turi.html (prístup: 28. 11. 2021).
Zhodnotenie procesu a výsledkov reforiem na Ukrajine od roku 2014 pozri: Mikloš,
I.: Už dávno nevidím svet čierno-bielo. Rozhovory s Tomášom Gálisom. Bratislava:
N Press, 2021, 280 s.
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Údaje vyjadrujú početné stavy ozbrojených síl jednotlivých krajín v roku 2018: Armed
forces personnel, https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.TOTL.P1?locations=EU-UA-RU-TR-FR-GB (prístup: 28. 11. 2021).
Pozri napr.: Falsini, S.: The Euromaidan’s Effect on Civil Society. Why and How Ukrainian Social Capital Increased after the Revolution of Dignity. In: Journal of Soviet and
Post-Soviet Politics and Society. júl 2018, č. 182, 2018, 160 s.
Suspiľno-polityčni nastroji naselenňa Ukrajiny: vybory do Verchovnoji Rady ta ocinka
ekonomičnoji sytuaciji za rezuľtatamy telefonnoho opytuvanňa, provedennoho 15 – 18
žovtňa 2021 roku [Sociálno-politické nálady obyvateľstva Ukrajiny: voľby do najvyššej
rady Ukrajiny a hodnotenie ekonomickej situácie podľa výsledkov telefonického prieskumu uskutočneného 15. – 18. októbra 2021], https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1066&page=1 (prístup: 28. 11. 2021).
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3. Konflikt s Ruskom má, paradoxne, stabilizujúci vplyv na politický režim na Ukrajine, pretože posilňuje jeho legitimitu. Motivuje
k reformám, zvyšuje dôveryhodnosť politických inštitúcií v očiach
verejnosti, prispieva k formovaniu „politického národa“ bez ohľadu
na národnosť a náboženstvo občanov, a najmä zvyšuje mieru akceptácie verejnosti pre vojenské výdavky a budovanie obranných kapacít.
Vynútená reakcia na ruskú okupáciu Krymu v roku 2014, pokračujúci
konflikt so separatistami na Donbase podporovaných Ruskom a riziko
opakovaného väčšieho vojenského konfliktu s Ruskom je dôvodom,
že v súčasnosti má Ukrajina tretiu najväčšiu armádu v Európe, po
Rusku a Turecku, z hľadiska počtu príslušníkov ozbrojených síl a mobilizačných rezerv.28
4. Rozvinutá občianska spoločnosť (a pluralitné médiá), ktorá prichádza s iniciatívami kompenzujúcimi zlyhania štátu, monitoruje výkon
štátnej moci, poukazuje na korupciu a vyvíja tlak na pokračovanie
reforiem. Revolúcia dôstojnosti i obrana krajiny pred ruskou agresiou dala významný impulz rozvoja občianskej spoločnosti na
Ukrajine.29
5. Politické opozičné sily, ktoré by chceli zmeniť nastúpený kurz reforiem a približovanie Ukrajiny k EÚ a NATO (opozičná platforma „Za
život“),disponujú podporou na úrovni 10 – 13 % verejnosti a v horizonte najbližších 10 rokov nebudú schopné vyhrať celonárodné voľby,
získať post prezidenta alebo väčšinu v parlamente a zostaviť vládu.30
Bez ohľadu na vzájomný tvrdý politický zápas, väčšina politických
strán a lídrov, ktorí chcú pokračovať v politike nastavenej po Majdane
2014, má v súhrne na svojej strane jednoznačnú väčšinovú podporu
verejnosti. Prezidenti v úrade a strany v parlamente i vláde sa môžu
meniť, ale politický kurz Ukrajiny sa v strednodobej perspektíve
meniť nebude.
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Hlavnými faktormi politickej nestability sú:
1. Vysoká miera fragmentácie politickej scény, ktorá je výsledkom
korupčných škandálov „tradičných“ politických strán a lídrov, akými sú Petro Porošenko (Európska solidarita, predtým Blok Petra
Porošenka) a Júlie Tymošenko (Baťkivščyna), ktorí síce majú svojich
skalných voličov, avšak nie sú schopní osloviť viac ako 20 % voličov.
Volodymyr Zelenskij (Sluha ľudu) sa zatiaľ vyhýba ich osudu, avšak
v prípade sklamania voličov, straty dôvery verejnosti a prepadu voličských preferencií pod 20 %, hrozí, že v ďalšom volebnom období bude
problematické zostaviť funkčnú a stabilnú vládu schopnú realizovať
reformy.
2. Možné zastavenie reformného procesu a plnenia ustanovení asociačnej dohody s EÚ (v súčasnosti je naplnených zhruba 54 % ustanovení
dohody).31 Ide o málo pravdepodobné riziko, ktoré však nie je možné
vylúčiť. Zastavenie alebo spomalenie reforiem si môžu vynútiť oligarchické skupiny v prípade, že sa prezidentovi Zelenskému nepodarí
dotiahnuť do konca proces deoligarchizácie politických inštitúcií
a verejného života vrátane reformy súdnictva.
3. Stále vysoká miera vnímanej korupcie, ktorá, spolu s nedôveryhodnou
vládou zákona, je najväčšou prekážkou pre príchod zahraničných
investorov, ktorí sú kľúčoví pre ďalší rozvoj ukrajinskej ekonomiky.32
4. Konflikt na Donbase a vysoké riziko eskalácie vojenského konfliktu
s Ruskom, ktorý viaže významnú časť zdrojov štátneho rozpočtu na
obranu a znemožňuje ich využívanie na iné, predovšetkým rozvojové
účely. Pokiaľ ide o výdavky na obranu merané v percentách HDP,
v roku 2020 Ukrajina už takmer dobehla Rusko: obranné výdavky
Ukrajiny dosiahli 4,2 % HDP a obranné výdavky Ruska 4,3 % HDP.33
Vojna na Donbase zasadila ťažkú ranu metalurgickému a chemickému
priemyslu Ukrajiny, odvetviam ekonomiky, ktoré sa pred rokom 2014 podieľali % na tvorbe HDP krajiny zo 70 %. Väčšina metalurgického odvetvia
Ukrajiny, koncentrovaného vo východných oblastiach, bola nenávratne
poškodená v dôsledku vojenských udalostí v rokoch 2014 a 2015. V uvedených dvoch rokoch sa HDP Ukrajiny v porovnaní s rokom 2013 znížil
31

32

33

Naprjamki ugodi pro asociaciju – Progres vikononnja [Pokyny k dohode o pridružení
– pokrok pri implementácii], https://pulse.kmu.gov.ua/ua/current-progress (prístup:
28. 11.2021).
V celosvetovom rebríčku vnímania korupcie Transparency International za rok 2020 sa
Ukrajina umiestnila na 110 mieste medzi 180 krajinami sveta zaradenými do indexu.
Zdroj: Corruption Perception Index, https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/
ukr (prístup: 28. 11. 2021).
Military expenditure (% of GDP) – Russian Federation, Ukraine, https://data.worldbank.
org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=RU-UA (prístup: 28. 11. 2021).
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Overview: Economy, https://www.worldbank.org/en/country/ukraine/overview#3
(prístup: 28. 11. 2021).
Ukraine, https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/
(prístup: 28. 11. 2021).
Trudova migracija: skolko ukrajince vrabotali za granicej v 2019 – 2020 godach [Migrácia pracovnej sily: koľko Ukrajincov pracovalo v zahraničí v rokoch 2019 – 2021]. In:
Slovo i dilo, 18. 3. 2021, https://ru.slovoidilo.ua/2021/03/18/infografika/obshhestvo/
trudovaya-migraciya-skolko-ukraincev-rabotali-granicej-2019-2021-godax (prístup:
28. 11. 2021).
Počti 10% naselenija: v praviteľstve podsčitali skolko ukrajincev vyjechali za granicu
s načala desiatiletija [Takmer 10% obyvateľstva: vláda vypočítala, koľko Ukrajincov
od začiatku desaťročia odišlo do zahraničia]. In: Hromadske, 18. 12. 2019, https://
hromadske.ua/ru/posts/pochti-10-naseleniya-v-pravitelstve-podschitali-skolko-ukraincev-vyehali-za-granicu-s-nachala-desyatiletiya (prístup: 28. 11. 2021); Skilky
ukrajinciv pojichaly za kordon i ščoderžavi z cymrobyty [Koľko Ukrajincov odcestovalo
do zahraničia a čo by s tým mal štát urobiť], https://ces.org.ua/migration/ (prístup: 28.
11. 2021).
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takmer o polovicu, od roku 2016 rastie v priemere o 3 % medziročne, avšak
pandémia ochorenia COVID-19 tento vývoj zastavila – v roku 2020 sa HDP
Ukrajiny znížil o 6,5 % v medziročnom porovnaní, projekcia na rok 2021 je
rast na úrovni 3,8 %.34 Výsledky zahraničného obchodu Ukrajiny za posledné
roky jednoznačne preukazujú význam zóny voľného obchodu s EÚ, ktorá
je súčasťou asociačnej dohody. EÚ sa stala hlavným obchodným partnerom
Ukrajiny (40 % podiel na celkovom zahraničnom obchode Ukrajiny), pričom
export z Ukrajiny do EÚ sa za roky 2016 – 2019 zvýšil o 48,8 %. Pozornosť
si zaslúži skutočnosť, že neustále rastie podiel poľnohospodárskej produkcie
na zahraničnom exporte i tvorbe HDP.35
Reálne príjmy obyvateľstva zaznamenali dramatický prepad o viac než
50 % v roku 2015 (súhrnný údaj: 76 miliárd dolárov) v porovnaní s rokom
2013 (189 miliárd dolárov), avšak v roku 2019 znova dosiahli úroveň roku
2013 (190 miliárd dolárov). Významný podiel na rastúcich príjmoch obyvateľstva v posledných piatich rokoch tvoria prevody finančných prostriedkov
Ukrajincov pracujúcich v zahraničí (cca 14 miliárd dolárov ročne), pričom
ich počet sa odhaduje na 2 – 3 milióny osôb.36 Existujú i odhady, ktoré hovoria o 4 miliónoch osôb, pričom zhruba polovica z nich pracuje v krajinách
EÚ (najviac v Poľsku).37 Znížiť počty Ukrajincov pracujúcich v zahraničí je
možné iba prostredníctvom vytvárania nových pracovných miest, pre ktoré je
nevyhnutné pritiahnuť zahraničné investície. Predpokladom je zabezpečenie
vlády zákona a transparentné nekorupčné podnikateľské prostredie, ktoré
je možné vytvoriť iba na základe reforiem vyplývajúcich z implementácie
asociačnej dohody a požiadaviek MMF.
Hlavnou výzvou, ktorej bude Ukrajina čeliť počas najbližšej dekády
v oblasti bezpečnostnej politiky, je získanie medzinárodných bezpečnostných garancií vo vzťahu k Rusku. Ukrajina sa bude snažiť o získanie členstva
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v NATO alebo o obnovenie garancií zo strany minimálne USA a Veľkej
Británie podľa modelu Budapeštianskeho memoranda z roku 1994. Ak sa
jej nebude dariť získať bezpečnostné a zmluvne garantované záruky, bude
požadovať súhlas USA i členských krajín NATO s právom budovať si vlastné
jadrové sily, ktorých sa vzdala na základe Budapeštianskeho memoranda
z roku 1994. Ak NATO nebude pripravené na otvorenie dverí pre členstvo
Ukrajiny a nebude súhlasiť s vývinom vlastného jadrového arzenálu Ukrajiny, je možné predpokladať, že kompromisným riešením bude nejaká nová
podoba Budapeštianskeho memoranda „+“. Samozrejme, odpoveď na otázku,
či sa Ukrajine podarí dosiahnuť tento cieľ závisí i od ďalšieho vývoja vzťahov
USA (a Veľkej Británie) s Ruskom. V každom prípade, otázka bezpečnosti
Ukrajiny bude patriť medzi hlavné body agendy vzťahov USA a Veľkej Británie s Ruskom v strednodobom horizonte. V prípade zhoršenia vzťahov je
pravdepodobné, že administrácia prezidenta USA Joe Bidena bude naklonená
možnosti „Budapeštianskeho memoranda +“ ako kompromisného riešenia
pre Ukrajinu, ktoré bude znamenať kompenzáciu Ukrajiny za jej „nečlenstvo“
v NATO, a zároveň rezignáciu na vývin vlastného jadrového arzenálu.
V strednodobej perspektíve je možné predpokladať, že v horizonte rokov
2027 – 2030 Ukrajina dokončí väčšinu zásadných reforiem požadovaných
MMF i EÚ, podarí sa jej v dostatočnej miere eliminovať korupciu i vplyv
oligarchov na verejné inštitúcie, zvýši sa prílev zahraničných investícií i tvorba pracovných miest. Ukrajina úspešne dokončí implementáciu asociačnej
dohody a bude pripravená na ďalšie prehĺbenie integrácie s EÚ. Vzhľadom
na kapacitu svojich ozbrojených síl sa stane významným aktérom európskej
i stredoeurópskej bezpečnosti.

