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Problémy a perspektívy rusko-ukrajinských vzťahov 

 

Ľubomír PLATKO 

 

V posledných rokoch sa bilaterálne vzťahy Ruska a Ukrajiny nachádzali fakticky 

v krízovom stave. Narastalo napätie v kľúčových oblastiach spolupráce – politickej, sociálno-

ekonomickej, humanitárnej, vojensko-technickej a energetickej. Pretrvávali plynové, mäsovo-

mliečne a historické “vojny”. Vzťahy medzi stranami komplikovali prehlbujúce sa nezhody 

medzi oboma krajinami vo viacerých kľúčových zahraničnopolitických otázkach 

s obojstrannými problémami a celkovo - rozdielnosť geopolitického smerovania Moskvy a 

Kyjeva. Prejavil sa deficit strategických prístupov k rozvoju spolupráce s Ruskom a mnohé 

rozhodnutia v kľúčových oblastiach boli krátkodobej a často konfrontačnej povahy. 

Plnohodnotná činnosť ukrajinsko-ruskej medzištátnej komisie, ako hlavného mechanizmu 

bilaterálnej spolupráce, bola fakticky zablokovaná. Medzi ukrajinskou elitou, poslaneckým 

zborom a vedúcimi politickými silami boli pozorované principiálne odlišné prístupy 

k perspektívam rozvoja bilaterálnych vzťahov. Téma ukrajinsko-ruských vzájomných vzťahov 

bola predmetom rozsiahlych špekulácií počas predvolebných kampaní. Politika ukrajinskej 

vlády týkajúca sa Ruska bola nejednotná a rozporuplná. Pozície Ukrajiny v dialógu s Ruskou 

federáciou boli oslabované nestabilitou vládneho systému a permanentnými vnútropolitickými 

krízami. Medzitým ruská strana v rámci realizácie zahraničnej politiky uskutočňovala cielený 

a koordinovaný politicko-diplomatický tlak na Ukrajinu, cieľom ktorého bolo udržať susedný 

štát vo sfére vlastného vplyvu.196 

Je zrejmé, že viaceré naliehavé a sporné problémy komplikujúce spoluprácu neboli 

predchádzajúcim vedením Ruska a Ukrajiny riešené, problémy boli v podstate zmrazené 

a nadobudli chronický charakter.197 Oranžová revolúcia v roku 2004 a príchod nového 

                                                 
196 Ukrajina na svitovij areni: sučasnyj stan i perspektyvy. [elektronická verzia]. In Nacionaľna bezpeka 
i oborona. Kyjiv : Ukrajinskyj centr ekonomičnych i polityčnych doslidžeň imeni Oleksandra Razumkova, 2010, 
2(113), s. 9-10. [cit. 2011-05-11]. Dostupné na internete: 
<http://www.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD113_ukr.pdf>. 
197 Do kategórie chronických problémov bilaterálnych vzťahov môžeme predovšetkým zaradiť: (а) problémy 
zmluvno-právnej úpravy štátnej ukrajinsko-ruskej hranice; (b) zmluvné urovnanie (riešenie) všetkých aspektov 
dočasného pobytu Čiernomorskej flotily Ruskej federácie na území Ukrajiny; (c) problémy s odstránením 
prekážok v oblasti obchodnej a hospodárskej spolupráci (vrátane vytvorenia zóny voľného obchodu bez 
výnimiek a obmedzení); (d) zabezpečenie národných a kultúrnych potrieb Ukrajincov v Ruskej federácii a Rusov 
na Ukrajine; (e) netransparentné vzťahy v plynárenskom sektore; (f) problémy spojené s rozdelením 
zahraničného vlastníctva bývalého ZSSR. Bližšie pozri: Problemy i perspektivy sotrudničestva Ukrainy i Rossii : 
Analitičeskij doklad. [elektronická verzia]. In Nacionaľna bezpeka i oborona. Kyjiv : Ukrajinskyj centr 
ekonomičnych i polityčnych doslidžeň imeni Oleksandra Razumkova, 2006, 5(77), s. 3. [cit. 2011-05-11]. 
Dostupné na internete: <http://www.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD77_ukr.pdf>. 



