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Úvod 

V súčasnej politickej mape sveta vidíme množstvo novovzniknutých štátov, auonómnych oblastí, 

či anektovaných území. Posun hraníc vo väčšine prípadov ovplyvnili vojenské, náboženské a taktiež 

etnické konflikty. Medzi konflikty, ktoré nepochybne ovlyvnili zmenu hraníc svojho územia patrí 

vojna v Juhoslávii, ako aj Ukrajinský konflikt. Práve tieto významné udalosti sú témou, ktorú sme sa 

rozhodli spracovať v našej štúdii. Nosná časť príspevku je zameraná na komparáciu uvedených uda-

lostí. Konkrétne skúmame, ako je anexia Krymu prepojená so zásahom NATO proti Juhoslávii. 

 

1 Charakterisika vojny v Juhoslávii a Krymskej krízy 

 „Rozdielnosť jazykov a kultúr nesmie byť nikdy príčinou nesvornosti.“  

Ján Pavol II. 

 

Od vzniku Juhoslávie si Srbi nárokovali vodcovskú rolu v politike. Ich prevaha sa ukázala byť stá-

le viac neudržateľnou na prelome 80. a 90. rokov, teda v dobe, kedy v strednej Európe skončila ko-

munistická nadvláda a kedy vtedajšie štáty začali robiť prvé kroky k liberálnej demokracii a trhovému 

hospodárstvu. Toto obdobie predstavovalo vyvrcholenie dlho zadržiavanej zatrpknutosti Slovincov, 

Chorvátov, bosnianskych Moslimov, kosovských Albáncov a slovanských Macedóncov, ktorí sa vše-

tci postavili proti vodcovskej roli Srbov v politike. Práve v tejto situácii prezident Juhoslávie, Slobo-

dan Miloševič využil srbskú hrdosť a úzkosť k realizácii svojich vlastných politických ambícii a navr-

hol, že zabezpečí srbskú hegemóniu silovými prostriedkami. Členské štáty NATO s hrôzou sledovali, 

ako boje v Slovinsku, Chorvátsku a Bosne uvrhli Juhosláviu do chaosu, ktorému sa ostatné postko-

munistické štáty dokázali vyhnúť. Svet nemal dosť vôle k tomu, aby prerušil juhoslávsku suverenitu.  

Bolo príliš jednoduché a alibistické obviniť všetky strany konfliktu z iracionality, či krvilačnosti. 

USA a jeho spojenci len zľahka začali pripúšťať, že Juhoslávia ohrozuje stabilitu celej Európy. V 

roku 1989 Miloševič upravuje srbskú ústavu s cieľom pripojiť Kosovo, Čiernu horu a Vojvodinu k 

Srbsku. Na to ale albánski poslanci v Kosove reagujú 2.7.1990 vyhlásením vzniku Kosovskej 

republiky, o pár dní už je parlament rozohnaný. Nová ústava z 28. 9. 1990 definuje Srbsko ako 

„suverénny, integrálny a jednotný štát”, čím zbavuje Kosovo autonómie. Pre Albáncov to znamená 

nástup teroru a persekúcií masové prepúšťanie z práce, zrušenie albánskej tlače a médií, ako aj 

fyzické násilie. 19. 10. 1990 je na základe referenda vyhlásená nezávislá Republika Kosovo. V 1992 

prebehli tajné prezidentské, v ktorých zvíťazil Ibrahim Rugova. Na potlačenie však Miloševič nasadil 

desiatky tisíc policajtov a vojakov. Albánci bojkotujú srbskú infraštruktúru a budujú svoju sieť škôl, 

úradov, či nemocníc a vzniká doslova štát v štáte (Thomas – Mikulan, 2008, s. 55).        