Bilaterálne vzťahy SR s Ukrajinou v strednodobom horizonte vývoja závisia
od nasledujúcich faktorov:
1. zloženie vlád v obidvoch krajinách a ich projekcie národných záujmov
v bilaterálnych vzťahoch;
2. schopnosť Ukrajiny pokračovať v realizácii reforiem a implementácii
asociačnej dohody s EÚ; a nakoniec
3. medzinárodné postavenie Ukrajiny a jej vzťahy s EÚ, NATO a Ruskom, ktoré zásadným spôsobom determinujú rámce pre rozvoj
bilaterálnych vzťahov SR s Ukrajinou.
Táto časť textu ponúka stručný náčrt troch scenárov strednodobého vývinu bilaterálnych vzťahov SR s Ukrajinou, ktoré vychádzajú z predpokladu
(hlavná nezávislá premenná projekcie scenárov), že v SR bude v strednodobom horizonte vývoja vládnuť vláda, ktorá nespochybní slovenské záujmy
vo vzťahoch s Ukrajinou tak, ako sme ich identifikovali v druhej časti tohto
textu. Hlavnú závislú premennú projekcie scenárov, ktorá umožňuje variabilitu predpokladaného budúceho vývoja bilaterálnych vzťahov, predstavuje
schopnosť Ukrajiny pokračovať v reformách a politike zbližovania s EÚ
a NATO. Ďalšou závislou premennou, ktorá nevylučuje prvú, avšak uľahčuje
jej naplnenie alebo, naopak, sťažuje ho, je charakter vzťahov EÚ a NATO
s Ruskom v strednodobom horizonte, ktorý bude určujúci i pre charakter
vzťahov Ukrajiny s Ruskom.
1. Pozitívny scenár načrtáva želaný vývin Ukrajiny v strednodobom
horizonte z pohľadu záujmov SR. Scenár identifikuje faktory a predpoklady, ktoré by sa mali naplniť vo vnútropolitickom vývine Ukrajiny
i v jej vzťahoch s Ruskom, EÚ a NATO tak, aby sa zvýšila bezpečnosť
a prosperita Slovenska, a zároveň sa rozšírili možnosti pre rozvoj
bilaterálnych vzťahov s Ukrajinou, pričom platí, že želaný stav z pohľadu Slovenska nastane za predpokladu, že vnútropolitické procesy
na Ukrajine i jej medzinárodné postavenie umožnia kooperatívny
charakter jej vzťahov s EÚ a NATO, ktoré tvoria základný rámec pre
zahraničnú politiku SR voči Ukrajine i k ostatným krajinám regiónu
východnej Európy vrátane Ruska.
2. Negatívny scenár predstavuje opak optimálneho scenára a načrtáva strednodobý vývin Ukrajiny i jej medzinárodného postavenia
v rozpore so záujmami SR, identifikuje faktory a predpoklady vnút-
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bilaterálnych vzťahov

29

Bilaterálne vzťahy SR s Ukrajinou a prognóza ich vývoja v strednodobej perspektíve

30

ropolitického vývinu a zahraničnej politiky Ukrajiny, ktoré zhoršia
jej vzťahy s EÚ i NATO a zúžia, resp. znemožnia využitie príležitostí
pre napĺňanie záujmov SR v bilaterálnych vzťahoch.
3. Neutrálny scenár („medziscenár“) identifikuje prostredné (neutrálne)
hodnoty strednodobého vývinu Ukrajiny a jej medzinárodného postavenia, ktoré nepredpokladajú zásadný posun smerom k optimálnemu
alebo negatívnemu scenáru, resp. pri ktorých nedôjde k zásadnej zmene vo vývine na Ukrajine a jej medzinárodnom postavení z hľadiska
záujmov SR v porovnaní so súčasným stavom.
4.1. Pozitívny scenár
V priebehu najbližších desiatich rokov dôjde k vyriešeniu rusko-ukrajinskej
krízy, t.j. vyrieši sa konflikt v Donbase na báze územnej integrity Ukrajiny
a Rusko s Ukrajinou dosiahnu dohodu o štatúte Krymu. EÚ, USA, Veľká Británia a ďalšie západné krajiny zrušia sankcie voči Rusku a obnovia štandardné
vzťahy s perspektívou na prehlbovanie spolupráce a zbližovanie s Ruskom,
čo vytvorí predpoklady pre normalizáciu vzťahov Ukrajiny s Ruskom. Rusko
ukončí agresiu voči Ukrajine, vrátane dezinformačnej vojny proti Západu,
prestane podporovať antisystémové extrémistické sily v západných krajinách,
ukončí kybernetické útoky i snahy oslabiť demokratické inštitúcie na Ukrajine i západných krajinách vrátane SR. Vzťahy Ruska s EÚ a NATO nebudú
formované na základe geopolitiky, ale hospodárskych záujmov vrátane
záujmu Ruska o modernizáciu a štrukturálne reformy vlastnej ekonomiky,
zahraničné investície, zelené technológie a o zbavenie sa závislosti na exporte uhľovodíkov. Posilní sa úloha OBSE v otázkach európskej bezpečnosti
a Rusko sa vráti do systému zmlúv a inštitucionálnej spolupráce, ktorá bola
vytvorená po ukončení studenej vojny, ako aj do dialógu s NATO. Rusko
prestane na Ukrajine podporovať politické sily a oligarchické skupiny, ktoré
sa snažia blokovať reformy a asociačný proces s EÚ.
Ukrajina stabilizuje politický systém a v priebehu najbližších 10 rokov
v nej budú vládnuť politické sily, ktoré zrealizujú reformy, a najneskôr roku
2030 dokončia implementáciu asociačnej dohody s EÚ. Následne EÚ pristúpi
k rokovaniam s Ukrajinou o prehĺbení jej integrácie do spoločného priestoru štyroch základných slobôd. Vďaka ukončeniu konfrontácie s Ruskom
sa v štátnom rozpočte Ukrajiny uvoľnia zdroje, ktoré budú investované do
modernizácie krajiny a skvalitňovania verejných služieb. Rusko nebude vnímať integráciu Ukrajiny do EÚ ako ohrozenie vlastných záujmov, prestane
vnímať Východné partnerstvo ako konkurenčný geopolitický projekt EÚ
a naopak, začne ho vnímať ako vlastnú modernizačnú príležitosť, stane sa
jeho súčasťou alebo sa vráti k bilaterálnemu modelu spolupráce s EÚ z rokov
2003 – 2005 (spoločné priestory).

4.2. Negatívny scenár
V priebehu najbližších desiatich rokov dôjde k vojenskej eskalácii konfliktu
medzi Ruskom a Ukrajinou. Rusko podporí snahy separatistov na Donbase
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Prehlbovanie ekonomickej integrácie Ukrajiny do EÚ v súlade s ustanoveniami asociačnej dohody vytvorí predpoklady pre rozvoj obchodných
vzťahov medzi SR a Ukrajinou (obchodná výmena sa do roku 2030 minimálne
zdvojnásobní v porovnaní so súčasným stavom, t.j. celkový ročný obrat zahraničného obchodu medzi SR a Ukrajinou dosiahne minimálne 2 miliardy eur).
Na trhoch obidvoch krajín nájdu uplatnenie najmä malé a stredné podniky,
ktoré liberalizáciu obchodných vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou využijú ako
okno príležitostí pre vlastný rast a zvyšovanie zamestnanosti. Zvýši sa počet
spoločných slovensko-ukrajinských podnikov, ktoré budú operovať na trhoch
obidvoch krajín, minimálne trojnásobne sa zvýšia investície slovenských
podnikov na Ukrajine (aspoň na úroveň 600 mil. eur v horizonte roku 2030)
a objavia sa i prvé relevantné a dlhodobé investície ukrajinských podnikov
v SR. Vytvoria sa kooperačné klastre, ktoré umožnia spoluprácu slovenských
a ukrajinských podnikov s cieľom vyrábať tovary alebo poskytovať služby pre
zákazníkov na celom trhu EÚ. Zmení sa charakter fungovania slovensko-ukrajinskej hranice a colná kontrola pohybu tovarov a služieb bude slúžiť už
len pre štatistické účely. Rozvoj bilaterálneho obchodu a zmena charakteru
hranice bude predstavovať impulz pre obchodné aktivity malých a stredných
podnikov na obidvoch stranách hranice, ktorým sa rozšíria možnosti pôsobenia (pre slovenské SME sa sprístupnia trhy ukrajinských miest – Užhorod,
Mukačevo, Ivano-Frankivsk a Ľviv a naopak, pre ukrajinské MSP sa sprístupnia
trhy slovenských miest – Košice a Prešov). Pracovná mobilita vrátane mobility
za vzdelaním z Ukrajiny na Slovensko i naopak sa zvýši niekoľkonásobne.
Dostupnosť kvalifikovanej i nekvalifikovanej pracovnej sily niekoľkonásobne
zlepší predpoklady pre úspešné podnikanie v obidvoch krajinách.
Vzniknú nové príležitosti pre rozvoj cezhraničnej spolupráce na regionálnej a lokálnej úrovni. Vedenia slovenských a ukrajinských prihraničných
regiónov začnú spoločne plánovať regionálny rozvoj s cieľom zvýšiť kvalitu
poskytovaných služieb svojim obyvateľom. Spoločné plánovanie sa nebude
týkať iba rozvoja dopravnej a cezhraničnej infraštruktúry, rozvoja turistického
ruchu a ochrany životného prostredia, ale i spolupráce univerzít a vedeckých
pracovísk, vzdelávania (všetky stupne školstva), poskytovania sociálnych
a zdravotných služieb, podpory malých a stredných podnikov, digitalizácie,
rozvoja a uplatňovania zelených technológií vo výrobe, transfere a spotrebe
energií. V horizonte roku 2030 Ukrajina bude pripravená na začatie rokovaní
o pridružení k schengenu a v rámci programu INTERREG budú alokované
ďalšie zdroje pre rozvoj slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce vo
všetkých kľúčových sektorových politikách.
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obsadiť ďalšie ukrajinské územia nachádzajúce sa v blízkosti súčasnej línie
konfliktu (najmä: Mariupoľ – metalurgické industriálne centrum a strategický prístav na Azovskom mori, Avdijivka – závod na výrobu koksu, ktorý
má strategický význam pre metalurgické podniky na území kontrolovanom
separatistami, Lysyčansk – druhá najväčšia rafinéria Ukrajiny) s cieľom zvýšiť
ekonomický potenciál separatistických území, a zároveň znížiť vlastné náklady na ich dotovanie (v súčasnosti zhruba 2 miliardy dolárov ročne, spolu
s nákladmi na dotovanie okupačnej správy Krymu, ktorá sa takisto pohybuje
na úrovni 2 miliárd dolárov, Rusko vynakladá zhruba 0,3 % HDP ročne
na dotovanie obsadených území Ukrajiny).38 Rusko sa pokúsi vojenským
spôsobom vyriešiť zabezpečenie dodávok vody pre Krym prostredníctvom
získania prístupu k rieke Dneper, čo znamená obsadenie ďalšieho ukrajinského územia na sever od Krymu. Lokálne a izolované konflikty na línii
rozhraničenia medzi územím, ktoré kontroluje Ukrajina a ktoré kontroluje
Rusko (Krym) a proruskí separatisti (Donbas) môžu prerásť do väčšieho
vojenského konfliktu, resp. regulárnej rusko-ukrajinskej vojny, ktorá bude
spúšťačom rastu ďalšieho napätia v celej Európe.
Ukrajina sa bude brániť, minimálne USA, Veľká Británia a ďalšie členské
krajiny NATO jej poskytnú vojenskú pomoc. Zároveň NATO bude musieť
prijímať ďalšie vojenské opatrenia na východnom krídle Aliancie s cieľom
garantovať bezpečnosť svojim členom. Konfrontácia medzi Ruskom a Západom vytvorí priaznivé predpoklady pre pokračovanie policajného režimu
kvázi prezidenta Lukašenka v Bielorusku, ktoré sa zmení na vazala Ruska,
a prestane byť suverénnym aktérom medzinárodných vzťahov. Eskalácia konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou sa môže odzrkadliť i na južnom Kaukaze.
Turecko spolu s Azerbajdžanom vyhrotia situáciu na hraniciach Arménska,
ktoré je vojensky závislé od Ruska. Na druhej strane Rusko môže zintenzívniť
snahy o destabilizáciu Gruzínska a Moldavska prostredníctvom rozmrazenia
konfliktov na ich územiach (Južné Osetsko, Abcházsko, Podnestersko). EÚ,
USA, Veľká Británia a ďalšie krajiny budú sprísňovať sankčný režim voči
Rusku, dôjde k zmrazeniu vzťahov s Ruskom, ktoré budú zredukované na
obchod s ropou a zemným plynom. Rusko sa bude snažiť využiť dodávky
zemného plynu na rozbíjanie jednoty členských krajín EÚ a NATO. Cena
ropy a zemného plynu môže dosiahnuť historické maximá, čo bude mať negatívny dosah na ekonomiky členských krajín EÚ. Cena, ktorú budú platiť za
vojnu všetky európske krajiny, bude viazanie väčšej časti verejných výdajov
na obranné účely na úkor iných rozvojových politík.
Geopolitika a otázky vojenskej bezpečnosti budú dominovať v politike
Ukrajiny, otázky reforiem sa stanú druhoradé, prvoradé budú opatrenia týka38

The Toll of Putin’s Wars. In: Project Syndicate, 3. 9. 2018, https://www.project-syndicate.
org/commentary/cost-of-wars-for-russia-by-anders-aslund-2018-09 (prístup: 28. 11.
2021).

4.3. Neutrálny scenár
V priebehu najbližších desiatich rokov nedôjde k zmene zahraničnej a bezpečnostnej politiky Ruska, nepodarí sa vyriešiť konflikt na Donbase, Rusko
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júce sa národnej bezpečnosti vrátane zabezpečenia jej financovania. Podpora
verejnosti sa posunie od reformných politikov a strán k radikálom, ktorí majú
vždy blízko k autokratickému spôsobu vládnutia a najmä ak zámienkou, resp.
ospravedlňujúcim dôvodom, je národná bezpečnosť. Na Ukrajine sa posilnia
predpoklady pre zastavenie reforiem a nástup k moci autokratických politických síl. Oligarchické skupiny budú investovať do schopnosti krajiny brániť sa
výmenou za to, že prezident i vláda budú rešpektovať ich ekonomické záujmy.
Vojenská konfrontácia a napätie z východnej Európy ovplyvní situáciu
vnútri EÚ. EÚ bude čeliť masovej migračnej vlne z Ukrajiny, Ruska a ďalších
krajín východnej Európy a SR bude patriť medzi najzasiahnutejšie krajiny.
Zároveň EÚ začne strácať medzinárodný význam, pretože vojenská bezpečnosť nie je jej primárna agenda. Vznikne potreba prehodnotiť tento stav,
čo vyvolá odpor viacerých členských krajín, prehĺbia sa vnútorné rozpory
a môže byť ohrozená budúcnosť EÚ v jej súčasnej podobe. Naopak, posilní
sa relevancia NATO pre všetky európske členské krajiny vrátane snahy získať
členstvo v Aliancii zo strany krajín regiónu východnej Európy a v prvom rade
Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska, ktoré budú čeliť agresívnej politike Ruska.
Zvýši sa medzinárodná úloha veľkých európskych krajín, význam
a postavenie menších európskych krajín bude upadať, stanú sa menej suverénnymi aktérmi medzinárodných vzťahov. V tomto scenári sa vytvoria
lepšie príležitosti pre Čínu vo východnej Európe, aby bola úspešnejšia pri
pretavovaní obchodných vzťahov a investícií do získavania politického vplyvu
vo vybraných krajinách, najmä tých, ktoré z dôvodu financovania obrany
budú hladné po investíciách do iných sektorov. Pravda, cena pre Čínu bude
riziko konfliktu s Ruskom, ktorý sa môže preniesť do rusko-čínskych vzťahov
v strednej a východnej Ázii.
Vojnový stav s Ruskom zastaví reformy na Ukrajine i napĺňanie asociačnej
dohody s EÚ, čo bude znamenať zastavenie alebo stagnáciu ekonomického
rastu a Ukrajina zostane chudobnejšou krajinou. V tomto scenári sa nestane
pre SR krajinou poskytujúcou impulzy pre ekonomický rozvoj, naopak, stane
sa susedom generujúcim riziká pre bezpečnosť a prosperitu. Na jednej strane
až dovtedy, dokým vojna Ruska s Ukrajinou bude znamenať konflikt Ruska
s EÚ a NATO, bude v záujme SR podporovať schopnosť Ukrajiny brániť
sa agresii Ruska. Na strane druhej bude v záujme SR posilňovať ochranu
hranice s Ukrajinou, a tým aj jej rozdeľujúce funkcie, ktoré budú znižovať
možnosti pre hospodársku i cezhraničnú spoluprácu vrátane cezhraničnej
mobility. Tento scenár zhorší podmienky pre rozvoj bilaterálnych vzťahov
v porovnaní so súčasným stavom.
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a Ukrajina nebudú schopné dosiahnuť dohodu o štatúte Krymu. Zároveň
nedôjde k ďalšej eskalácii rusko-ukrajinského konfliktu, ktorý zostane v súčasnom stave konfliktu malej intenzity, alebo dôjde k jeho zmrazeniu (Donbas) a bude pokračovať napätie medzi Ukrajinou a Ruskom, ale i EÚ, USA,
Veľkou Britániou, ďalšími západnými krajinami a Ruskom kvôli okupácii
Krymu. Sankčný režim západných krajín voči Rusku zostane zachovaný, a ak
sa bude sprísňovať, dôvodom budú najmä perzekúcie Ruska proti vlastným
občanom s iným politickým názorom a opozičným lídrom (Navaľnyj), kybernetické útoky hackerov podporovaných ruským štátom alebo dezinformačná
vojna Ruska proti západným krajinám a ich inštitúciám. Tento scenár závisí
predovšetkým od schopnosti Putinovho režimu pokračovať v konfrontácii
s EÚ i NATO napriek stagnácii ekonomického vývoja Ruska, postupného
zhoršovania sociálnej situácie väčšiny obyvateľstva a rastúcej politickej polarizácie ruskej spoločnosti.
Ukrajina, Gruzínsko a Moldavsko budú pokračovať v reformách a implementácii asociačnej dohody s EÚ, pretože nemajú inú modernizačnú voľbu,
ich vzťahy s Ruskom zostanú napäté, avšak Rusko nebude mať mocenský
potenciál (ekonomický alebo vojenský) na to, aby zvrátilo politický vývin
v týchto krajinách (svedčia o tom výsledky parlamentných volieb v Moldavsku v júli 2021 i kľúčová úloha, ktorú zohrala EÚ pri vyriešení politickej
krízy v Gruzínsku po parlamentných voľbách v roku 2020).39 Ako revanš
a kompenzáciu za politické prehry na Ukrajine, Moldavsku i Gruzínsku,
Rusko sa pokúsi dokončiť integráciu Bieloruska do spoločného štátu. Kvázi
prezident Bieloruska Alexander Lukašenko nemá veľmi na výber, pretože po
brutálnom potlačení protestov po zmanipulovaných prezidentských voľbách
v auguste 2020 a nastolení policajného režimu, sa dostal do plnej závislosti
od Ruska.40 S výnimkou Azerbajdžanu závislého od Erdoganovho Turecka
a Bieloruska závislého od Putinovho Ruska, v ostatných krajinách regiónu
východnej Európy – Ukrajina, Gruzínsko, Moldavsko a Arménsko – v najbližších desiatich rokoch vyrastie význam i vplyv EÚ a spolu s ním i príležitosti
pre rozvoj bilaterálnych vzťahov SR s týmito krajinami.