 

620 
 

ukrajinského vedenia k moci v roku 2005 prehĺbili proces dištancovania sa štátnopolitických 

elít oboch krajín a politicko-diplomatický dialóg v značnej miere nadobudol charakter 

vzájomných obvinení a demarší. Aktivity ruskej strany počas prezidentských volieb na Ukrajine 

a koncentrácia vedúcich politických síl Ruskej federácie počas parlamentnej kampane v roku 

2006 jasne dokazovali, že u významnej časti ruského politického spektra dominoval kritický 

vzťah k novej politickej situácii na Ukrajine.198 

Rozvoj vzťahov na politickej úrovni komplikovali aj viaceré problémové situácie, 

ktoré vnášali spory do vzájomného dialógu oboch krajín. Je zrejmé, že najkritickejšie na 

vzťah oboch štátov vplývala aktívna orientácia Ukrajiny na euroatlantickú integráciu, čo 

negatívne vplývalo prakticky na celé spektrum oficiálnych vzťahov. Pozície oboch štátov sa 

radikálne rozchádzali aj v otázke integrácie v postsovietskom priestore. Najviac 

znepokojujúcou však bola skutočnosť, že celkovo konfliktný dialóg na oficiálnej úrovni a jeho 

rozsiahla medializácia mali negatívny vplyv na vzájomné vzťahy medzi občanmi oboch 

krajín. Sociologické prieskumy zaznamenali nárast odcudzenia, zaujatosti a nepriazne. Tento 

trend signalizoval hrozbu rozpadu tradičných sociokultúrnych väzieb medzi oboma krajinami. 

Výrazne boli obmedzené kontakty na bilaterálnej úrovni medzi predstaviteľmi politickej 

reprezentácie, obchodu, vedeckých kruhov, mimovládnych organizácií a odbornej verejnosti. 

Početné deklarácie Kyjeva a Moskvy o normalizácii, pragmatizácii a odpolitizovaní vzťahov 

nepriniesli úspech.199 

Je zrejmé, že takýto stav v rusko-ukrajinských vzťahoch znehodnocoval geopolitické 

aktíva oboch krajín, nezodpovedal ich národným záujmom, vyostroval situáciu v regióne 

a komplikoval ich vzťahy s Európskym spoločenstvom,  Severoatlantickou alianciou a USA. Je 

možné konštatovať, že vo vzťahoch medzi Ruskom a Ukrajinou došlo k ukončeniu 

postsovietskej fázy partnerstva (výmena politickej lojality za ekonomické výhody) a nastúpilo 

zložité prechodné obdobie kardinálneho preformátovania bilaterálnych vzťahov, na ktoré neboli 

elity týchto dvoch krajín z rôznych dôvodov pripravené.200 

S príchodom novej vlády v roku 2010 dochádza k aktivizácii ukrajinsko-ruských 

vzťahov na všetkých úrovniach. Najmä zahraničnopolitickým rezortom oboch krajín sa podarilo 

                                                 
198 Problemy i perspektivy sotrudničestva Ukrainy i Rossii : Analitičeskij doklad. [elektronická verzia]. In 
Nacionaľna bezpeka i oborona. Kyjiv : Ukrajinskyj centr ekonomičnych i polityčnych doslidžeň imeni 
Oleksandra Razumkova, 2006, 5(77), s. 2, 4. [cit. 2011-05-11]. Dostupné na internete: 
<http://www.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD77_ukr.pdf>. 
199 Ukraina-Rossija: ot krizisa - k strategičeskomu partnerstvu : Analitičeskij doklad Centra Razumkova. 
[elektronická verzia]. In Nacionaľna bezpeka i oborona. Kyjiv : Ukrajinskyj centr ekonomičnych i polityčnych 
doslidžeň imeni Oleksandra Razumkova, 2009, č. 4(108), s. 2, 8-9, 10-14. [cit. 2011-05-11]. Dostupné na 
internete: <http://www.uceps.org/ukr/files/category_journal/NSD108_rus.pdf>. 
200 C.d. v pozn. č. 4, s. 2. 
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zlepšiť atmosféru politicko-diplomatického dialógu a aktivizovať rokovací proces o kľúčových 