V priebehu nasledujúcich rokov sa situácia v Kosove rapídne zhoršovla. Viedlo to k novým vlnám 

utečencov, podľa UNHCR ich v januári 1999 bolo už vyše 20 000 (Grigle, 2009, s. 105 – 106). Pod 

ultimatívnym tlakom Kontaktnej skupiny a za podpory Ruska došlo k zvolaniu mierovej konferencie 

v Rambouillet. Nasledovalo druhé kolo jednaní priamo v Paríži, ktorého výsledný dokument niesol 



12. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA 

 

90 

názov Dohoda z Rambouillet (Interim Agreement for Peace and Self-Government In Kosovo). 

Nakoniec ho podpísala iba kosovská delegácia. Srbská strana dokument odmietla, pretože pre ňu 

znamenal faktickú kapituláciu. Najväčšie výhrady mali Srbi voči vojenskému rozmeru dohody, 

konkrétne k dodatku B (Status of Multi-National Military Implementation Force), ktorý výrazne 

obmedzoval moc centrálnej vlády a bližšie upravoval postavenie medzinárodných vojenských 

mierových síl v Juhoslávii. 

Už počas jednania bolo naznačené ministerkou zahraničných vecí USA, Madeleine Albrightovou 

kosovsko-albánskemu vodcovi Hashemovi Thacimu, že na srbskú stranu nebude vyvíjaný nátlak, aby 

dokument podpísala. S kosovsko-albánskym podpisom dohody bola otvorená cesta k spusteniu 

kampane NATO proti Juhoslávii. Počas 20. marca 1999 začali Kosovo opúšťať humanitárni 

pracovníci, zamestnanci medzinárodných organizácií a z Belehradu odišiel diplomatický zbor väčšiny 

západných krajín. Miloševič1 sa stále spoliehal na to, že roztržky v radách NATO a pomoc Ruska 

zabráni leteckým útokom na Srbsko (Šmíd – Varuďa, 2007, s. 126). 

Ráno 24. marca 1999 zahájilo letectvo NATO na čele s USA ozbrojenú kampaň voči Juhoslávii 

útokom na vojenské a strategické ciele v Kosove s názvom Operation Allied Force (Grigle 2009, s. 

108). Do leteckej kampane sa zapojilo 730 amerických a 325 letcov z ďalších členských štátov NATO 

a bolo podniknutých celkovo 10 848 útokov proti pozíciám armády Juhoslávie i srbských policajných 

síl. Západ dúfal, že Srbi počas niekoľkých dní zastavia svoju ofenzívu v Kosove a pristúpia na 

mierové požiadavky. Nastal však pravý opak. Srbi využili počiatočné zmätky a odchod 

medzinárodných pozorovateľov k nasadeniu sily v podobe 36 000 mužov do razantnej ofenzívy v 

Kosove. Už od začiatku útoku NATO začala srbská polícia násilne vysťahovávať kosovských 

Albáncov za hranice Kosova. Celkovo bolo podľa informácií OBSE z Kosova počas leteckej kampane 

vyhnaných vyše 800 000 etnických Albáncov (Šmíd – Varuďa, 2007, s. 128). Masové vyháňanie 

kosovských Albáncov spolu s etnickým čistením regiónu sa stali kardinálnym omylom Miloševiča a 

fakticky poskytli západným politikom vítané ospravedlnenie intervencie, ktorá prebiehala v rozpore s 

medzinárodným právom. Vodcovia zemí NATO sa chybne domnievali, že Miloševičov režim sa 

rozhodne spolupracovať a splniť svoje záväzky už do 7 dní. Došlo však na pesimistickejšiu variantu 

vývoja, a tak nálety trvali celých 76 dní a postihli prakticky celé Srbsko. Operácia NATO nadobudla 

charakter vyčerpávajúcej vojny proti srbskému národu s cieľom donútiť Miloševiča, aby pristúpil na 

podmienky západných spojencov (Grigle, 2009, s. 109). Aj keď sa NATO snažilo vyvarovať 

civilných obetí, v praxi sa to však, žiaľ veľmi nedarilo.Keď Miloševičova kapitulácia stále 

neprichádzala, NATO rozšírilo okruh terčov v snahe demoralizovať srbské obyvateľstvo. Lietadlá 

začali bombardovať2 ako vojenské, tak aj civilné ciele: továrne, rafinérie, skladištia, cesty, mosty, 

železnice a komunikačné vybavenie, či závody. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý prispel k 

predĺženiu konfliktu bola skutočnosť, že západné demokracie neboli ochotné riskovať podzemnú 

operáciu. Panovali predovšetkým obavy zo vzniku dlhodobého konfliktu, pôsobil vietnamský 

syndróm a svoj vplyv mali i skúsenosti z minulých bojov na Balkáne, predovšetkým v Bosne. 