39

40

President Maia Sandu says ‘reign of thieves’ is over after Moldova election. In: Euronews,
12. 7. 2021, https://www.euronews.com/2021/07/12/president-maia-sandu-says-reign-of-thieves-is-over-after-moldova-election (prístup: 28. 11. 2021); EU Diplomats Help
Opposing Parties Reach Settlement Amid Georgia’s Political Crisis. The Organization
for World Peace, 3. 5. 2021, https://theowp.org/eu-diplomats-help-opposing-parties-reach-settlement-amid-georgias-political-crisis/ (prístup: 28. 11. 2021).
Pozri napr.: „Na chrena nam takoj Sojuz?“: kak Belorussija 20 let soprotivľalas integraciji s Rossijej i ustupit li sejčas [,,Na čo do pekla potrebujeme takú alianciu?“: Ako
Bielorusko 20 rokov odolávalo integrácii s Ruskom a teraz ustúpi]. In: The Bell, 15. 9.
2020, https://thebell.io/bumazhnoe-gosudarstvo-kak-belorussiya-20-let-soprotivlyalas-integratsii-s-rossiej-i-ustupit-li-sejchas (prístup: 28. 11. 2021).
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Neutrálny scenár znamená udržanie takých podmienok medzinárodných
vzťahov, ktoré vytvárajú predpoklady pre aktívnu politiku SR a nepredstavujú
prekážky pre napĺňanie záujmov SR v bilaterálnych vzťahoch s Ukrajinou.
Neutrálny scenár vytvára okno príležitostí pre SR ovplyvniť rozvoj bilaterálnych vzťahov s Ukrajinou takým spôsobom, aby sa priblížili k vývinu podľa
pozitívneho scenára. Predovšetkým vzťahy SR s asociovanými krajinami s EÚ
(Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko) a v prvom rade s Ukrajinou, ktorej európska integrácia má najväčší potenciál zvýšiť prosperitu a bezpečnosť SR, by
mali mať integračný charakter, t.j. nemali by byť zredukované iba na oficiálne
kontakty vysokých štátnych predstaviteľov a štandardnú diplomatickú agendu
v gescii MZVEZ SR. Je v záujme SR, aby Ukrajina úspešne zvládla reformný
proces a plnenie ustanovení asociačnej dohody s EÚ, ktoré predpokladajú
aproximáciu s európskou legislatívou. Podpora európskej integrácie Ukrajiny
je strategickou investíciou do rastu bezpečnosti a prosperity Slovenska a mala
by predstavovať základný pilier politiky SR voči Ukrajine v najbližších rokoch.
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5. Návrh stratégie rozvoja
vzťahov s Ukrajinou
Táto záverečná časť textu ponúka návrh stratégie rozvoja vzťahov SR
s Ukrajinou v strednodobom horizonte vývoja. Rokovania predsedu vlády
SR Eduarda Hegeras najvyššími predstaviteľmi Ukrajiny počas jeho prvej
oficiálnej návštevy v Kyjeve 28. mája 2021 vytvorili politické predpoklady
pre zásadné reštartovanie bilaterálnych vzťahov. Na obidvoch stranách bola
prejavená vôľa i záujem pretaviť zhodu v strategických politických otázkach
do intenzívnejšej spolupráce.41
Tento text obsahuje návrh opatrení, ktoré umožnia reštart bilaterálnej
spolupráce v súlade s výsledkami vyššie uvedených rokovaní predsedu vlády
SR v Kyjeve a v súlade so záujmami SR tak, ako sú identifikované v druhej
časti tohto textu. Návrh sa zameriava na nasledujúce oblasti:
1. pomoc SR pri implementácii reforiem a asociačnej dohody Ukrajiny
s EÚ;
2. opatrenia na zefektívnenie činnosti bilaterálnych medzivládnych
komisií;
3. spolupráca v oblasti strategickej komunikácie;
4. cezhraničná spolupráca na regionálnej úrovni.
Navrhované opatrenia na zintenzívnenie bilaterálnej spolupráce sú otvorené pre ďalšie spresnenia a doplnenia na základe rokovaní obidvoch strán.
V prípade, že budú vzájomne dohodnuté a odsúhlasené, môžu predstavovať
základ spoločného strategického plánu pre rozvoj bilaterálnych vzťahov
v ďalšom období.
5.1. Podpora reforiem a európskej integrácie Ukrajiny:  
Návrh pomoci SR pri implementácii asociačnej dohody
Cieľom návrhu pomoci SR Ukrajine pri implementácii asociačnej dohody je podporiť reformy a európsku integráciu Ukrajiny, ktorá zodpovedá
dlhodobému strategickému záujmu SR. Ako sme už uviedli, v súčasnosti
Ukrajina naplnila zhruba 54 % ustanovení asociačnej dohody a očakáva
sa, že v horizonte rokov 2027 – 2030 by mala byť schopná implementáciu

41

Heger: Ukrajina je náš dôležitý sused, chceme byť nápomocní v jej integrácii, https://
www.vlada.gov.sk//heger-ukrajina-je-nas-dolezity-sused-chceme-byt-napomocni-v-jej-integracii/ (prístup: 28. 11. 2021).

1. stavu implementácie asociačnej dohody Ukrajiny k polovici roka 2021;
2. úloh, ktoré vyplývajú z dohody, alebo ktoré si stanovila vláda Ukrajiny
v ďalšom období pri jej implementácii vrátane úloh, ktoré idú nad
rámec existujúcich ustanovení dohody a ktoré, v prípade ich splnenia,
prehĺbia sektorovú ekonomickú integráciu Ukrajiny s EÚ;44 a
42

43
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Naprjamki ugodi pro asociaciju – Progres vikononnja [Pokyny k dohode o pridružení
– pokrok pri implementácii], ibid.
Návrh pomoci SR Ukrajine pri plnení cieľov Akčného plánu EÚ – Ukrajina, https://hsr.
rokovania.sk/9098/16-/?cms_location=9098/16-&pg=2 (prístup: 28. 11. 2021).
Zdroje informácií pre analýzu stavu implementácie dohody a úloh vlády Ukrajiny
v procese jej pokračujúcej implementácie: Zvit pro vykonanňa Uhody pro asocijaciju miž Ukrajinoju ta Jevropejskim Sojuzom 2015 – 2020 [Správa o vykonávaní
dohody o pridružení medzi Ukrajinou Európskou úniou za rok 2015 – 2020], https://
www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/zviti-pro-vikonannya/aa-implementation-report-2015-2020-ukr-final.pdf?fbclid=IwAR1s1ZwFJNK8_siBubGezqGwMaLP0qycaTJg9XfgFgIFisOl1tRYp4VKc4Q (prístup: 28. 11. 2021); Naprjamki ugodi
pro asociaciju – Progres vikononnja [Pokyny k dohode o pridružení – pokrok pri
implementácii], ibid; Association Implementation Report on Ukraine, https://eeas.
europa.eu/sites/default/files/2018_association_implementation_report_on_ukraine.
pdf (prístup: 28. 11. 2021); Joint statement following the 23rd EU-Ukraine Summit,
https://www.consilium.europa.eu/media/52383/20211012-joint-statement-final.pdf
(prístup: 28. 11. 2021); 7th EU-Ukraine Association Council, https://www.consilium.
europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/11/joint-press-statement-following-the-7th-association-council-meeting-between-the-eu-and-ukraine/ (prístup: 28. 11.
2021) (vrátane informácií o výsledkoch rokovaní z predchádzajúcich zasadnutí
asociačnej rady); ďalšie expertné hodnotenia: Association Agreement between the EU
and Ukraine. European Association Assessment (update), https://www.europarl.europa.
eu/RegData/etudes/STUD/2020/642844/EPRS_STU(2020)642844_EN.pdf (prístup:
28. 11. 2021); Intehracija u ramkach asocijaciji: dynamika vykonanňa uhody [Integrácia
v rámci asociácie: dynamika vykonania dohody], https://www.civic-synergy.org.ua/
wp-content/uploads/2018/04/Integratsiya-u-ramkah-asotsiatsiyi-dynamika-vykonannya-Ugody-mizh-Ukrayinoyu-i-YES_ua.pdf?fbclid=IwAR2mNK-cKSaS3wSSNJL8N0wwEsYqc2taGFKSyuXRTlo1E_TFf7qi853hhok (prístup: 28. 11. 2021); Ukraine

5. Návrh stratégie rozvoja vzťahov s Ukrajinou

asociačnej dohody dokončiť.42 V prvých rokoch implementácie Ukrajina
naplnila ustanovenia dohody, ktoré boli zvládnuteľné ľahšie, druhá polovica
ustanovení predstavuje pre Ukrajinu väčšiu výzvu. Vláda SR by mala iniciovať
spoluprácu medzi rezortnými ministerstvami a národnými inštitúciami obidvoch krajín, ktoré by umožnili transfer slovenského know-how a skúseností
pri preberaní príslušnej sektorovej legislatívy EÚ. Pomoc zo strany SR by sa
mala sústrediť na sektorové politiky, ktoré predstavujú najväčšiu výzvu pre
Ukrajinu. Inšpiráciou pre medzirezortnú spoluprácu medzi SR a Ukrajinou
by mohol byť Plán pomoci SR Ukrajine pri plnení cieľov Akčného plánu
Ukrajiny s EÚ z roku 2005, ktorý vychádzal z analýzy potrieb Ukrajiny
a kapacít SR poskytnúť účinnú pomoc.43
Návrh pomoci je vypracovaný na základe analýzy:
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3. kapacity vlády SR, slovenských rezortov a verejných inštitúcií poskytnúť účinnú pomoc partnerským inštitúciám Ukrajiny pri realizácii
sektorových reforiem a plnení úloh pri implementácii asociačnej
dohody.
Na základe vyššie uvedenej analýzy boli identifikované vybrané sektorové
politiky a oblasti plnenia ustanovení asociačnej dohody, pri ktorých platí, že:
1. si budú vyžadovať zvýšené úsilie vlády Ukrajiny, pokiaľ majú byť
naplnené v termínoch stanovených asociačnou dohodou;
2. vláda SR a slovenské verejné inštitúcie disponujú kapacitou poskytnúť
pomoc pri ich napĺňaní.
Vyššie uvedený prienik potrieb Ukrajiny pri implementácii dohody a kapacity SR poskytnúť pomoc bol identifikovaný v nasledujúcich vybraných
oblastiach:
•
•
•
•
•
•
•
•

posudzovanie zhody a uznávanie priemyselných výrobkov na trhu,
elektronické komunikácie a telekomunikačné služby,
energetika (elektroenergetika, bezpečnosť prevádzky jadrových elektrární),
zelený dohovor, klimatická politika a ochrana životného prostredia,
finančná spolupráca a boj s podvodmi,
poľnohospodárstvo, sanitárne a fytosanitárne opatrenia,
sociálna politika a pracovné vzťahy,
integrované riadenie hranice.

Uvedený zoznam oblastí je otvorený pre ďalšie zmeny a doplnenia, ktoré
vyplynú z bilaterálnych rokovaní na medzivládnej úrovni a najmä z bližšej
špecifikácie potrieb zo strany vlády a zainteresovaných inštitúcií Ukrajiny. Pre
ďalšie určenie konkrétneho obsahu a foriem poskytnutia pomoci zo strany SR
sú potrebné rokovania a dohoda príslušných rezortných inštitúcií z obidvoch
krajín, ktoré sú uvedené pri jednotlivých navrhovaných opatreniach. Návrhy
na finančné zabezpečenie inštitucionálnej spolupráce a poskytnutia pomoci
zo strany SR sú uvedené v závere prvej časti textu.
5.1.1. Posudzovanie zhody a uznávanie priemyselných
výrobkov na trhu
Kapitola: Technické prekážky v obchode
(Stav plnenia: 85 %)
and the Association Agreement. Implementation Monitoring 2014 – 2019, https://www.
kas.de/documents/270026/8703904/ENG+2020+%C2%A9UCEP+Ukraine+und+AA.+Monitoring+der+Implementierung+2014-2019.pdf/ef434bfe-e58f-0472-f094-8cd829aff05e?version=1.0&t=1632168493109 (prístup: 28. 11. 2021) a ďalšie zdroje.