problémoch bilaterálnej spolupráce. Obnovili sa styky na vysokej úrovni, v plnom rozsahu bola 

odblokovaná činnosť ukrajinsko-ruskej medzištátnej komisie a došlo k podpísaniu série 

medzištátnych, medzivládnych a medzirezortných dohôd201 v rôznych oblastiach. Sú teda 

dôvody domnievať sa, že obdobie sporov na úrovni vedenia krajín sa skončilo a zmenil sa 

charakter a tón ako politicko-diplomatického dialógu, tak aj informačnej podpory bilaterálnych 

vzťahov.202 

Napriek tomu je zrejmé, že z hľadiska strategického významu, ako aj dlhodobých 

dôsledkov pre krajinu, udalosti vo vzťahoch s Ruskom prevažujú, prípadne sú celkovo 

nezrovnateľné s výsledkami pôsobenia súčasnej vlády vo všetkých ďalších oblastiach 

zahraničnej politiky a ruský vektor výrazne dominuje v súčasnej zahraničnej politike Ukrajiny. 

Optimalizácia vzájomných vzťahov bola dosiahnutá za cenu jednostranných kompromisov 

ukrajinskej strany (oficiálne zrieknutie sa Kyjeva perspektív na vstup do NATO, posilnenie 

účasti a vplyvu Ruska v kľúčových odvetviach národného hospodárstva, podpora 

zahraničnopolitických iniciatív Kremľa, zrieknutie sa vlastného výkladu niektorých 

historických udalostí atď.) a partnerstvo s Ruskom jednoznačne nadobudlo asymetrický a 

nerovnocenný charakter. Neprimerané ústupky a kompromisy súčasnej ukrajinskej vlády síce 

zlepšili vzťahy ruského a ukrajinského vedenia, ale zároveň spôsobili nerovnováhu v 

strategických oblastiach zahraničnej politiky. Došlo k výmene strategických záujmov Ukrajiny 

za taktické ekonomické ústupky zo strany Ruska, v dôsledku čoho je Ukrajina čím ďalej viac 

vťahovaná do sféry ruského vplyvu.203 Práve preto by malo byť vzájomné partnerstvo oboch 

krajín budované na princípe európskych noriem a pravidiel, rovnosti a vzájomného prospechu, 

transparentnosti, vzájomného rešpektovania suverenity a územnej celistvosti, zohľadnenia 

národných záujmov druhej strany a zrieknutia sa mocenskej politiky.204 

 

 

                                                 
201 Spomedzi hlavných udalostí sa žiada spomenúť predovšetkým podpísanie Dohody o demarkácii ukrajinsko-
ruskej štátnej hranice zo 17. mája 2010, ktorou sa stranám podarilo vyriešiť chronický problém, ktorý dlhé roky 
komplikoval medzištátne vzťahy, a podpísanie Dohody medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou o pobyte 
Čiernomorskej flotily Ruskej federácie na území Ukrajiny z 21. apríla 2010, na základe ktorej môžu ruské 
námorné sily zostať na krymskej čiernomorskej základni minimálne ďalších 25 rokov po skončení súčasného 
prenájmu. 
202 Peršyj rik dijaľnosti novoji vlady: namiry, diji, rezuľtaty : Analityčna dopoviď Centru Razumkova. 
[elektronická verzia]. In Nacionaľna bezpeka i oborona. Kyjiv : Ukrajinskyj centr ekonomičnych i polityčnych 
doslidžeň imeni Oleksandra Razumkova, 2011, č. 3(121), s. 50-51, 78. [cit. 2011-05-11]. Dostupné na internete: 
<http://www.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD121_ukr.pdf>. 
203 C.d. v pozn. č. 7, s. 50-52, 78. 
204 C.d. v pozn. č. 3, s. 2. 
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