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1.Úvod 

Diplomatické vzťahy Ruska a Slovenska boli nadviazané v deň vzniku Slovenskej republiky – 

1.januára 1993 (diplomatické styky medzi ZSSR a Slovenskom existovali aj v rokoch 1939 – 1941). 

26. augusta toho istého roku bola podpísaná Zmluva o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi 

Ruskou federáciou a Slovenskou republikou. 

Pre Rusko-Slovenské vzťahy je príznačná vysoká úroveň politického dialógu, dosahuje sa dyna-

mický rozvoj spolupráce v obchodnej, ekonomickej a iných sférach. Rusko je tretím najvýznamnejším 

partnerom zahraničného obchodu Slovenska. Základnými komoditami ruského exportu na Slovensko 

sú: palivá a minerálne suroviny, najmä zemný plyn, ropa, jadrové palivo, kamenné uhlie, železná ruda 

(Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR, 2015).  

Inšpiráciou na spracovanie tejto témy sa stala moja bakalárska prácas názvom Obraz Ruska vo vy-

braných slovenských printových médiách (2008 – 2012) zameraná na mediálny obraz Ruska. Vybra-

nými denníkmi pre tento výskum bol denník Hospodárske noviny, Pravda a Sme. Súčasťou tejto ba-

kalárskej práce bolo aj overenie hypotézy, že plynová kríza v januári 2009 bola hlavnou témou, ktorá 

rozhodujúcim spôsobom ovplyvnila vnímanie Ruska na Slovensku v skúmanom období rokov 2008 – 

2012. Aj napriek tomu, že výskumom nebola táto hypotéza potvrdená, pretože tematická oblasť ener-

getika, do ktorej patrí plynová kríza z januára 2009 sa v počte uverejnených článkov umiestnila až na 

druhom mieste, za obchodom a hospodárskymi vzťahmi, možno plynovú krízu považovať za početne 

zastúpenú a je možné ju označiť za dominantnú natoľko, že mala vplyv na formovanie mediálneho 

obrazu Ruska na Slovensku – a teda si zaslúži samostatný priestor v rámci už uskutočneného vý-

skumu spomínanej bakalárskej práce.  

Rozhodla som sa preto zamerať sa v tejto práci na analýzu mediálneho obrazu Ruska ovplyvnenú 

plynovou krízou v januári 2009. Mojim cieľom bude priblížiť obsah článkov uverejňovaných 

v skúmanom období o plynovej kríze, nakoľko dominantné postavenie v oblasti energetiky mali práve 

články informujúce čitateľov o kríze. Ďalším cieľom je potvrdenie predpokladu, že články informujú-

ce o Rusku, konkrétne o plynovej kríze ovplyvnili záujem čitateľov a predajnosť skúmaných denní-

kov a teda samotnú plynovú krízy môžeme skutočne považovať za faktor, ktorý priamo ovplyvnil 

mediálny obraz Ruska na Slovensku. 

 

2 Charakteristika mediálneho obrazu Ruska pod vplyvom plynovej krízy 

Plynová kríza je súčasťou tematickej oblasti energetika, ktorá v už spomínanom výskume skončila 

ako druhá najčastejšie medializovaná téma v súvislosti s Ruskom v skúmanom období. Keďže do tejto 

oblasti boli rátané aj články týkajúce sa plynovej krízy z roku 2009 môžeme predpokladať, že práve 

tento faktor ovplyvnil celkový počet článkov z tejto oblasti. Celkový počet článkov uverejnených 
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v tejto oblasti bol 4 311. Najväčší počet článkov uverejnených v oblasti energetika priniesol denník 

SME. Kvantitatívne vyjadrenie článkov z oblasti energetika porov. v tab. [1]. 