B. Forma pomoci SR: Zdieľanie legislatívneho rámca pre zabezpečenie kvality
posudzovania zhody a uznávania výrobkov na trhu (zákon č. 56/2018 Z.z.
o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vrátane skúseností z transpozície
príslušnej európskej legislatívy a inštitucionálneho zabezpečenia kvality
posudzovania zhody a uznávania výrobkov.
Gestor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
5.1.2. Elektronické komunikácie a telekomunikačné služby
Kapitola: Doprava, dopravná infraštruktúra, poštové a kuriérske služby (Stav
plnenia: 44 %)
A. Úlohy: Integrácia Ukrajiny do jednotného digitálneho trhu EÚ; vybudovať
efektívny nezávislý regulačný úrad pre oblasť elektronických komunikácií, telekomunikačných a poštových služieb; realizovať pilotné projekty
pre poskytovanie cezhraničných služieb prostredníctvom dôverných
elektronických komunikácií (e-podpis, e-faktúry v obchodnom styku
s krajinami EÚ). Integrácia do jednotného digitálneho trhu EÚ ide nad
rámec súčasných ustanovení asociačnej dohody. Okrem toho, že uľahčí
a skvalitní obchodný styk medzi hospodárskymi subjektmi z Ukrajiny
a EÚ, vytvorí predpoklady pre zaradenie Ukrajiny do bezroamingového
priestoru EÚ.
Zodpovedné inštitúcie: Vláda Ukrajiny, Národná komisia pre štátnu
reguláciu spojov a informatizácie Ukrajiny (Ministerstvo infraštruktúry
Ukrajiny, Ministerstvo digitálnej transformácie Ukrajiny)
B. Forma pomoci SR: Zdieľanie legislatívneho rámca a skúseností z fungovania nezávislého regulátora elektronických komunikácií a poštových
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A. Úloha: Ukrajinská vláda usiluje o uzavretie Dohody o posudzovaní
zhody a uznávaní priemyselných výrobkov na trhu s EÚ (Agreement on
Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products – ACAA)
s cieľom dosiahnuť podľa možností čo najväčšiu mieru sektorovej integrácie s jednotným trhom EÚ a následne dosiahnuť rozšírenie exportných
kvót pre ukrajinské výrobky smerujúce na jednotný trh EÚ. Úloha vyplýva
z dialógu vlády Ukrajiny s podnikateľskými združeniami a ide nad rámec
plnenia súčasne platných ustanovení asociačnej dohody. Dosiahnutie
ACAA umožní novelizáciu obchodnej časti asociačnej dohody a prehĺbi
ekonomickú integráciu Ukrajiny do jednotného trhu EÚ. V súčasnosti
prebieha hodnotenie pripravenosti Ukrajiny zo strany EÚ pre podpis
ACAA.
Zodpovedné inštitúcie: vláda Ukrajiny, Ministerstvo hospodárstva
Ukrajiny
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služieb vrátane transpozície príslušnej európskej legislatívy; zrealizovanie
pilotného projektu využívania dôverných elektronických služieb v obchodnom styku medzi slovenskými a ukrajinskými subjektmi na základe
medzirezortnej dohody.
Gestor: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
služieb SR (Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR)
5.1.3. Energetika
(Stav plnenia kapitoly: 46 %; Príloha XVII-B doplnená o nové legislatívne
úlohy v oblasti aproximácie práva na základe rozhodnutia Asociačnej rady
z dňa 8. 7. 2019)
Cieľ: Dosiahnuť integráciu Ukrajiny do energetického trhu EÚ s elektrickou energiou a zemným plynom prostredníctvom pokračujúcej aproximácie
národného regulačného rámca s právom EÚ nad rámec už naplnených ustanovení asociačnej dohody; zvýšiť bezpečnosť prevádzky jadrových elektrární
v súlade s aktualizovanými normami EÚ.
5.1.3.1. Elektroenergetika
A. Úlohy: dosiahnuť synchronizáciu ukrajinskej elektrizačnej siete s európskou sieťou ENTSO-E; zabezpečiť transpozíciu európskych noriem do národnej legislatívy (predovšetkým CommissionRegulation (EU) 2016/1388
of 17 August 2016 establishing a network code on demand connection,
Commission Regulation (EU) 2016/1447 of 26 August 2016 establishing
a networkcode on requirements for grid connection of high voltage direct
current systems and direct current-connected power park modules atď.);
odstrániť krížové dotácie osobitným skupinám odberateľov s ohľadom
na regulované ceny; vytvoriť mechanizmy pre elimináciu rastu dlhu na
deregulovanom trhu s elektrickou energiou; prekonať technické oddelenie Burštynskej elektrárne od elektrizačnej siete a dosiahnuť vytvorenie
jednotnej obchodnej zóny; vyriešiť otázku financovania kompenzácie
rozdielu medzi trhovou cenou a „zelenou tarifou“ za elektrinu vyrobenú
na báze obnoviteľných zdrojov; dokončiť unbundling v sektore elektroenergetiky a dosiahnuť certifikáciu spoločnosti UKRENERGO ako
nezávislého operátora prenosovej siete; posilniť nezávislosť regulačného
úradu v súlade s dobrými skúsenosťami z praxe krajín EÚ.
Zodpovedná inštitúcia: Ministerstvo energetiky Ukrajiny, Národná komisia pre reguláciu energetiky a komunálnych služieb, Ukrenergo
B. Forma pomoci SR: Zdieľanie legislatívneho rámca a inštitucionálneho
zabezpečenia regulačnej politiky pre oblasť elektroenergetiky v súlade

5.1.3.2. Jadrová energetika
A. Úlohy: Zvýšiť bezpečnosť prevádzky jadrových elektrární v súlade
s aktualizovanými normami EÚ (Council Directive 2013/59/Euratom of
5 December 2013 laying down basic safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionising radiation, and repealing
Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/
Euratom and 2003/122/Euratom); vypracovať sekundárnu legislatívu
s cieľom zabezpečiť uplatnenie noriem bezpečnej prevádzky jadrových
elektrární v praxi.
Zodpovedná inštitúcia: Ministerstvo energetiky Ukrajiny, Energoatom
B. Forma pomoci SR: Zdieľanie legislatívneho a inštitucionálneho rámca pre
výkon dozoru nad bezpečnosťou prevádzky jadrových elektrární v súlade
s medzinárodnými a európskymi normami vrátane skúseností v oblasti
jadrového dozoru.
Gestor: Úrad jadrového dozoru SR, Ministerstvo hospodárstva SR
5.1.4. Zelený dohovor, klimatická politika a ochrana
životného prostredia
Kapitola: Životné prostredie
(Stav plnenia: 50 %)
A. Úlohy: Vypracovať strategické dokumenty: Integrovaná energetická
a klimatická stratégia Ukrajiny, Národná stratégia Ukrajiny pre adaptáciu
ku klimatickým zmenám do roku 2030; priviesť do súladu s európskymi normami legislatívu týkajúcu sa posudzovania dopadov na životné
prostredie; preskúmať možnosti spolupráce s EÚ a členskými krajinami
v oblasti spoločne definovaných priorít: energetická efektívnosť, vodík,
transformácia uhoľných regiónov, priemyselné aliancie, manažment
klimatickej politiky.
Zodpovedné inštitúcie: Ministerstvo životného prostredia a prírodných
zdrojov Ukrajiny, Ministerstvo energetiky Ukrajiny
B. Forma pomoci SR: Zdieľanie postupov, metodológie a skúseností pri
vypracovaní obdobných strategických dokumentov: Integrovaný národný
energetický a klimatický plán SR na roky 2021 – 2030 (MH SR, MŽP
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s normami EÚ vrátane cenotvorby a podpory využívania obnoviteľných
zdrojov; technická pomoc pri zabezpečení synchronizácie elektrizačnej
siete Ukrajiny s ENTSO-E.
Gestori: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
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SR, 2019) a Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy
(MŽP SR, 2018); zdieľanie legislatívneho rámca a skúseností v oblasti
posudzovania dopadov na životné prostredie, zvyšovania energetickej
efektívnosti; zdieľanie skúseností z transformácie uhoľného regiónu
Horná Nitra; preskúmanie možnosti spolupráce pri výrobe, preprave
a využívaní vodíka.
Gestor: Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva
SR (Národná vodíková asociácia Slovenska)
5.1.5. Finančná spolupráca a boj s podvodmi
(Stav plnenia kapitoly: 24 % – najnižšia miera plnenia v porovnaní s inými
kapitolami)
A. Úlohy: Dokončiť aproximáciu národnej legislatívy s ustanoveniami
Prílohy XLIV dohody (Konvencia EÚ o ochrane finančných záujmov
Európskych spoločenstiev; Directive (EU) 2017/1371 of the European
Parliament and of the Council of 5 July 2017 on the fight against fraud
to the Union‘s financial interests by means of criminal law); naladenie
operatívnej spolupráce a komunikácie s EÚa jej príslušnými orgánmi
(OLAF).
Zodpovedné inštitúcie: Ministerstvo vnútra Ukrajiny, Národný protikorupčný úrad (NABU), Štátna audítorská služba, Štátna služba finančného
dozoru, Národná polícia, Služba bezpečnosti Ukrajiny, Generálna prokuratúra, Služba vonkajšej rozviedky, Štátna colná služba, Štátna daňová
služba
B. Forma pomoci SR: Zdieľanie legislatívneho rámca a skúseností z inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia kontroly využívania fondov
Európskych spoločenstiev, boja s podvodmi pri ich využívaní a spolupráce
s príslušnými inštitúciami EÚ vrátane spolupráce s OLAF.
Gestor: Finančná správa Slovenskej republiky
5.1.6. Poľnohospodárstvo, sanitárne a fytosanitárne opatrenia
(Stav plnenia kapitol: poľnohospodárstvo – 46 %; sanitárne a fytosanitárne
opatrenia – 63 %)
A. Úlohy: Dokončiť aproximáciu legislatívy týkajúcu sa štandardov kvality pre obchod s výrobkami živočíšnej a rastlinnej výroby, štandardov
a politiky v oblasti kvality potravín, chráneného geografického pôvodu
poľnohospodárskych produktov a potravín s cieľom dosiahnuť uznanie
ekvivalentnosti poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny na trhoch
EÚ; dokončiť aproximáciu legislatívy týkajúcu sa fungovania malých

B. Forma pomoci SR: Zdieľanie legislatívneho rámca a inštitucionálneho
zabezpečenia politiky kvality výrobkov živočíšnej a rastlinnej výroby,
inšpekcie potravinárskych výrobkov, uplatňovania a kontroly sanitárnych
a fytosanitárnych opatrení.
Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Štátna veterinárna a potravinová správa SR, iné špecializované organizácie rezortu
MPRV SR), Slovenská obchodná inšpekcia
5.1.7. Sociálna politika a pracovné vzťahy
(Stav plnenia kapitoly: 44 %)
A. Úlohy: Dokončiť aproximáciu národnej legislatívy v oblasti sociálnej
politiky a pracovných vzťahov vrátane zabezpečenia rovnosti pohlaví,
sociálnej ochrany, zdravia a bezpečnosti pracovníkov pri práci. Najviac
nedokončených úloh sa týka prijatia noriem v oblasti zabezpečenia
ochrany zdravia zamestnancov pri práci vrátane vykonávania inšpekcie
ich dodržiavania. Medzi ďalšie úlohy patria: boj s nelegálnou prácou
a ochrana sociálnych práv občanov Ukrajiny pracujúcich v zahraničí
prostredníctvom bilaterálnych dohôd.
Zodpovedná inštitúcia: Ministerstvo sociálnej politiky Ukrajiny
B. Forma pomoci SR: Zdieľanie legislatívneho rámca a inštitucionálneho
zabezpečenia ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov pri práci, boja
s nelegálnou prácou vrátane zabezpečenia inšpekčných kontrol a zdieľanie
skúseností z transpozície európskej legislatívy. Spoločné vyhodnotenie
vykonávania bilaterálnej zmluvy o sociálnom zabezpečení z 5. 12. 2000
(v platnosti od 1. 1. 2002), ktoré môže poslúžiť Ukrajine pri uzatváraní
zmlúv s ďalšími členskými krajinami EÚ.
Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Národný inšpektorát práce SR
5.1.8. Integrované riadenie hranice
Kapitola: Spravodlivosť, sloboda, bezpečnosť, ľudské práva %– pomoc zameraná na oblasť integrovaného riadenia hranice
(Stav plnenia: 87 %)

5. Návrh stratégie rozvoja vzťahov s Ukrajinou

a stredných fariem; do konca implementačného obdobia je potrebné
transponovať do ukrajinskej legislatívy zhruba 250 legislatívnych aktov EÚ
v oblasti štátneho dozoru nad dodržiavaním sanitárnych a fytosanitárnych
noriem, bezpečnosti potravín a krmív, zdravia a životných podmienok
poľnohospodárskych zvierat, rastlín a pod.
Zodpovedná inštitúcia: Ministerstvo agrárnej politiky a potravinárstva
Ukrajiny
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A. Úlohy: Väčšina úloh vyplývajúcich z asociačnej dohody, ktoré sa týkajú
integrovaného riadenia hranice, boli naplnené, zostáva ešte uzavretie
implementačných protokolov s členskými krajinami EÚ k výkonu readmisnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou z roku 2007 (so SR bol vykonávací
protokol uzavretý v roku 2020). Avšak je v záujme európskej integrácie
Ukrajiny pokračovať v reformách a priebežnej aproximácii práva pri preberaní najlepších skúseností v oblasti integrovaného riadenia hranice
s cieľom otvoriť si perspektívu pre pristúpenie k Schengenskej asociačnej
dohode, ktorá by znamenala integráciu Ukrajiny do spoločného priestoru slobodného pohybu osôb (podobne, ako naplnenie obchodnej časti
asociačnej dohody bude znamenať jej integráciu do spoločného priestoru
slobodného pohybu tovaru, služieb a kapitálu). V roku 2019 bola schválená Stratégia integrovaného riadenia hraníc Ukrajiny na obdobie do
roku 2025, ktorá predpokladá rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti
integrovaného riadenia hraníc, a predovšetkým so susednými členskými krajinami EÚ vrátane prijatia spoločných opatrení, ktoré sa týkajú
zlepšenia spoločnej ochrany hranice, vytvorenie lepších podmienok
pre zahraničný obchod, elimináciu cezhraničnej kriminality, zlepšenie
mechanizmov pre readmisiu nelegálnych migrantov, zavedenie systému
hodnotenia plnenia úloh v oblasti integrovaného riadenia hraníc.45
Zodpovedné inštitúcie: Štátna pohraničná služba Ukrajiny, Štátna colná
služba Ukrajiny
B. Forma pomoci: Zdieľanie skúseností z implementácie legislatívneho
rámca a inštitucionálneho zabezpečenia integrovaného riadenia hraníc
v súlade so Schengenským právom; zosúlaďovanie pravidiel a postupov
pri spoločnom riadení slovensko-ukrajinskej hranice.
Gestor: Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru
SR (ÚHCP PPZ), Finančná správa SR
Poznámka: Poskytovanie pomoci už prebieha prostredníctvom realizácie
projektu SIBSU (Safe and Inclusive Border between Slovakia and Ukraine),
ktorý vedie ÚHCP PPZ a na ktorom participujú Colný úrad Finančnej
správy SR, Štátna pohraničná služba a Štátna colná služba Ukrajiny. Projekt
umožňuje spoluprácu pri zosúlaďovaní pravidiel a postupov a štandardov EÚ
v nasledujúcich oblastiach: výkon hraničnej a colnej kontroly na hraničných
priechodoch, spoločné hliadky na hranici, spolupráca s agentúrou Frontex
pri výkone hraničného dozoru, skúsenosti z fungovania European Border
Surveillance System (EUROSUR), kynologický výcvik pre odhaľovanie nezákonného dovozu tovaru, boj proti neoprávneným preletom cez spoločnú
hranicu z hľadiska nelegálnej migrácie a pašovania tovaru, odhaľovanie ne45

Stratehija intehrovanohou pravlinňa kordonamy na period do 2025 roku. Schvaleno
rozporiadženňam Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 24 lypňa 2019 r. No. 687-p.