Miloševič o tejto nevôli dobre vedel a kalkuloval s ňou. Srbi takisto veľmi vynaliezavo maskovali 

svoje podzemné pozície a rozmiestňovali falošné tanky ako ciele bombardovania. Je však nesporné, 

že Juhoslávska armáda zaznamenala pomerne vysoké straty. Patová situácia, do ktorej sa obe strany 

dostali, si vynútila potrebu riešení, ktoré by viedli k ukončeniu vojny. S iniciatívou prišlo na konci 

                                                      
1
 Doder a Bransonová (2000, s. 10) uvádzajú k Miloševičovmu rozhodnutiu nasledovné. „Jedine Miloševič sku-

točne vie, čo sa mu odohrávalo v hlave, keď prijal tak osudové rozhodnutie. Myslel si, že USA a jeho spojenci z 

NATO blafujú? Obával se, že bude zosadený, pokiaľ povolí cudziu vojenskú prítomnosť na svojej pôde? 

Znervózňovalo ho, aké miesto mu prisúdia dejiny? Alebo podľahol démonom v duši a riskoval národnú samovraždu 

len kvôli vlastnej pýche a pre svoju moc? Nech už je pravda akákoľvek, v jeho vzdore bolo čosi symbolické, najmä to, 

že privolal obrovskú tragédiu, než aby učinil posledný zúfalý pokus o kompromis, nutný k odvráteniu skazy, hlboko 

odpovedalo srbskému duchu. V historickom mýte, o ktorom sa tvrdí, že formoval povahu Srbov, sa podobne ako on i 

srbské stredoveké knieža Lazar rozhodol prijať porážku od Turkov. Za to však v piesňach a legendách, ktoré se 

dodnes v Srbsku rozprávajú, získal naveky slávu v kráľovstve nebeskom, pretože nepripustil, aby bola pošpinená česť 

jeho národa.“ 
2 V priebehu bombardovania došlo i k niekoľkým tragickým omylom. K najväčším z nich patrí nálet na 

utečenecký konvoj neďaleko Dakovnice, ktorý si vyžiadal 50 obetí. Medzi ďalšie patrí napr. bombardovanie bytových 

jednotiek na Belehradskom predmestí Batajnica, či zlynčovanie čínskej ambasády v Belehrade. 
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apríla 1999 Nemecko, ktoré navrhovalo zapojenie dosiaľ odsúvaného Ruska k riešeniu krízy. 

Akékoľvek sympatie Ruska boli na strane Srbska, ruský prezident Boris Jeľcin dal Miloševičovi jasne 

najavo, že ich nepodporí v pretrvávajúcej politike.   

Pre srbský režim skončila vojna z politického hľadiska relatívne prijateľným výsledkom. 

Miloševič zostal pri moci, opozícia bola výrazne oslabená a status Kosova, ako i podmienky 

medzinárodnej správy boli omnoho priaznivejšie, než podmienky z Ramboulliet. Proklamovaný cieľ 

však Miloševič nedosiahol, nehľadiac na obrovské ekonomické a ľudské straty (Grigle, 2009, s. 111).

   

Vojna v Juhoslávii, ktorej súčasťou bol Kosovský konflikt od základu zmenila západný Balkán. 