 

[1] Kvantitatívne vyjadrenie článkov z oblasti energetika (Fecková, 2014, s. 22). 

  r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 spolu 

SME 415 303 150 403 289 1 560 

Hospodárske noviny 434 200 112 274 318 1 338 

Pravda 394 302 285 169 263 1 413 

            4 311 

 

Mediálny obraz Ruska v oblasti energetiky v skúmanom období bol najčastejšie spájaný s plyno-

vou krízou v januári 2009, dodávkami ropy a vývojom jej cien a možnou bilaterálnou spoluprácou 

v oblasti jadrovej energetiky. Články, ktoré o plynovej kríze informovali sú najmä z obdobia konca 

roka 2008. Sú to také články, ktoré o možnom riziku vzniku krízy vopred informovali. Čoraz častejšie 

sa objavovali informácie o ignorácii rizika závislosti od jediného dodávateľa plynu. Až do vzniku 

tejto krízy, čím došlo k úplnému zastaveniu dodávok zemného plynu z Ruska na Slovensko cez úze-

mie Ukrajiny,z úst politikov i predstaviteľov Slovenského plynárenského priemyslu opakovane za-

znievalo, že Gazprom je spoľahlivý partner, ktorý ponúka najlepšie podmienky vrátane ceny.  

Denník SME v článku s názvom „Plynová kríza obnažila slovenskú bezmocnosť“ uverejnenom 

v decembri 2008 informoval o vyjadrení ministra hospodárstva Ľubomír Jahnátka, že Slovenská re-

publika takýto vývoj situácie predpokladala. „Ako keby sme šípili, že sa niečo nepriaznivé môže stať. 

Preto sme 16. decembra spolu s SPP zriadili krízový štáb, ktorý sme nechali v stave pozorovania,“ 

povedal minister. Pravda, zimné plynové ťahanice medzi Rusmi a Ukrajincami neboli výnimočné ani 

v predchádzajúcich rokoch. Lenže tentoraz prišla eskalácia,“ povedal vtedajší minister Jahnátek. 

„Podľa ministra začiatkom decembra Ukrajinci informovali, že ak by sa nedohodli s Ruskom na do-

dávkach plynu, tranzit by mal byť zabezpečený. Ukrajinci tiež vraj slovenskú stranu požiadali, aby sa 

zapojila do rokovania s Ruskom“ (Slovák, 2008). Slovensko, podobne ako ostatné členské štáty EÚ, 

to odmietlo. Začiatkom roka české predsedníctvo vyhlásilo, že Únia sa nebude miešať do obchodného 

sporu dvoch krajín. No Rusko a Ukrajina zamiešali EÚ do sporu samy. Gazprom nakoniec úplne za-

stavil dodávky plynu cez Ukrajinu smerom do Európy. V ten istý deň Moskva po dohode o pozorova-

teľoch na tranzitnej trase, ktorú únia sprostredkovala, točila kohútikmi oboma smermi. Plyn zapínala i 

vypínala. V reakcii na prázdne rúry Slovenský plynárenský priemysel vyhlásil stav núdze a následne 

obmedzil veľkých spotrebiteľov. Museli znížiť odber plynu na úroveň bezpečnostného minima. Ani 

za týždeň platnosti opatrenia sa všetci neprispôsobili. Mená nedisciplinovaných firiem ministerstvo 

hospodárstva odmietlo prezradiť. „Vďaka obmedzeniu mali rezervy podľa Ľ. Jahnátka vydržať 70 až 

80 dní. O deň neskôr sa disponibilné zásoby stenčili na desať dní pre celé Slovensko. Bez dodatočné-

ho plynu technicky nie je možné dotlačiť plyn zo zásobníkov na západe krajiny na východ, kde nie sú 

zásobníky“ (Slovák, 2008). Vážnosť situácie nevedeli vopred odhadnúť ani ministerstvo, ani Sloven-

ský plynárenský priemysel, ani relatívne včas zriadený krízový štáb. S úplným výpadkom jednoducho 

nik nepočítal. Objemovo zdanlivo dostatočné zásoby – vrátane uskladneného plynu zahraničných 

firiem na území Slovenska – sú v reálnej kríze nedostatočné. Aj tuhší mráz by plán krízového štábu 

položil. Vzniknuté udalosti teda tézu o spoľahlivosti vyvrátili. A teória najlepších podmienok a naj-

nižšej ceny platí, kým nie sú prázdne rúry. 