5.1.9. Finančné zabezpečenie poskytovania pomoci
V prípade akceptácie návrhu pomoci zo strany vlády Ukrajiny je potrebné
uzavrieť príslušné dohody o spolupráci na úrovni ministerstiev a rezortných
inštitúcií z obidvoch krajín, ktoré musia špecifikovať aktivity potrebné pre
poskytnutie pomoci vrátane rozpočtových nákladov. Okrem rozpočtových
prostriedkov, ktoré môžu pre tento účel osobitne vyčleniť vlády SR a Ukrajiny, prípadne i zapojené inštitúcie, na financovanie realizácie navrhovanej
pomoci, je možné využiť prostriedky z nasledujúcich programov:
TWINNING ENI East – nástroj EÚ na podporu spolupráce inštitúcií
verejnej správy členských krajín EÚ s inštitúciami verejnej správy krajín
Východného partnerstva s cieľom podporiť aproximáciu európskeho práva,
realizáciu reforiem, budovanie inštitúcií a zdieľanie najlepších skúseností.47
TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) – program
Európskej komisie, ktorý umožňuje zorganizovanie workshopov, expertných
misií a študijných pobytov zástupcov verejnej správy s cieľom podporiť aproximáciu európskeho práva a zdieľania najlepších skúseností.48
SlovakAid – SSE (Sharing Slovak Experience) nástroj, ktorý slúži na
poskytovanie technickej pomoci SR v oblasti zdieľania skúseností z reforiem
a európskej integrácie.49
5.2. Návrh opatrení na zefektívnenie činnosti bilaterálnych
medzivládnych komisií
Od podpisu základnej zmluvy v roku 1993 boli zriadené tri medzivládne
komisie (MVK), ktoré predstavujú platformy pre pravidelný dialóg s cieľom
rozvíjať spoluprácu v príslušných oblastiach (MVK pre hospodársku, priemyselnú a vedecko-technickú spoluprácu, MVK pre cezhraničnú spoluprácu
a MVK pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru).

46
47

48

49

Internetová stránka projektu: https://www.sibsu.sk/
Twinning, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/funding-and-technical-assistance/twinning_sk (prístup: 28. 11. 2021).
TAIEX, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/funding-and-technical-assistance/taiex_sk (prístup: 28. 11. 2021).
Sharing Slovak Expertise – SSE, https://slovakaid.sk/sharing-slovak-expertise-sse/
(prístup: 28. 11. 2021).
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zákonného dovozu a vývozu peňažných prostriedkov, technológie používané
pri výkone colného dohľadu na vonkajšej hranici EÚ.
Projekt je financovaný z prostriedkov Grantov EHP a Nórska v rámci
programu Dobrá správa a cezhraničná spolupráca a je spolufinancovaný zo
štátneho rozpočtu SR. Implementačné obdobie projektu je 2021 – 2023.46
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Rozhovory so zástupcami zainteresovaných inštitúcií preukázali, že na
obidvoch stranách existuje prevažujúca zhoda v tom, že komisie predstavujú dôležitý inštitucionálny nástroj bilaterálnych vzťahov, avšak zároveň
sa v menšej miere objavili i kritické názory, ktoré súvisia s nenaplnenými
očakávaniami od výsledkov činnosti komisií, alebo ich označili za zbytočné
byrokratické cvičenie, ktoré nemá veľký praktický význam.50 Kritické hodnotenia satýkali predovšetkým činnosti MVK pre hospodársku, priemyselnú
a vedecko-technickú spoluprácu. S činnosťou a výsledkami MVK pre cezhraničnú spoluprácu a MVK pre národnostné menšiny prevažuje na obidvoch
stranách väčšia spokojnosť. Vychádzame z prevažujúceho názoru, že všetky
tri existujúce MVK predstavujú dôležitý inštitucionálny nástroj bilaterálnych
vzťahov, ktorý, vzhľadom na vnímanie strategického významu vzájomných
vzťahov, je dôležité nielen zachovať, ale i rozvinúť tak, aby lepšie plnil svoj
účel. Na základe analýzy doterajšej činnosti MVK v ďalšej časti textu predstavujeme návrh opatrení na zefektívnenie ich činnosti.
5.2.1. Medzivládna komisia pre hospodársku, priemyselnú
a vedecko-technickú spoluprácu
MVK vznikla na základe bilaterálnej medzivládnej dohody podpísanej
v Bratislave 24. novembra 2005 s cieľom ustanoviť pravidelný dialóg o otázkach hospodárskej, priemyselnej a vedecko-technickej spolupráce.51Stala sa
nástupcom predchádzajúcej Medzivládnej komisie pre hospodársko-obchodnú, priemyselnú a vedecko-technickú spoluprácu, ktorá bola zriadená
základnou zmluvou z roku 1993 a ktorej činnosť bola ukončená počas
prístupového procesu SR do EÚ. Z agendy obnovenej komisie v roku 2005
boli vylúčené rokovania o podmienkach bilaterálneho obchodu, pretože tie
závisia od podmienok obchodných vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou a nemôžu
byť predmetom dvojstranných dohôd.
Spolupredsedom MVK za SR je minister hospodárstva a za Ukrajinu minister infraštruktúry. Vzhľadom na to, že na čele MVK sú ministri, komisia
má vyššiu politickú úroveň než ďalšie dve komisie, ktoré vedú štátni tajomníci.
MVK pre hospodársku, priemyselnú a vedecko-technickú spoluprácu sa od
50

51

V mesiacoch september a október 2021 autor tohto textu uskutočnil rozhovory so
siedmimi zástupcami slovenských ministerstiev (MDV SR, MH SR, MV SR a MZVEZ
SR) a piatimi zástupcami ukrajinských ministerstiev (ministerstvo infraštruktúry, ministerstvo hospodárstva, ministerstvo vzdelávania a vedy a ministerstvo zahraničných
vecí), ktorí sa podieľajú na organizovaní zasadnutí a práci bilaterálnych medzivládnych
komisií.
Informácie o doterajšej činnosti MVK pre hospodársku, priemyselnú a vedecko-technickú spoluprácu uvádzané v tejto časti boli sprístupnené autorovi MH SR, vrátane
citovanej medzivládnej dohody, protokolov z doterajších štyroch zasadnutí komisie
i zoznamov ich účastníkov.
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Sekretariát MVK a flexibilnejšie formy komunikácie
Skutočnosť, že posledné zasadnutie MVK sa uskutočnilo pred ôsmimi
rokmi predstavuje najčastejšie spomínaný problém zainteresovanými
účastníkmi v súvislosti s doterajším fungovaním komisie. Rokovania
MVK za osobnej účasti ministrov a vrcholných úradníkov príslušných ministerstiev sú nevyhnutné, ak si má komisia udržať politický
mandát a úlohu, ktorú zohráva v bilaterálnych vzťahoch. Na strane
druhej, vzhľadom na prioritný význam hospodárskej spolupráce,
činnosť komisie by nemala byť výlučne podmienená rokovaniami
ministrov za ich osobnej účasti. Prax bilaterálnych vzťahov prináša
priebežne otázky, ktoré je potrebné riešiť na vysokej politickej úrovni
a v aktuálnom čase. Moderné telekomunikačné prostriedky umožňujú
online komunikáciu, ktorá by mala byť využívaná i v činnosti slovensko-ukrajinských medzivládnych komisií, a nielen v prípade MVK
pre hospodársku, priemyselnú a vedecko-technickú spoluprácu.
V rámci MVK by mal byť zriadený stály (online) sekretariát pozostávajúci z tajomníkov komisie zastupujúcich obidve strany. Každá
zo strán, v prípade, že dospeje k záveru, že existuje otázka v agende
MVK, ktorá si vyžaduje rokovania na vysokej politickej úrovni, by
mala mať právo iniciovať takéto rokovania prostredníctvom stáleho
sekretariátu MVK. Stretnutia MVK v doterajšom offline formáte na
vysokej úrovni by mali pokračovať i naďalej, mali by však byť doplnené
o flexibilnejšie online formáty rokovaní a existenciu „stálej“ inštitúcie
MVK v podobe (online) sekretariátu. Navrhované riešenie by odstránilo problém dlhoročnej nečinnosti MVK, ktorý je pociťovaný
na obidvoch stranách. Zároveň by eliminovalo možnosť odvolávať
sa jednej alebo druhej strane na problémy pri dohodovaní vhodných
termínov pre zasadnutia MVK a náročnú logistiku prípravy zasadnutí
za osobnej účasti ministrov a početných delegácií.
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podpísania dohody a svojho zriadenia v roku 2005 stretla štyrikrát (2007, 2010,
2011 a 2013), hoci dohoda predpokladala pravidelné stretnutia minimálne raz
ročne striedavo v SR a Ukrajine. Doterajšie rokovania MVK pomohli zadefinovať sektorové záujmy obidvoch strán pri rozvoji bilaterálnej hospodárskej
spolupráce a prispeli k realizácii konkrétnych podnikateľských projektov.
Vychádzajúc z rozhovorov so zástupcami zainteresovaných rezortov na
jednej i druhej strane je možné konštatovať, že existuje zhoda v tom, že MVK
je dôležitým nástrojom bilaterálnych slovensko-ukrajinských vzťahov, ktorý je
potrebné udržať, avšak zároveň je zrejmé, že nie celkom sa naplnili očakávania
od výsledkov jej doterajšej činnosti. Aj keď dôvody nenaplnených očakávaní
sú mierne odlišné na obidvoch stranách, prevláda spoločný názor, že existuje
priestor pre zlepšenie činnosti MVK. Na základe analýzy doterajších aktivít
MVK navrhujeme nasledujúce opatrenia s cieľom zefektívniť jej činnosť:
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Prioritizácia agendy
Dohoda z roku 2005 identifikuje 21 oblastí, ktoré obidve strany považujú za vhodné pre rozvoj bilaterálnej hospodárskej spolupráce.
Analýza protokolov z doterajších zasadnutí MVK svedčí o tom, že
rokovania o spolupráci sa reálne venovali menej než jednej tretine
identifikovaných oblastí. Zároveň z protokolov zasadnutí MVK vyplýva, že sa vo veľkej miere venovali riešeniu konkrétnych projektov
jednotlivých podnikateľských subjektov. Z rozhovorov so zástupcami
zainteresovaných rezortov takisto vyplýva, že zasadnutie MVK bolo
vždy chápané i ako biznis fórum slúžiace pre prezentáciu investičných a obchodných záujmov podnikateľských subjektov, pričom
mnohokrát bolo zasadnutie MVK podmienené účasťou podnikateľov,
resp. organizovaním podnikateľských misií. Zamieňanie politickej
a podnikateľskej agendy považujeme za jeden z hlavných zistených
nedostatkov v doterajšej činnosti komisie.
Pre zefektívnenie činnosti MVK v budúcnosti je potrebné prioritizovať
agendu, ktorú je potrebné riešiť na vysokej politickej úrovni za účasti
ministrov a vysokých úradníkov ministerstiev, od agendy, ktorá sa
týka investičnej a obchodnej spolupráce konkrétnych podnikateľských
subjektov. Prezentácia záujmov a kontaktné aktivity podnikateľských
subjektov si zaslúžia podporu zo strany MVK, mohli a mali by predstavovať sprievodné aktivity zasadnutí MVK, avšak nemali by byť
bezprostredne riešené na rokovaní MVK na vysokej politickej úrovni,
s výnimkou prípadov, ktoré sa týkajú prioritných oblastí ekonomickej spolupráce, ktoré závisia od medzivládnych dohôd, spolupráce
hospodárskych subjektov s vlastníckym podielom štátu a ochrany
investícií, v prípadoch keď je potrebná intervencia vlád pre riešenie
problémov. V žiadnom prípade by sa nemalo stávať to, že termíny
rokovania MVK sú odsúvané z dôvodu, že podnikateľské združenia
nie sú v navrhovaných termínoch schopné zorganizovať sprievodné
podnikateľské misie. Podnikateľské misie by mali organizovať špecializované organizácie alebo obchodné komory obidvoch krajín, nie
vlády SR a Ukrajiny.
MVK by sa mala venovať prioritne otázkam, ktoré majú strategický
význam, a vytvárajú systémové predpoklady pre zlepšenie hospodárskej spolupráce, resp. integráciu trhov a vyžadujú si politické
rozhodnutia vlád alebo úpravu legislatívy na národnej úrovni: energetika (integrácia trhov s elektrickou energiou a zemným plynom
vrátane infraštruktúrneho prepojenia sietí a pravidiel cezhraničného
obchodovania, tranzit a bezpečnosť dodávok, bezpečnosť prevádzky
jadrových blokov), doprava (cestná, železničná, letecká vrátane rozvoja cezhraničnej dopravnej infraštruktúry), spolupráca v oblasti vedy
a výskumu, ochrana investícií (v prípadoch, že je potrebná intervencia