Tento vojenský konflikt spôsobil zánik Juhoslávie, ktorá sa rozpadla na samostatné štáty. Ako 

porazený aktér vyšlo z vojny Srbsko..Miloševič bol zosadený 5. októbra 2001 a 5. februára 2002 

vyslaný do Haagu pred Medzinárodný trestný tribunál, za zločiny spáchané v bývalej Juhoslávii. Štát 

sa 4. februára 2002 premenoval na Srbsko a Čiernu Horu. To však už vtedy naznačovalo, že Čierna 

Hora sa bude reálne usilovať o dosiahnutie plnej nezávislosti. V tomto smere sa jej obyvateľstvo jasne 

vyslovilo v júni 2006, po čom nasledovalo aj Kosovo (Thomas – Mikulan, 2008, s. 56).  

    

Podľa našich zistení, bolo Kosovo od vstupu vojsk NATO v roku 1999 pod správou OSN. Bola 

dokonca prijatá rezolúcia OSN 1244. Kosovo ostalo po konflikte rozdelené na 5 sektorov, ktoré 

spravovali členské štáty NATO. Ich úlohou bolo udržiavať poriadok a pokoj v juhosrbskej provincii a 

ochrániť príslušníkov nealbánskych komunít, ktoré sú terorizované zo strany albánskych extrémistov.  

Podľa rezolúcií srbského parlamentu a srbskej vlády však Kosovo stále zostáva súčasťou Srbska. 

To však, so svojou slabšou a nerozvinutou infraštruktúrou dodnes trpí dôsledkami bombardovania zo 

strany NATO. Zároveň sa muselo zmieriť so zmenšením svojho reálneho politického vplyvu a len 

ťažko sa dostáva z postavenia vydedenca Európy. Mnoho obyčajných ľudí v nástupníckych štátoch 

hľadí s istou nostalgiou späť pred rok 1991, kedy sa aspoň navonok zdalo, že všetky etnické skupiny 

sú schopné existovať v mierovom spolužití (Thomas – Mikulan, 2008, s. 57).    

V uplynulých rokoch sa svet mohlo presvedčiť, že Balkán nepredstavuje homogénny priestor, ale 

naopak, priestor s komplikovanými a komplexnými vzťahmi, kde každý štát a etnikum má svoje 

historické, sociálne a ekonomické zvláštnosti. Balkán preto aj naďalej ostáva politicky, inštitucionálne 

a ekonomicky rozdrobený. Po tragických udalostiach v bývalej Juhoslávii sa medzinárodné 

spoločenstvo dodnes usiluje formulovať stratégiu k balkánskym štátom, so zárukami bezpečnosti, 

demokracie a ekonomickej obnovy regiónu.   

EÚ dokonca založila organizáciu na koordináciu rôznych programov pomoci juhovýchodnej 

Európe, tzv. Pakt stability. Dôležitou súčasťou tohto programu je posilnenie bezpečnosti a stability 

balkánskych štátov, podpora ich vzájomnej spolupráce, ako aj spolupráce s ostatnými európskymi 

štátmi a postupné začleňovanie týchto krajín do hlavného prúdu celoeurópskej integrácie. Cieľom EÚ 

a ďalších medzinárodných inštitúcií v tomto priestore (OSN, OBSE, NATO, Rada Európy) je 

predovšetkým pokračovať v rozvoji existujúcich ekonomických a obchodných vzťahov a finančnou 

pomocou aj naďalej podporovať demokratizáciu, občiansku spoločnosť, vzdelávanie a budovanie 

inštitúcii (Hurbanič, 2001, s. 57 – 58). Kosovo sa dodnes snaži o medzinárodné uznanie, aj v porobe 

angažovani sa v medzinárodných spoločenstvách. Zatiaľ však jeho snahy nemôžeme označiť za príliš 

úspešné. 