Následne v januári 2009 boli prinášané aktuálne informácie o priebehu vzniknutej krízy. Denník 

Pravda v článku s názvom „Vojna sa nekončí, Moskva a Kyjev sa nadychujú pred ďalšími bojmi“ 

svojich čitateľov informoval o plynovej kríze: „Moskva zastavila dodávky plynu na Ukrajinu 

1.januára po tom, ako zlyhali rokovania o novej zmluve a vyrovnaní nedoplatkov z predošlých mesia-

cov. V stredu 7. januára nasledovalo aj úplné zastavenie tranzitu cez ukrajinské plynovody do Euró-

py“ (Vojna sa nekončí..., 2009). Všetky vybrané denníky prinášali informácie nielen o priebehu sa-

motnej krízy ale aj o závislosti Slovenska na plyne dovážanom z Ruska cez Ukrajinu. „Plynová kríza 

môže pokojne pretrvávať ešte týždne či mesiace,“ povedal pre Pravdu český veľvyslanec pre energe-
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tickú bezpečnosť Václav Bartuška, ktorý sa zúčastňuje na rokovaniach v Kyjeve a Moskve“, tieto 

informácie uverejnené denníkom Pravda v článku s názvom „Plyn môže chýbať týždne, Slovensko asi 

vydrží“ reflektovali priebeh krízy a informovali čitateľov o tom, že situácie je stabilná a sami sa tak 

nemusia cítiť ohrození, nakoľko Slovensko by pri plynových odstávkach vo firmách malo vydržať 

týždne bez plynu zo zásob a výpomocí (Kováčik, 2009). 

Plynová kríza skončila 20. januára 2009 uzavretím dohody medziruskou a ukrajinskou stranou 

na rokovaniach v Moskve o ukončení sporu a obnovení dodávok zemného plynu z Ruska cez úze-

mieUkrajiny pre európskych odberateľov. Médiá sa začali zaoberať príčinami vzniku tejto krízy 

a predbiehali sa v informovaní o nájdení zaručenej príčiny vzniku tejto krízy a ubezpečovali svojich 

čitateľov o tom, že podobná situácia už nenastane a Slovensko je na prípadný vznik podobného scená-

ra pripravené. Denník SME vo februári 2009 v článku s názvom „Plynová kríza by už nemala prekva-

piť“ informoval svojich čitateľov o tom, že došlo k úprave znenia zákona o energetike, čo umožní 

vláde v čase krízy prerušiť ťažobné kapacity zahraničných spoločností tak, aby mohlo zásoby čerpať 

Slovensko. „Práve chýbajúce skladovacie kapacity a ich prenájom zahraničným spoločnostiam totiž 

v januári spôsobili, že Slovensko nemohlo čerpať toľko plynu, koľko potrebovalo. Slovenský plyná-

renský priemysel sa musel najskôr na čerpaní ich plynu dohodnúť. Štát tiež bude po novom regulovať 

ceny za skladovanie plynu a určovať, ako sa budú zásobníky využívať. Slovenský plynárenský prie-

mysel – minulý týždeň podpísal dohody so zahraničnými plynárenskými spoločnosťami E. ON Ruhr-

gas a VNG, neskôr s Gaz de France SUEZ. Firmy sú ochotné v prípade problémov dodávať pre Slo-

venský plynárenský priemysel plyn z vlastných zdrojov. Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že 

zásoby plynu sú na štandardnej úrovni pre toto ročné obdobie vďaka dodatočným dodávkam od za-

hraničných akcionárov. O tom, na koľko dní nám plyn v prípade úplného zastavenia dodávok z Ruska 

vystačí, Slovenský plynárenský priemysel nechcel špekulovať, nakoľko táto skutočnosť závisí od 

viacerých faktorov, ako sú počasie či stupeň odberu. Tu sa môže ako výhoda ukázať nielen prichádza-

júca jar a možné oteplenie, ale aj hospodárska kríza, ktorá spôsobuje nižšiu spotrebu plynu firiem“ 

(Kováčová, 2009). V prípade úplného zastavenia dodávok plynu, by sme už nemuseli tak radikálne 

odstaviť výrobu v podnikoch. Všetko by však záviselo do toho, na aký dlhý čas by boli dodávky rus-

kého plynu cez Ukrajinu na Slovensko zastavené. 