•

Pracovné skupiny
Protokol z prvého zasadania MVK v roku 2007 obsahuje informáciu, že MVK ustanovila 10 pracovných skupín pre konkrétne
oblasti hospodárskej spolupráce. Avšak zisťovanie skutočného stavu
preukázalo, že pracovné skupiny neboli zriadené, resp. vzniklo ich
iba niekoľko a ad hoc, stretli sa v drvivej väčšine iba jednorazovo,
pričom sa ani nezachovali záznamy z ich rokovaní, na základe ktorých by bolo možné zistiť, či dospeli k nejakým záverom. V každom
prípade nevznikli ako stále pracovné skupiny. Tematicky a sektorovo
zamerané pracovné skupiny, ktoré by pôsobili priebežne, by mali byť
zriadené podľa prioritných tém agendy MVK, a v prípade potreby,
záujmu a dohody obidvoch strán i ďalších tém a oblastí bilaterálnej
spolupráce, napr. cestovný ruch, alebo špecifické oblasti sektorovo
zameranej hospodárskej spolupráce, napr. automobilový priemysel,
farmaceutický priemysel, potravinárska výroba a pod.
Pracovné skupiny MVK by mali slúžiť na sektorové sieťovanie subjektov so záujmom o spoluprácu s partnermi z druhej strany vrátane
prezentácie investičných a obchodných záujmov, čo by pomohlo
odbremeniť agendu zasadnutí MVK na politickej úrovni. Pracovné
skupiny vedené spolupredsedami na úrovni vedúcich pracovníkov
hospodárskych rezortov by mali mať politický mandát na priebežné
riešenie otázok týkajúcich sa aktuálnej agendy a iba v nevyhnutných prípadoch by sa mali dostávať na stôl rokovaní MVK za účasti
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vlád) a perspektívnym oblastiam, ktoré sú kľúčové pre ekonomickú
modernizáciu obidvoch krajín: digitalizácia a zelená tranzícia (energetická efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov vrátane spolupráce v oblasti výroby, tranzitu a využívania vodíka, zdieľanie skúseností
v tranzícii uhoľných regiónov a pod.). Keďže ekonomická integrácia
Ukrajiny do jednotného trhu EÚ vytvára systémové predpoklady pre
rozvoj bilaterálnej hospodárskej a obchodnej spolupráce, MVK by
sa mohla stať platformou pre koordináciu pomoci SR Ukrajine pri
implementácii obchodnej a sektorovej časti asociačnej dohody.
Definovanie prioritnej agendy pre rokovania MVK na politickej
úrovni závisí od dohody obidvoch strán, avšak, aby fungovanie MVK
bolo efektívnejšie je dôležité, aby prioritná politická agenda riešená
na úrovni ministrov a vysokých štátnych úradníkov bola oddelená
od bežnej podnikateľskej agendy bilaterálnej spolupráce. Kontaktné
aktivity a spolupráca podnikateľov by mali byť riešené na úrovni
pracovných skupín MVK, nie na samotnom zasadaní MVK na politickej úrovni. Navrhujeme štruktúrovať činnosť MVK do tematicky
a sektorovo zameraných pracovných skupín – ako druhej úrovne
fungovania MVK.
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ministrov. Pracovné skupiny by mali informovať MVK o aktivitách
a výsledkoch činnosti skupín, avšak ich agenda by mala byť predmetom rokovaní MVK na politickej úrovni iba za predpokladu, že
bude potrebná vládna intervencia v prospech podpory spolupráce
konkrétnych podnikateľských subjektov, alebo na riešenie vzniknutých problémov. Podobne ako MVK i pracovné skupiny komisie by
mali využívať online formy komunikácie a koordinačnú podporu
sekretariátu MVK.
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Vedecko-technická spolupráca
Spoluprácu v oblasti vedy a výskumu má MVK zatiaľ iba v názve,
pretože sa jej doteraz venovala iba okrajovo. Spolupráca v oblasti vedy
a výskumu sa nachádza v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR (MŠVVŠ SR) a Ministerstva vzdelávania a vedy Ukrajiny,
ktoré v roku 2002 uzavreli medzivládnu dohodu o vedecko-technickej
spolupráci, na základe ktorej bola zriadená Spoločná komisia pre
vedecko-technickú spoluprácu.52 Uskutočnilo sa niekoľko zasadaní
komisie, avšak doterajšiu vedeckú spoluprácu medzi slovenskými
a ukrajinskými univerzitami a výskumnými pracoviskami je možné
doložiť iba niekoľkými konkrétnymi spoločnými projektami, ktoré
boli financované väčšinou z programov EÚ pre podporu výskumu
a vývoja, pričom väčšina z týchto projektov nevznikla vďaka činnosti
Spoločnej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu v gescii MŠVVŠ
SR alebo doterajšej činnosti MVK.
Agentúra na podporu výskumu a vývoja SR (APVV), ktorá patrí do
rezortu školstva, vypisuje pravidelne výzvy na podávanie bilaterálnych
projektov výskumu a vývoja. V roku 2021 bola vypísaná výzva na
bilaterálnu vedecko-výskumnú spoluprácu SR s Ukrajinou v celkovej
výške 69 000 eur, pričom maximálna výška podpory jedného projektu
bola stanovená na 6 900 eur. Výzva bola určená pre stykové aktivity
vedcov a výskumníkov, nie pre realizáciu samotných výskumných
projektov.53 Aby vôbec došlo k stykovým aktivitám slovenských a ukrajinských vedeckých pracovísk, ktoré by mohli vyústiť do prípravy
spoločných projektov a uchádzanie sa o financovanie z európskych
zdrojov, je potrebná koordinácia vedeckých a výskumných pracovísk
na medzivládnej úrovni. Revitalizovať bilaterálnu spoluprácu v ob-

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vedecko-technickej spolupráci, https://www.minedu.sk/12774-sk/ukrajina/ (prístup: 28. 11.
2021).
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich
spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a na Ukrajine, https://www.
apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-ukrajina-2021.html (prístup:
28. 11. 2021).

5.2.2. Medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu
MVK pre cezhraničnú spoluprácu bola zriadená na základe medzivládnej
zmluvy o cezhraničnej spolupráci uzavretej v roku 2000.54 Gestorom komisie
za slovenskú stranu je Ministerstvo vnútra SR (spolupredseda MVK je štátny
tajomník MV SR). Gestorom komisie za ukrajinskú stranu bolo pôvodne
Ministerstvo hospodárstva a európskej integrácie Ukrajiny, na poslednom
zasadnutí MVK v roku 2018 to bolo Ministerstvo pre regionálny rozvoj,
výstavbu a bytovo-komunálne hospodárstvo Ukrajiny (spolupredseda MVK
je prvý námestník ministra). Cieľom komisie je koordinovať správu hranice
(spolupráca hraničných polícií a colných služieb) a podporiť rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi regionálnymi a lokálnymi aktérmi na obidvoch stranách
hranice (zmluva z roku 2000 definuje regionálne vymedzenie cezhraničnej
spolupráce na Prešovský a Košický samosprávny kraj na strane SR a tri oblasti
Ukrajiny: Zakarpatská, Ivano-Frankivská a Ľvivská).
Komisia vznikla na základe transformácie Pracovnej skupiny pre cezhraničnú spoluprácu, ktorá bola zriadená ešte v rámci MVK pre hospodársko-obchodnú, priemyselnú a vedecko-technickú spoluprácu, ktorá vznikla
na základe základnej bilaterálnej zmluvy v roku 1993 a činnosť ktorej bola
ukončená počas prístupového procesu SR do EÚ. Po ukončení činnosti
„starej“ komisie a dvoch zasadnutiach vo formáte pracovnej skupiny v priebehu roka 2003, bola skupina pre cezhraničnú spoluprácu transformovaná
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lasti vedy a výskumu je možné prostredníctvom Spoločnej komisie
pre vedecko-technickú spoluprácu, ktorá by však mala fungovať ako
samostatná Medzivládna komisia v gescii MŠVVŠ SR a Ministerstva
vzdelávania a vedy Ukrajiny. A podobne ako v prípade MVK pre hospodársku spoluprácu by nemala byť odkázaná iba na osobné stretnutia
zástupcov dvoch ministerstiev. Hlavnou úlohou skupiny by malo byť
sieťovanie vedeckých pracovísk SR a Ukrajiny podľa vedných odborov
a výskumných oblastí, ktoré by im umožnilo nadviazať spoluprácu
na spoločných projektoch. Je irelevantné očakávať, aby sa vedecko-technickou spoluprácou zaoberali na politickej úrovni ministri
hospodárstva (musia sa nimi zaoberať ministri školstva) a preto je
zmysluplnejšie vyňať vedecko-technickú spoluprácu z agendy MVK
a ďalší rozvoj bilaterálnej spolupráce postaviť na samostatne fungujúcej Spoločnej medzivládnej komisii pre vedecko-technickú spoluprácu
v gescii ministerstiev školstva.
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na samostatnú MVK, ktorej prvé zasadnutie vo formáte komisie sa konalo
v roku 2004. Odvtedy sa uskutočnilo spolu 14 zasadnutí MVK pre cezhraničnú spoluprácu (2004, 2005, 2006 2x, 2007 2x, 2008, 2010, 2011 2x, 2013,
2016, 2017, 2018).
Na základe zistení z protokolov komisie a overenia výsledkov jej činnosti
je možné konštatovať, že MVK pre cezhraničnú spoluprácu si plní svoje úlohy,
pre ktoré bola zriadená, a predovšetkým v oblasti koordinácie spolupráce pri
správe hranice medzi hraničnými políciami a colnými službami obidvoch
krajín a rozvoji hraničnej infraštruktúry. Zisťovanie ukázalo, že na obidvoch
stranách existuje oveľa väčšia spokojnosť s činnosťou MVK pre cezhraničnú spoluprácu, než je to v prípade MVK pre hospodársku, priemyselnú
a vedecko-technickú spoluprácu. Aj vďaka rokovaniam v rámci MVK pre
cezhraničnú spoluprácu bolo od roku 2000 uzavretých zhruba 15 dohôd
na úrovni rezortov vnútra a financií, ktoré regulujú spoluprácu policajtov
a colníkov pri ochrane a správe hranice. Od roku 2006 hraničná polícia
a colné služby obidvoch krajín uskutočnili niekoľko spoločných projektov,
ktoré umožnili zdieľanie skúseností a rozvoj vzájomnej spolupráce. Ako sme
už uviedli, v marci 2021 sa začal realizovať ďalší projekt s názvom Safe and
Inclusive Border between Slovakia and Ukraine (SIBSU; podporený z Grantov
EHP a Nórska a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR), ktorý posilní
integrovanú správu hranice. Spolupráca hraničných polícií a colných služieb
obidvoch krajín patrí medzi pozitívne príklady spolupráce verejných inštitúcií
v doterajšej histórii bilaterálnych vzťahov.
Veľkou výzvou pre ďalšiu činnosť MVK zostáva rozvoj infraštruktúry
hranice, ktorá by zväčšila jej priepustnosť. Týka sa to nielen modernizácie
existujúcich cezhraničných priechodov, ale i otvorenia a vybudovania nových, pretože súčasná infraštruktúra prestáva zvládať migračné toky tovarov
a osôb, ktoré hranicu prekračujú. Bezvízový styk medzi EÚ a Ukrajinou
zavedený v roku 2017 niekoľkonásobne zvýšil počty osôb, ktoré hranicu
prekračujú obidvomi smermi. Liberalizácia obchodu medzi Ukrajinou
a EÚ po implementácii asociačnej dohody bude znamenať rovnaký trend
v prípade tovarov a služieb. Pokiaľ nemajú byť obchodné toky presmerované na hranice Ukrajiny s Poľskom, Maďarskom a Rumunskom, je potrebné
dosiahnuť zvýšenie priepustnosti slovensko-ukrajinskej hranice. Je potrebná modernizácia existujúcej infraštruktúry a výstavba nových hraničných
priechodov, samozrejme v nadväznosti na rozvoj dopravnej (cestnej, železničnej i leteckej) infraštruktúry medzi Slovenskom a Ukrajinou. MVK pre
cezhraničnú spoluprácu v doterajšej svojej činnosti preukázala, že je vhodnou
platformou pre rokovanie, koordináciu postupu a dosahovanie príslušných
bilaterálnych dohôd.
Na strane druhej zisťovanie preukázalo, že MVK zlyháva pri plnení druhej
časti svojej agendy, t.j. pri iniciovaní cezhraničnej spolupráce medzi regionálnymi a lokálnymi aktérmi v prihraničných oblastiach. Na jej zasadnutia

•

Prioritizácia agendy spoločnej správy a budovania infraštruktúry
hranice
MVK by nemala riešiť otázky týkajúce sa cezhraničnej spolupráce
medzi regionálnymi a lokálnymi aktérmi v prihraničných oblastiach. Zástupcovia regiónov a obcí by mali byť i naďalej prizývaní
na zasadnutia MVK vzhľadom na to, že správa hranice a rozvoj jej
infraštruktúry má bezprostredný dosah na správu ich území. Avšak
skúsenosti z činnosti MVK od roku 2004 dokazujú, že je zbytočné,
aby sa MVK na medzivládnej úrovni venovala otázkam cezhraničnej spolupráce, ktorá závisí od spolupráce na regionálnej a lokálnej
úrovni. Cezhraničná spolupráca regionálnych a lokálnych aktérov
si vyžaduje inštitucionalizáciu nového formátu spolupráce v gescii
úradov slovenských krajov a ukrajinských oblastí, samozrejme,
s podporou vlád obidvoch krajín, avšak vedenie a líderstvo musia
prevziať regióny (návrh rozvoja cezhraničnej spolupráce pozri v časti
IV). MVK by sa v ďalšom období mala primárne venovať rozvoju
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sú prizývaní zástupcovia slovenských krajov (Prešovský samosprávny kraj –
PSK a Košický samosprávny kraj – KSK) i ukrajinských oblastí (Zakarpatská,
Ivano-Frankivská a Ľvivská), ale výsledky zatiaľ ani zďaleka nezodpovedajú
možnostiam, ktoré v tejto oblasti existujú. PSK uzavrel dohody o spolupráci so
Zakarpatskou i Ivano-Frankivskou oblasťou, KSK so Zakarpatskou oblasťou,
avšak počty realizovaných spoločných projektov cezhraničnej spolupráce sú
minimálne. Regióny na jednej i druhej strane hranice v nedostatočnej miere
využívajú možnosti financovania cezhraničnej spolupráce, ktoré ponúkajú
európske programy vrátane podprogramu INTERREG, ktorý je určený pre
cezhraničnú spoluprácu na vonkajšej hranici EÚ (v rámci neho je vytvorený
osobitný program pre cezhraničnú spoluprácu Ukrajiny na hraniciach so
SR, Maďarskom a Rumunskom), ale i horizontálne programy Európskych
investičných a štrukturálnych fondov (EŠIF), cez ktoré by mohli realizovať
i väčšie infraštruktúrne projekty. Inými slovami, regióny by mohli prostredníctvom cezhraničnej spolupráce čerpať ďalšie zdroje z fondov EÚ, ktoré idú
nad rámec národných fondov EÚ vyčlenených pre SR v rámci Partnerskej
dohody, alebo Ukrajinu v rámci podpory asociačného procesu. Nedostatočná úroveň cezhraničnej spolupráce na úrovni regionálnych i lokálnych
samospráv, ale i iných subjektov (podniky, školy, MVO, zdravotné zariadenia,
sociálne služby a pod.), predstavuje veľký a doteraz nevyužitý potenciál pre
rozvoj slovenských a ukrajinských prihraničných oblastí. Avšak vedúcu úlohu
pri jej rozvoji by mali zohrať úrady slovenských a ukrajinských regiónov,
samozrejme s podporou vlád obidvoch krajín.
Na základe analýzy doterajšej činnosti MVK je možné sformulovať nasledujúce dve hlavné odporúčania s cieľom zefektívniť jej činnosť v ďalšom
období:
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bilaterálnej spolupráce pri správe spoločnej hranice a budovaniu jej
infraštruktúry.
•

Flexibilnejšie formy komunikácie
Keďže MVK pre cezhraničnú spoluprácu nezaznamenala rovnako dlhé
obdobia prerušenia činnosti ako MVK pre hospodársku spoluprácu,
a s jej činnosťou existuje väčšia spokojnosť na obidvoch stranách, nepovažujeme za potrebné navrhovať jej inštitucionálne preformátovanie. Avšak aj v prípade MVK pre cezhraničnú spoluprácu je potrebné
zaviesť prax využívania online foriem komunikácie. Pandémia ochorenia COVID-19 bola dôvodom pre odloženie plánovaného zasadania
MVK v roku 2020 s argumentom, že je problematické zorganizovať
videokonferenciu s veľkým množstvom účastníkov. Takýto argument
nie je adekvátny, pretože súčasné technológie umožňujú zorganizovať
videokonferencie s niekoľkými stovkami účastníkov.