 

2. Charakteristika Ukrajinského konfliktu  

      „Každá kríza v sebe zahŕňa nejaký konflikt, no nie každý konflikt je aj krízou” 

Oskar Krejčí 

 

Od Oranžovej revolúcie sa Ukrajina usilovala o užšie vzťahy so Západom, vrátane členstva v EÚ a 

NATO. Rusko však tejto ukrajinskej snahe nebolo naklonené. Moskva to vnímala ako ohrozenie 

svojich záujmov. Pod vplyvom niektorých západoeurópskych krajín, obávajúc sa potenciálneho 

zhoršenia vzťahov s Ruskom, NATO v roku 2008 na summite v Bukurešti nezaradilo Ukrajinu do 

programu prípravy na budúce členstvo v NATO. Zároveň však prehlásilo, že v budúcnosti sa Ukrajina 
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môže stať členským štátom NATO. Aj to je jeden z aspektov, ktorý sa premietol do krízy, ktorá sa v 

Ukrajine rozpútala. 

Ukrajinský konflikt je rozsiahly konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorý sprevádzali série 

masových demonštrácií na Ukrajine. Tie začali pred tretím summitom Východného partnerstva vo 

Vilniuse. Summit sa konal v dňoch 28. a 29. novembra 2013. Už týždeň pred summitom začali v 

uliciach Kyjeva a Ľvova spontánne protestovať tisícky, prevažne mladých ľudí a študentov.3 Protesty 

sa stali väčšími, keď ukrajinský prezident Viktor Janukovyč nečakane odmietol podpísať pripravenú 

asociačnú dohodu s EÚ. Časť občanov, prevažne ukrajinskej národnosti, predovšetkým v západnej a 

strednej oblasti Ukrajiny požadovala proeurópske smerovanie4 a v reakcii na nepodpísanie tejto 

dohody začala protestovať. Najväčšie demonštrácie sa od tej doby odohrávali na Námestí nezávislosti 

v Kyjeve, ľudovo nazývanom Majdan5. Aj preto tieto demonštrácie nesú jednotné pomenovanie 

Euromajdan. 24. novembra 2013 sa na tomto námestí zišli desaťtisíce ľudí, ktorí asociačnú dohodu s 

EÚ považovali za dôležitý krok k demokratickejšej a prosperujúcejšej budúcnosti Ukrajiny. Ešte pred 

kľúčovým summitom Východného partnerstva sa protesty konali aj v ďalších veľkých ukrajinských 

mestách ako Charkov, Dnepropetrovsk, Doneck či Luhansk. 

V januári 2014 sa stali dominantnými predovšetkým výzvy na rezignáciu prezidenta Janukovyča, 

ďalej výzvy na zmenu vlády a zrušenie reštriktívnych a protidemonštračných zákonov. Na prelome 

januára a februára 2014 sa začali zmeny na ukrajinskej politickej scéne. Ukrajinský premiér Mykola 

Azarov podal 28. januára 2014 demisiu. Ukrajinský parlament zároveň zrušil väčšinu reštriktívnych 

zákonov namierených proti demonštrantom, požadoval však, aby sa rozišli a opustili námestia. V 

tomto období sa objavili aj viaceré prípady únosov a mučenia aktivistov6. Pri kľúčovej a rozhodujúcej 

zrážke demonštrantov s políciou, ktorá sa strhla 20. februára 2014, zomrelo 80 až 100 ľudí. Majdan sa 

zmenil na bojové pole. Protestujúci sa stali terčom neznámych mužov v uniformách, ktorí zo striech 

budov strieľali do davu. Demonštranti z Majdanu obsadili cely Kyjev, vrátane dôležitých vládnych 

budov.  

Po týchto brutálnych stretoch ukrajinský parlament 22. februára 2014 odvolal Janukovyča z 

funkcie prezidenta. Ten ihneď po tom utiekol z Ukrajiny do ruského azylu. Nasledovali ho viacerí 

ministri vlády. Zároveň bola vytvorená nová, prozápadná vláda Arsenija Jaceňuka. Jedným z prvých 

činov, ktoré revolučná vláda urobila, bolo vydanie medzinárodného zatykača na Janukovyča. Rusko 

prehlásilo celý Euromajdan za fašistický prevrat s tým, že ruská menšina na Ukrajine je v 

bezprostrednom nebezpečenstve. Predovšetkým na Kryme a v ruských médiách sa rozpútala veľká 

mediálna kampaň proti novému ukrajinskému kabinetu, označovanému za fašistický. Zatiaľ čo v 

Kyjeve začínalo pracovať nové prozápadné vedenie, pozornosť sa nečakane preniesla na ukrajinsky 

polostrov Krym. Kríza na Ukrajine na prelome februára a marca 2014 pokračovala.  