Denník Hospodárske noviny v článku s názvom „Príčin krízy: plynová vojna o Ukrajinu“ prináša 

tvrdenie, že posledné verejne publikované názory predstaviteľov Gazpromu a Kremľa k zásadným 

otázkam ďalšej spolupráce s Európou v oblasti plynárenstva odhalili paradoxne hlavnú príčinu janu-

árovej plynovej krízy: Rusko a Gazprom chcú získať kontrolu nad tranzitom plynu cez Ukrajinu. 

Všetky ostatné doteraz diskutované príčiny, či už vnútropolitická a klanová vojna v Kyjeve alebo 

zmluvné rozpory medzi Ukrajinou a Ruskom o cenu plynu a podmienky platby hrali svoju vážnu úlo-

hu, ale nie tú kľúčovú. „V tejto súvislosti je však potrebné spomenúť novú ruskú iniciatívu, ktorú 

prezentoval počas návštevy Helsínk ruský prezident Dmitrij Medvedev. „Energetická charta a ďalšie 

dokumenty nevyriešili celý rad otázok energetickej bezpečnosti. My sme tieto dokumenty neratifiko-

vali a nepovažujeme sa viazanými týmito rozhodnutiami," vyhlásil ruský prezident. Ale faktom je, že 

energetickú chartu ratifikovali desiatky európskych krajín, vrátane Slovenska a Ukrajiny a krajiny EÚ 

ju považujú za základný právny dokument v tejto oblasti. Vzápätí Medvedev prezentoval protinávrh 

Moskvy. Ruský denník Kommersant odvolávajúc sa na poradcu prezidenta Arkadija Dvorkoviča 

a nemenovaného člena pracovnej skupiny, ktorá vypracovala ruský návrh uvádza jeho základné kon-

štatovanie, že dodávatelia a spotrebitelia (plynu a ďalších energetických surovín) musia kontrolovať 

tranzit energetických surovín cez územie tretích krajín a odsúhlasovať investície na modernizáciu 

tranzitných systémov v prevádzkovom stave. „V energopolitike sú dvaja určujúci účastníci – produ-

cent a kupujúci. Tranzitné krajiny vyplňujú obslužnú funkciu, nie je potrebné robiť z tranzitu samo-

statného hráča," cituje denník ruského predstaviteľa. Podľa jeho slov, v prípade prijatia tretieho balíka 

EK pre plynárenstvo „plynárenský tranzitný systém Ukrajiny sa ocitne pod jurisdikciou EÚ v prípade 

odovzdania jej operatívnej kontroly jednotnému európskemu sieťovému regulátorovi“. Vtedy bude 

musieť Gazprom predávať svoj plyn na rusko-ukrajinskej hranici, a aby tomu Rusko zabránilo, pred-

kladá túto iniciatívu, dodáva Kommersant“ (Hirman, 2009). 

Obidvaja najdlhšie slúžiaci predsedovia vlád SR Vladimír Mečiar i Mikuláš Dzurinda priznali, že 

ich vlády v minulosti nevenovali dostatočnú pozornosť diverzifikácii dodávok zemného plynu. „Pod-
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ľa hodnotenia výkonného riaditeľa Slovenského plynárenského a naftového zväzu Jána Klepáča zod-

povednosť (za plynovú krízu) nesú všetky doterajšie vlády – Mečiarove, Dzurindove aj Ficova, nie-

ktoré viac, niektoré menej. Všetci o hľadaní nových plynovodných trás len hovorili, nekonali“ (Ková-

čik, 2009). Hlavné poučenie z plynovej krízy v januári 2009 je, že si zopakovanie vzniknutej situácie 

nemôže a nesmie dovoliť žiadna ďalšia vláda SR.  

 

2.1 Plynová kríza ako faktor ovplyvňujúci mediálny obraz Ruska na Slovensku 

Denník Hospodárske noviny 15. januára 2009, teda v čase, kedy bolo Slovensko asi týždeň odsta-

vené od dodávok plynu, priniesol článok s názvom „Plynová kríza zachvátila internet“, ktorý veľmi 

aktuálne reflektoval záujem čitateľov pre výskum vybraných denníkov Sme, Pravda a Hospodárske 

noviny o priebeh vzniknutej krízy. „Pravda zaznamenala zvýšený záujem čitateľov, ktorý sa začal 7. 