5.2.3. Medzivládna komisia pre národnostné menšiny,
školstvo a kultúru
MVK bola zriadená v roku 1994 na základe medzivládnej dohody pôvodne
s názvom MVK pre národnostné menšiny, školstvo, kultúru a vedecké styky.
Po vzájomnej dohode, od roku 2003, bol upravený názov komisie na MVK
pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru.55Vedecko-technická spolupráca
prešla do agendy MVK pre hospodársku spoluprácu (ako vyplýva z vyššie
uvedenej analýzy MVK pre hospodársku spoluprácu, nie je to dobré inštitucionálne riešenie). MVK pre národnostné menšiny je poradným orgánom
vlád oboch krajín a zaoberá sa primárne problematikou slovenskej menšiny
na Ukrajine a ukrajinskej menšiny v SR s cieľom zachovať a rozvíjať ich
identitu prostredníctvom podpory národnostného školstva a kultúry. MVK
monitoruje bilaterálne vzťahy v oblasti školstva a kultúry, venuje pozornosť
podpore národnostných médií a výmenám programov RTVS pre národnostné
menšiny s mediálnymi partnermi na Ukrajine. Komisia sa prvýkrát stretla
na spoločnom zasadnutí v roku 1995. Odvtedy sa uskutočnilo 14 zasadnutí
MVK, pričom posledné sa konalo v marci 2017 v Bratislave. Ďalšie zasadnutie, ktoré by sa malo konať na Ukrajine, bolo kvôli pandémii ochorenia
COVID-19 prenesené na prvý polrok 2022.
Slovenská časť MVK sa nachádza v gescii Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR (spolupredsedom komisie je štátny tajomník –
ŠTAT 2) a ukrajinská časť je v gescii Ministerstva kultúry Ukrajiny (spolupredsedom komisie je prvý námestník ministra). Národné časti komisie pôsobia
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ako stále orgány, ktoré sa stretávajú a vyhodnocujú plnenie dohodnutých
úloh samostatne pred spoločným rokovaním. Pôvodné zloženie národných
častí, ktoré pozostávalo zo zástupcov úradov vlád, rezortov zahraničných
vecí, školstva a kultúry, bolo neskôr rozšírené aj o zástupcov organizácií
ukrajinskej menšiny v SR a slovenskej menšiny na Ukrajine, zástupcov Prešovského samosprávneho kraja, Zakarpatskej oblasti, RTVS – Slovenského
rozhlasu, Prešovskej univerzity, Užhorodskej národnej univerzity, Úradu
pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Úradu splnomocnenca vlády SR pre
národnostné menšiny.
Zisťovanie názorov zástupcov zainteresovaných inštitúcií na obidvoch
stranách preukázalo, že prevažuje spokojnosť s výsledkami činnosti komisie.
Dohody v rámci MVK dosiahnuté na jej zasadnutiach od zriadenia komisie
v roku 1994 sa prejavili na konkrétnych výsledkoch, napr. zriadenie Katedry
slovenskej filológie a Celoukrajinského vedecko-metodického centra slovakistiky na Užhorodskej národnej univerzite a recipročne Katedry ukrajinistiky, Inštitútu ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdii na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove vrátane programov umožňujúcich výmenné
stáže lektorov a študentov, boli zriadené centrá kultúry národnostných menšín
–Centrum ukrajinskej kultúry v Prešove (SR) a Centrum slovenskej kultúry
v Užhorode (Ukrajina) a pod. Aj vďaka činnosti MVK kultúrne a vzdelávacie
inštitúcie národnostných menšín v obidvoch krajinách sa tešia recipročnej
podpore vlád a úroveň zabezpečenia ich práv nepredstavuje problémovú
otázku v bilaterálnych vzťahoch.
Je možné konštatovať, že MVK plní účel, pre ktorý bola zriadená v roku
1995, a predstavuje užitočný inštitucionálny nástroj v bilaterálnych vzťahoch.
Dôvody, ktoré stáli v pozadí jej zriadenia v 90. rokoch, súviseli primárne
s potrebou riešiť problematiku postavenia národnostných menšín. Protokoly
a správy zo zasadnutí MVK však svedčia o tom, že komisia sa venuje i problematike spolupráce v oblasti školstva v širšom rozmere, ktorý presahuje
rámec problematiky národnostných škôl. Zároveň v súčasných slovensko-ukrajinských vzťahoch silnie nový fenomén v podobe rastúcej ukrajinskej
diaspóry v SR v dôsledku prirodzenej migrácie za prácou a vzdelaním občanov Ukrajiny. V SR rastie počet príslušníkov „novej“ ukrajinskej menšiny,
ktorá je iná než je „stará“ ukrajinská menšina žijúca tradične na území SR.
Rastúci počet migrantov prichádzajúcich z Ukrajiny do SR za prácou alebo
vzdelaním predstavuje nový faktor bilaterálnych vzťahov, ktorý má presah
na ich humanitárnu dimenziu. Spolupráca v oblasti školstva všeobecne
a postavenie „novej ukrajinskej menšiny“ v SR sú dve témy, ktoré majú humanitárny rozmer, a nie sú zatiaľ pokryté žiadnou inštitucionalizovanou formou bilaterálneho dialógu na medzivládnej úrovni. Keďže ide humanitárne
témy, navrhujeme zvážiť možnosť rozšírenia agendy MVK pre národnostné
menšiny, školstvo a kultúru nasledovne:
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•

Posilnenie agendy spolupráce v oblasti školstva
Je potrebné zvážiť cielené rozšírenie spolupráce v oblasti školstva
nad rámec agendy národnostného školstva a zahrnúť do nej všetky
typy škôl – základné, stredné i vysoké školy. Ekonomická integrácia
Ukrajiny do jednotného trhu EÚ bude znamenať i integráciu slovenskej a ukrajinskej ekonomiky vrátane pracovného trhu, ktorý si bude
vyžadovať kvalifikovanú pracovnú silu. Zosúlaďovanie vzdelávacích
programov na úrovni základných, stredných i vysokých škôl je v dlhodobom záujme obidvoch krajín a MVK by mohla poslúžiť ako
vhodná platforma pre koordináciu spolupráce v tejto oblasti.

•

Nová ukrajinská diaspóra v SR
Rastúci počet občanov Ukrajiny, ktorí študujú na slovenských školách alebo pracujú na území SR, je fenomén posledných niekoľkých
rokov. Okrem sociálno-ekonomických otázok, ktoré súvisia s ich
dlhodobejším pobytom na území SR, dôležité sú i otázky týkajúce
sa ich spoločenského postavenia vrátane integrácie do slovenskej
spoločnosti, zvládnutie slovenského jazyka a možnosti kultúrneho
vyžitia. Napr. v ponuke slovenských káblových televízií chýba vysielanie ukrajinských televíznych kanálov, národnostné vysielanie
RTVS v ukrajinskom jazyku pokrýva okruh záujmov „tradičnej“
ukrajinskej menšiny, nezohľadňuje špecifické potreby „novej“ ukrajinskej diaspóry v SR a pod. Je v záujme obidvoch vlád identifikovať
výzvy, ale hlavne príležitosti, ktoré prináša rastúca migrácia občanov
Ukrajiny za prácou a štúdiom do SR pre rozvoj bilaterálnych vzťahov.

•

Flexibilnejšie formy komunikácie
Aj v prípade MVK pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru je
potrebné zaviesť prax využívania online foriem komunikácie. Pandémia ochorenia COVID-19 bola dôvodom na odloženie 15. zasadnutia
MVK na prvý polrok 2022. Využívanie súčasných technológií pre
zorganizovanie online rokovaní by sa malo stať samozrejmou súčasťou
plánovania činnosti MVK.

5.3. Návrh spolupráce v oblasti strategickej komunikácie
Vojenská agresia Ruska proti Ukrajine od roku 2014 je sprevádzaná informačnou agresiou proti demokratickým inštitúciám európskych krajín vrátane SR.
V súlade s programovým vyhlásením vlády SR z roku 2020 i Bezpečnostnou
stratégiou SR z roku 2021 pred verejnými inštitúciami SR stojí úloha budovať
kapacity v oblasti strategickej komunikácie, boja s hybridnými hrozbami
a dezinformáciami. Bilaterálna spolupráca s Ukrajinou v tejto oblasti môže
mať pre SR mimoriadnu pridanú hodnotu, pretože Ukrajina, ktorá od roku
2013permanentne čelí dezinformačným útokom, nadobudla veľmi cenné
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•

Vytvorenie slovensko-ukrajinskej (ukrajinsko-slovenskej) pracovnej
skupiny pre strategickú komunikáciu
Skupina by mohla byť vytvorená na úrovni príslušných organizačných útvarov ministerstiev zahraničných vecí, ktoré sú zodpovedné
za strategickú komunikáciu. Cieľom skupiny by malo byť priebežné
monitorovanie, analýza a porovnávanie hybridných hrozieb, resp.
ich zdrojov, nositeľov a naratívov v obidvoch krajinách. Dôležité je
vytvorenie permanentného komunikačného nástroja, ktorý by umožňoval pravidelnú výmenu informácií a skúseností v oblasti včasného
odhaľovania nepriateľských dezinformačných aktivít. Vytvorenie
bilaterálnej pracovnej skupiny posilní odolnosť obidvoch krajín voči
hybridným hrozbám, navyše skupina sa môže stať užitočným nástrojom pre koordináciu a sieťovanie vládnych i mimovládnych expertov,
akademických pracovníkov i médií z obidvoch krajín, ktoré sa venujú
odhaľovaniu dezinformačných aktivít. Skupina by mohla nadviazať
spoluprácu s East StratCom Team, ktorý bol zriadený v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a StratCom Centre of Excellence
pri NATO s cieľom zlepšiť strategickú komunikáciu členských krajín
a bojovať proti propagande namierenej proti EÚ a NATO.

•

Podpora spolupráce slovenských a ukrajinských historikov
História, resp. jej interpretácia, zohráva významnú úlohu v dezinformačných naratívoch. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR v roku 2018 prostredníctvom projektu Centra pre odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem (CETIR; v súčasnosti SSE
nástroj SlovakAid) podporilo spoluprácu slovenských a ukrajinských
historikov, ktorá im umožnila začať spolupracovať pri spracovávaní
odtajnených archívov KGB nachádzajúcich sa na území Ukrajiny.56
Archívy KBG v Ukrajine predstavujú cenné zdroje informácií,
ktoré môžu pomôcť vysvetliť kľúčové dejinné udalosti týkajúce sa
územia Slovenska, pretože umožnia presnejšie zanalyzovať politiku
Sovietskeho zväzu voči Československu vrátane udalostí na území
Slovenska počas 2. svetovej vojny i po jej ukončení, ako aj okupácie

Odtajnenie archívnych fondov z obdobia Sovietskeho zväzu a spolupráca slovenských
a ukrajinských historikov, https://slovakaid.sk/odtajnenie-archivnych-fondov-z-obdobia-sovietskeho-zvazu-a-spolupraca-slovenskych-a-ukrajinskych-historikov/ (prístup:
28. 11. 2021).
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skúsenosti a vybudovala si vlastné účinné obranné kapacity. Spolupráca
so SR v oblasti strategickej komunikácie môže byť pre Ukrajinu výhodná
v kontexte bilaterálneho rozvoja vzťahov i spolupráce s NATO a EÚ. S cieľom
naplniť potenciál bilaterálnej spolupráce v oblasti strategickej komunikácie
odporúčame:
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v roku 1968, normalizácie v 70. rokoch a pod. Tento vedecký projekt
má mimoriadnu hodnotu pre súčasný verejný diškurz a boj s dezinformáciami a dezinterpretáciami historických udalostí, ktoré ruská
propaganda cielene využíva na vytváranie stereotypov a konfliktov
medzi európskymi národmi. Projekt má mimoriadny význam pre
búranie stereotypov vzájomného vnímania Slovákov a Ukrajincov
a je dôležitý nielen z hľadiska poznania minulosti, ale i z hľadiska
boja s dezinterpretáciami v súčasnom politickom diskurze. Spolupráca slovenských a ukrajinských historikov si zaslúži mimoriadnu
pozornosť a podporu z úrovne vlád obidvoch krajín.
•

Podpora slovensko-ukrajinského bilaterálneho diskusného fóra
Od roku 2015 organizuje Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti
pre zahraničnú politiku, n.o. v spolupráci so združením ukrajinských
zahraničnopolitických think-tankov diskusné fórum s názvom Ukrajinská prizma, ktoré podporujú MZVEZ SR i MZV Ukrajiny. Fórum
slúži ako pravidelná platforma pre rozšírené bilaterálne konzultácie
o aktuálnych otázkach bilaterálnych slovensko-ukrajinských vzťahov,
na ktorom sa zúčastňujú vládni predstavitelia, predstavitelia verejnej
správy, expertnej, mimovládnej a podnikateľskej komunity z obidvoch
krajín. Poslaním fóra je, po prvé, prispieť k lepšiemu pochopeniu
národných pozícií k otázkam relevantným pre bilaterálne vzťahy
a vzájomnú súčinnosť; po druhé, prehĺbiť vzájomné porozumenie
domácej a zahraničnej politiky oboch krajín; a po tretie, preskúmať
možnosti koordinácie postupov na medzinárodnej scéne. Cieľom fóra
je, po prvé, zhodnotiť najaktuálnejšie otázky bilaterálnej spolupráce;
a, po druhé, vypracovať politické odporúčania pre vlády SR a Ukrajiny. Zasadnutia fóra sa konajú raz ročne striedavo na Ukrajine a na
Slovensku. Od roku 2015 sa uskutočnilo 6 zasadaní bilaterálneho
diskusného fóra.

5.4. Návrh rozvoja cezhraničnej spolupráce
na regionálnej úrovni
Absencia spoločného plánovania regionálneho rozvoja prihraničných území
SR a Ukrajiny a využívanie cezhraničnej spolupráce na regionálnej a lokálnej
úrovni ako nástroja pre rozvoj prihraničných území patria medzi najväčšie
deficity a nevyužité príležitosti v doterajšom vývine slovensko-ukrajinských
vzťahov. Prihraničné oblasti na jednej i druhej strane hranice patria medzi
menej rozvinuté oblasti v obidvoch krajinách. Charakterizuje ich periférne
postavenie, slabšie rozvinutá infraštruktúra, nižšia ekonomická výkonnosť,
nedostatok pracovných príležitostí a migrácia obyvateľstva za prácou i vzdelaním do iných regiónov.

5.4.1. Doterajšie skúsenosti
Protokoly zo zasadnutí Pracovnej skupiny pre cezhraničnú spoluprácu, ktorá
zasadla dvakrát v priebehu roka 2003, ešte pred jej transformáciou na MVK
v roku 2004, obsahujú informáciu o tom, že v roku 2002 bola podpísaná
Dohoda o spolupráci v oblasti územného rozvoja medzi Ministerstvom
životného prostredia SR a Štátnym výborom výstavby a architektúry Ukrajiny, na základe ktorej Slovenská agentúra životného prostredia (Centrum
environmentálnej regionalizácie v Košiciach) a inštitút Dipromisto so sídlom
v Kyjeve vypracovali Projekt územného rozvoja prihraničného územia SR
– Ukrajina. Projekt bol vypracovaný a prezentovaný na druhom zasadnutí
Pracovnej skupiny pre cezhraničnú spoluprácu v roku 2003. Vychádzajúc
z analýzy protokolov zo zasadnutí MVK išlo o zatiaľ jediný a posledný
pokus vypracovať spoločnú stratégiu regionálneho rozvoja prihraničných
oblastí, ktorý sa však, bohužiaľ, nestal návodom pre ďalší rozvoj cezhraničnej
spolupráce. Vzhľadom na to, že situácia v prihraničných oblastiach sa za
posledných 20 rokov zmenila, zmenili sa i kompetencie orgánov územnej
správy pri plánovaní regionálneho rozvoja, výstup projektu je neaktuálny,
avšak môže poslúžiť ako inšpirácia pre vypracovanie aktuálnej stratégie
rozvoja prihraničných území.
Podľa medzivládnej zmluvy o cezhraničnej spolupráci z roku 2000
oprávnené regióny pre rozvoj slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce sú na slovenskej strane Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Košický
samosprávny kraj (KSK) a tri ukrajinské oblasti – Zakarpatská oblasť (ZO),
Ivano-Frankivská oblasť (IFO) a Ľvivská oblasť (ĽO). MVK pre cezhraničnú
spoluprácu zohrala významnú úlohu pri uzavretí bilaterálnych dohôd o spolupráci medzi PSK a ZO i IFO, rovnako ako i medzi KSK a ZO. Následne
obidva slovenské kraje zrealizovali v spolupráci so ZO niekoľko projektov
cezhraničnej spolupráce podporené z programu INTERREG pre podporu
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Napriek tomu, že lídrami cezhraničnej spolupráce sa musia stať regionálni
a lokálni aktéri, je vo verejnom záujme, aby vlády obidvoch krajín podporovali
a participovali na tomto úsilí, pretože: 1) plánovanie spoločného regionálneho
rozvoja musí zahŕňať i rozvoj strategickej cezhraničnej infraštruktúry, ktorá
musí byť koordinovaná na medzivládnej úrovni; 2) významným faktorom
cezhraničnej spolupráce je režim fungovania a miery priepustnosti hranice,
ktorý závisí od medzivládnych dohôd a vzťahov Ukrajiny s EÚ; a 3) vlády by
mali podporiť cezhraničnú spoluprácu na regionálnej úrovni aj preto, lebo je
vo verejnom záujme obidvoch krajín, aby cezhraničná spoluprácu regionálnych a lokálnych aktérov pritiahla dodatočné zdroje do rozvoja prihraničných
oblastí nad rámec prostriedkov zo štátnych rozpočtov i národných fondov
EÚ alokovaných prostredníctvom Partnerskej dohody pre SR a podporu
asociačného procesu Ukrajiny.
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cezhraničnej spolupráce na hranici s Ukrajinou. Výber a zameranie projektov
je príležitostné, t.j. vyplýva z obsahu aktuálnych projektových výziev, nevyplýva zo vzájomne dohodnutých dlhodobých strategických cieľov spoločného
regionálneho rozvoja. Spolupráca PSK a KSK s ďalšími dvomi ukrajinskými
oblasťami (IFO a ĽO), ktoré sú takisto oprávnenými regiónmi pre slovensko-ukrajinskú cezhraničnú spoluprácu, je minimálna.
Pre naplnenie potenciálu cezhraničnej spolupráce ako nástroja rozvoja
prihraničných oblastí v súlade s bilaterálnou zmluvou z roku 2000 je dôležité
vrátiť sa k spoločnému strategickému plánovaniu regionálneho rozvoja.
Stratégia by mala stanoviť dlhodobé ciele rozvoja spoločného cezhraničného
regiónu v hraniciach, ktoré definuje bilaterálna zmluva (5 regiónov: 2SK
plus 3UA). Mala by zohľadniť existujúcu infraštruktúru cezhraničného
regiónu a stanoviť ciele pre jej ďalší rozvoj a využitie v prospech celého
cezhraničného regiónu. Mala by zadefinovať ciele pre rozvoj cezhraničnej infraštruktúry vrátane dopravných sietí a sektorových politík, ktoré
sú v kompetencii regionálnych vlád, ako aj v oblasti cestovného ruchu,
podpory malého a stredného podnikania, poskytovania zdravotníckych
a sociálnych služieb, vedy a vzdelávania, zelenej tranzície, ochrany životného prostredia a ďalších oblastí, ktoré by mali byť predmetom spoločnej
dohody zástupcov regiónov a vlád obidvoch krajín. Cezhraničná spolupráca by mala byť chápaná a realizovaná ako nástroj pre napĺňanie cieľov
stratégie rozvoja spoločného cezhraničného regiónu. Jednotlivé projekty
cezhraničnej spolupráce by mali slúžiť pre dosahovanie dohodnutých
rozvojových cieľov a v tomto zmysle by mali byť plánované, pripravované
i realizované, pričom prioritizované by mali byť podľa miery ich prínosu
pre celý cezhraničný región.
5.4.2. Existujúce príležitosti
V konečnom dôsledku ide o nastavenie slovensko-ukrajinskej cezhraničnej
spolupráce takým spôsobom, aby umožňovala čerpať prostriedky pre rozvoj
prihraničných oblastí z programu INTERREG (osobitný program pre cezhraničnú spoluprácu na hranici Ukrajiny so SR, Maďarskom a Rumunskom
– INTERREG HUSKROUA 2021– 2027), Dunajská nadnárodná stratégia
(INTERREG B) a ďalších horizontálnych programov Európskych štrukturálnych a investičných programov (EŠIF), ktoré sú otvorené pre Ukrajinu
(HORIZON Europe, COSME, Creative Europe). Vhodným inštitucionálnym
nástrojom pre inštitucionalizáciu a rozvoj cezhraničnej spolupráce je vytvorenie Európskeho združenia územnej spolupráce (EZÚS, resp. EGTC – European Grouping of Territorial Cooperation) pre cezhraničnú spoluprácu na
slovensko-ukrajinskej hranici, pretože EZÚS umožňuje čerpanie zdrojov zo
všetkých horizontálnych programov EŠIF pre potreby regionálneho rozvoja
prostredníctvom projektov cezhraničnej spolupráce.

1. umožňuje dlhodobé plánovanie cezhraničnej spolupráce a efektívnejšie prepojenie jednotlivých projektov cezhraničnej spolupráce s dosahovaním rozvojových priorít stanovených v plánoch regionálneho
rozvoja;
2. väčšina žiadostí o podporu projektov financovaných z programov
INTERREG a horizontálnych programov EŠIF je podmienená vytvorením projektových konzorcií pozostávajúcich z viacerých subjektov
pochádzajúcich z viacerých krajín. EZÚS je samo o sebe trvalým konzorciom, a preto šetrí náklady na vytváranie projektových konzorcií;
3. EZÚS umožňuje jednoduchšie nadväzovať spoluprácu s veľkými metropolitnými regiónmi z členských krajín EÚ, ktoré sú klasifikované na
úrovni NUTS2, a patria medzi európskych lídrov v inováciách, vede
a výskume, podpore podnikania, poskytovania kvalitných zdravotníckych a sociálnych služieb, ktoré sa často vyskytujú ako sektorové
priority v rozvojových plánoch slovenských a ukrajinských regiónov.
Spolupráca s európskymi lídrami v sektorových politikách je kľúčová
pre regionálny rozvoj aj slovensko-ukrajinského pohraničia;
4. EZÚS sa môže uchádzať o podporu financovania projektov zo všetkých typov programu INTERREG, rovnako ako i všetkých horizontálnych programov EŠIF. V tomto zmysle je EZÚS výhodný hlavne pre
ukrajinskú stranu, resp. zúčastnené regióny, pretože umožní prístup
ukrajinských členov do všetkých horizontálnych programov EŠIF and
rámec programov, ku ktorým pristúpila Ukrajina na národnej úrovni.
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Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS), https://www.vlada.gov.sk//europske-zoskupenie-uzemnej-spoluprace-ezus/ (prístup: 28. 11. 2021).
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EZÚS je právnická osoba založená na báze dobrovoľnosti so zámerom
zlepšenia podmienok vykonávania akcií územnej spolupráce. Cieľom zoskupenia je uľahčovať a podporovať medzi svojimi členmi cezhraničnú, nadnárodnú a/alebo medziregionálnu spoluprácu kvôli posilneniu hospodárskej,
sociálnej a územnej súdržnosti. Členmi zoskupenia môžu byť členské štáty,
regionálne orgány, miestne orgány, subjekty, ktoré sa riadia verejným právom,
alebo združenia pozostávajúce zo subjektov patriacich do jednej alebo viacerých týchto kategórií. Členmi EZÚS musia byť subjekty minimálne z dvoch
krajín. Členmi EZÚS môžu byť i subjekty z nečlenských krajín EÚ v prípade,
že majú sídlo na území krajiny, ktorá susedí s členskou krajinou, alebo má
prístup k spoločným európskym programom. V každom prípade minimálne
jeden člen EZÚS musí mať sídlo na území členskej krajiny EÚ.57Členom EZÚS
môže byť i vláda SR, avšak podľa súčasne platného nastavenia oprávnenosti
členstva ním nemôže byť vláda Ukrajiny.
EZÚS ako spôsob inštitucionalizácie cezhraničnej spolupráce prináša
niekoľko zásadných výhod:
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5.4.3. Návrh ďalšieho postupu
1. Za účasti predsedov slovenských krajov (PSK a KSK) a hláv regionálnych administrácií ukrajinských oblastí (ZO, IFO a ĽO) prerokovať
ich záujem o prehĺbenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom
vytvorenia EZÚS prípadne iným spôsobom inštitucionalizovať
cezhraničnú spoluprácu.
2. V prípade záujmu regionálnych aktérov je potrebné dohodnúť sa na
zriadení spoločnej platformy alebo konzultačného orgánu, ktorý by
koordinoval vypracovanie stratégie dlhodobého rozvoja spoločného
cezhraničného regiónu pozostávajúceho z dvoch slovenských krajov
a troch ukrajinských oblastí, za účasti zástupcov regiónov a vlád
obidvoch krajín.
3. V nadväznosti na vypracovanie spoločnej rozvojovej stratégie je
potrebné vypracovať plány pre prípravu projektov cezhraničnej spolupráce zameraných na napĺňanie cieľov podľa jednotlivých sektorových politík cielených na čerpanie zdrojov z programu INTERREG
a príslušne sektorovo zameraných EŠIF.
4. Pre každú sektorovú politiku obsiahnutú v rozvojovej stratégii je potrebné vypracovať sektorové akčné plány pre paradiplomatické aktivity
a prípravu projektových žiadostí, ktoré identifikujú projektové ciele
a vhodné zdroje financovania projektov (INTERREG alebo sektorovo zamerané horizontálne programy EŠIF). Nie je nevyhnutné, aby
úrady regiónov boli žiadateľmi a vykonávateľmi všetkých projektov.
Je dôležité, aby dokázali sieťovať aktérov so sídlom na svojom území
v rámci cezhraničného regiónu podľa ich sektorových záujmov, informovali ich o možnostiach uchádzania sa o projekty a podporovali
ich pri vypracovaní žiadostí a realizácii projektov. Regionálni aktéri
by mali viesť a koordinovať spoluprácu lokálnych aktérov v rámci
dohodnutého bilaterálneho rámca.
5. Vlády obidvoch krajín by mali finančne podporiť fungovanie inštitúcie
(môže byť vybratá existujúca inštitúcia zaoberajúca sa regionálnym
rozvojom alebo vytvorená nová na základe dohody členov konzorcia), ktorá bude mať na starosti koordináciu vypracovania spoločnej
stratégie rozvoja cezhraničného regiónu a následne projektový manažment pre členov konzorcia v rámci EZÚS alebo inej dohodnutej
formy inštitucionalizovanej cezhraničnej spolupráce.
5.5. Ďalšie inštitucionálne opatrenia
Investície do diplomatického zastúpenia SR v regióne východnej Európy by
mali zodpovedať prioritným záujmom zahraničnej politiky SR. Vzhľadom
na strategický význam Ukrajiny pre SR, rastúcu bilaterálnu agendu a budo-
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vanie integračného charakteru vzťahov (spolupráca súvisiaca s pomocou
SR Ukrajine pri implementácii asociačnej dohody, revitalizácia činnosti
troch medzivládnych komisií, spolupráca v oblasti strategickej komunikácie
a cezhraničnej spolupráce) a hlavne nadštandardný „integračný“ charakter
vzťahov s Ukrajinou, je potrebné posilniť personálne a materiálne kapacity
ZÚ Kyjev a Generálneho konzulátu SR v Užhorode tak, aby boli schopné
diplomaticky zabezpečiť napĺňanie strategických záujmov vo vzťahoch
s Ukrajinou. Napriek tomu, že agenda vzťahov s Ruskom sa z objektívnych
dôvodov postupne zužuje a agenda vzťahov s Ukrajinou i ďalšími asociovanými krajinami sa takisto z objektívnych dôvodov rozširuje, ZÚ Moskva je
stále najväčším ZÚ SR v krajinách východnej Európy, s najväčším počtom
diplomatického personálu i úrovňou materiálneho vybavenia. Okrem ZÚ
Kyjev by mali byť posilnené i ZÚ Kišiňov a ZÚ Tbilisi, pretože zastupujú
záujmy SR v krajinách, ktoré sa nachádzajú v procese ekonomickej integrácie
s EÚ. Rozvojoví diplomati by mali pôsobiť na všetkých ZÚ SR v krajinách
regiónu, ktoré sú prijímateľmi rozvojovej pomoci SR.
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