januára a kontinuálne stúpa až dodnes,“ komentuje situáciu Marian Niton, vedúci spravodajstva Prav-

da.sk. Podľa neho ide o najsilnejší nárast od jesene 2007. „V dvadsiatke najčítanejších článkov na 

Pravda.sk za posledných tridsať dní je 7 o plyne, pričom dva z nich sú v prvej trojke. Zdá sa, že Slo-

váci plynovú a energetickú krízu berú naozaj vážne,“ dodáva.Plynová kríza a zavedenie eura ženie 

dopredu aj internetové vydanie denníka SME. „V týchto dňoch zaznamenávame mimoriadny záujem 

čitateľov o naše spravodajstvo. Minulý týždeň SME.sk podľa oficiálneho auditu navštívilo 563-tisíc 

unikátnych návštevníkov. Doterajší rekord bol 533 tisíc,“ hovorí Tomáš Bella, šéfredaktor SME.sk. 

Rovnako ako Niton, aj on vidí za nárastom plynovú krízu. Spravodajský portál Hospodárskych novín 

HNonline.sk vníma situáciu z dvoch hľadísk. „Sme svedkami zvýšenej návštevnosti HNonline.sk, 

pričom články o plyne patria medzi tie najčítanejšie. Január je však u nás mesiacom, keď tradične 

dosahujeme skokové zvýšenie návštevnosti, takže to bude asi kombinácia týchto faktorov,“ hovorí 

Martin Kolesár, vedúci internetovej redakcie HNonline.sk. „Všetko však nasvedčuje tomu, že plynová 

kríza sama o sebe spôsobuje zvýšený záujem ľudí o aktuálne spravodajstvo, ktoré pokrývajú on-line 

médiá najlepšie,“ konštatuje Kolesár (Plynová kríza zachvátila..., 2009); porov. [2]. 

 

[2] najčítanejšie články jednotlivých denníkov (Plynová kríza zachvátila..., 2009). 

 

Slovenské denníky žili krízou okolo pozastavenia dodávok ruského plynu veľmi intenzívne. Tak-

mer každé médium malo vyčlenenú sekciu, v ktorej sa venovalo dianiu medzi Ruskom, Ukrajinou 

a Slovenskom.  

Na základe analýzy mediálneho obrazu Ruska ovplyvneného plynovou krízou možno konštatovať, 

že články o Rusku nielen ovplyvňujú čísla sledovanosti a čísla reálnych čitateľov článkov ale aj pre-

dajnosť skúmaných denníkov, porov. tabuľky nižšie – celkový počet nákladov jednotlivých denníkov 

(Fecková, 2014). 

Podľa údajov zverejnených denníkmi Pravda, SME a Hospodárske noviny bolo v decembri roku 

2008 najviac uverejnených článkov o Rusku, práve v tomto období sa v médiách objavovali informá-
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cie o možnom vzniku plynovej krízy. Nielen zvýšený záujem čitateľov, ale aj predajnosť denníkov 

bola oproti januáru 2009 pomerne vyššia. Napr. denník Pravda v decembri 2008 predal 58 083 ks 

výtlačkov, zatiaľ čo v januári 2009 predal 50 193 ks výtlačkov. Ako môžeme vidieť v tabuľke [3], rok 

2008 celkovo medializoval najväčší počet článkov o Rusku a v porovnaní predajnosti denníkov bola 

najvyššia predajnosť práve v roku 2008. 

 

[3] Počet článkov o Rusku v jednotlivých denníkoh v rokoch 2008 – 2012 

 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 spolu 

 SME 2309 802 889 1003 1427 6430 

Pravda 1947 885 880 991 1196 5833 

Hospodárske noviny 1667 954 960 1073 1253 5907 

 

 

3 Záver 

Témou práce bola analýza mediálneho obrazu Ruska pod vplyvom plynovej krízy v januári 2009 

vo vybraných slovenských printových médiách – SME, Pravda, Hospodárske noviny za obdobie ro-

kov 2008 – 2012. 

Cieľom práce bolo priblíženie obsahu jednotlivých uverejňovaných článkov o plynovej kríze 

a potvrdenie predpokladu, že články o Rusku, konkrétne o plynovej kríze ovplyvnili záujem čitateľov 

i predajnosť denníkov. 

Najčastejšie uverejňované články informovali svojich čitateľov o možno vzniku tejto krízy, stupni 

pripravenosti Slovenka na takúto krízovú situáciu a jej dopadoch na každodenný život, informácie 

o priebehu tejto krízy a následne uverejňovali analýzy vzniku krízy. 

Kvantitatívne vyjadrenie záujmu čitateľov o plynovú krízu s rastúcou tendenciou i najvyššia pre-

dajnosť denníkov v čase, kedy články o Rusku dosiahli najvyššie čísla uverejňovania sú výslednými 

zisteniami realizovaného výskumu. 

Na základe získaných faktov, možno teda jednoznačne vyvodiť záver, že články o Rusku súvisiace 

s plynovou krízou ovplyvnili nielen záujem čitateľov ale aj predajnosť skúmaných denníkov, čo pria-

mo potvrdzuje, že téma plynovej krízy je dominantným faktorom, ktorý ovplyvnil mediálny obraz 

Ruska na Slovensku. 

 

 

Literatúra: 
FECKOVÁ, D.: Mediálny obraz Ruska vo vybraných slovenských printových médiách (2008-2012). Prešov: 

FF PU v Prešove 2014. 44 s. [Bakalárska práca.] 

HIRMAN, K. 2009. Príčina krízy: plynová vojna o Ukrajinu. In: hnonline.sk [online]. 2009. [cit. 2014-03-

15]. Dostupné na internete: http://blog.hnonline.sk/karel-hirman/pricina-krizy-plynova-vojna-o-ukrajinu.html 

HOSPODÁRSKE NOVINY. 2009. Plynová kríza zachvátila internet. In: hnonline.sk [online]. 2009. [cit. 

2014-03-15]. Dostupné na internete: http://hn.hnonline.sk/plynova-kriza-zachvatila-internet-314299 

KOVÁČIK, M. 2009. Plyn môže chýbať týždne, Slovensko asi vydrží. In pravda.sk [online]. 2009. [cit. 

2014-03-15]. Dostupné na internete: http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/189993-plyn-moze-chybat-

tyzdne-slovensko-asi-vydrzi/ 

KOVÁČOVÁ, M. 2009. Plynová kríza by už nemala prekvapiť. In: sme.sk [online]. 2015. [cit. 2015-01-05]. 

Dostupné na internete: http://ekonomika.sme.sk/c/4325581/plynova-kriza-by-uz-nemala-prekvapit.html 

SLOVÁK, K. 2008. Plynová kríza obnažila slovenskú bezmocnosť. In sme.sk[online]. 2015. [cit. 2015-01-

05]. Dostupné na internete: http://www.sme.sk/ekonomika/plynova-kriza-obnazila-slovensku-bezmocnost.html 

SITA. 2009. Vojna sa nekončí, Moskva a Kyjev sa nadychujú pred ďalšími bojmi. In: pravda.sk [online]. 

2009. [cit. 2014-03-09]. Dostupné na internete: http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/226923-vojna-sa-nekonci-

moskva-a-kyjev-sa-nadychuju-pred-dalsimi-bojmi/ 

VEĽVYSLANECTVO RUSKEJ FEDERÁCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE. 2015. Rusko-slovenské 

vzťahy. In: slovakia.mid.ru [online]. 2015. [cit. 2015-01-05]. Dostupné na internete: http://slovakia.mid.ru/ 

sk/web/svk/rusko-slovenske-vztahy 

http://blog.hnonline.sk/karel-hirman/pricina-krizy-plynova-vojna-o-ukrajinu.html
http://hn.hnonline.sk/plynova-kriza-zachvatila-internet-314299
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/189993-plyn-moze-chybat-tyzdne-slovensko-asi-vydrzi/
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/189993-plyn-moze-chybat-tyzdne-slovensko-asi-vydrzi/
http://ekonomika.sme.sk/c/4325581/plynova-kriza-by-uz-nemala-prekvapit.html
http://www.sme.sk/ekonomika/plynova-kriza-obnazila-slovensku-bezmocnost.html
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/226923-vojna-sa-nekonci-moskva-a-kyjev-sa-nadychuju-pred-dalsimi-bojmi/
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/226923-vojna-sa-nekonci-moskva-a-kyjev-sa-nadychuju-pred-dalsimi-bojmi/