Na Kryme, kde väčšina obyvateľstva hovorí po rusky, zavládla v tom období silná proruská 

nálada. Počas ukrajinskej krízy sa na východe Ukrajiny 27. februára 2014 objavili vojaci v zelených 

uniformách bez označenia, so špecializovanými zbraňami. Títo vojaci boli zahraničnými médiami 

prezývaní zelení mužíčkovia. Vtedy boli označovaní ako príslušníci miestnej domobrany, ale kvôli 

ich vysokej profesionalite a veľmi modernej výbave ruskými zbraňami existovalo podozrenie, že ide o 

ruských vojakov.  

V noci 28. februára 2014 proruskí ozbrojenci zablokovali letisko v Sevastopole a v Simferpole. 

Podľa slov zástupcu Ukrajiny pri OSN išlo dokonca o 15 000 ruských vojakov. Moskva najprv 

opakovane popierala, že by došlo k nasadeniu ich vojakov na Kryme mimo sevastopoľskej základni. 

                                                      
     3 Organizátorom jednej z prvých demonštrácií v Kyjeve, na ktorej sa zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí, bol novinár 

Mustafa Najom, afgánsky moslim žijúci na Ukrajine. 

     
4
 Cieľom protestov bolo tiež dosiahnutie zmeny politického systému, teda menej korupcie, viac transparentnosti, 

viac kontaktov s politikmi, najmä však ich zodpovednosť za politické kroky. V neposlednom rade to bol aj nárok na 

slobodnejší a dôstojnejší život. 

     
5
 Ako srdce ukrajinskej metropoly Kyjeva, dostal Majdan svoj názov v roku 1991, na počesť získanej nezávislosti 

po rozpade ZSSR. Koncom roka 2004 sa stal centrom Oranžovej revolúcie. V minulosti bol Majdan veľmi príjemným 

miestom k odpočinku. Dnes je to bohužiaľ miesto, kde sú ľudia zabíjaní.  

      
6
 Odhaliť spoločné črty praktík neznámych útočníkov sa podarilo aj vďaka prípadu aktivistu Dmytra Bulatova. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
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Oficiálne vedenie RF spočiatku vytrvalo tvrdilo, že neoznačení vojaci sú príslušníkmi krymskej 

domobrany. Neskôr však Putin priznal ruskú štátnu príslušnosť uvedených vojakov. 

Po týchto udalostiach ustanovená krymská vláda vyhlásila referendum o rozšírení autonómie 

republiky Krym. Z pôvodného 25. mája 2014 bol ale termín presunutý na 30. marca 2014. Na 

reklamných tabuliach po celom Kryme sa objavoval propagandistický plagát, ktorý referendum 

propagoval ako voľbu medzi nacizmom a Ruskom. V súvislosti s touto chaotickou situáciou požiadal 

novozvolený krymský premiér Sergej Aksjonov o pomoc RF. Rada RF tak na prelome februára a 

marca 2014 schválila vyslanie jednotiek ruskej armády na Krym na ochranu krymských Rusov. V tej 

dobe, tam však už približne 6 000 ruských vojakov bolo, nehľadiac na legálne prítomné vojenské sily 

v priestoroch ruských základní na Krymskom polostrove. 

Po tomto akte sa medzi Ukrajinou a Ruskom rozpútala informačná prestrelka. Ruské médiá, napr. 

v súvislosti s kritickou situáciou na Ukrajine uviedli, že prozápadná ukrajinská vláda je pod diktátom 

Euromajdanu, a že vyše 143 000 Ukrajincov žiadalo o azyl na ruskom území. Ruská imigračný služba 

však neevidovala žiadny zvýšený počet azylantov z Ukrajiny ani väčšie množstvo žiadostí Ukrajincov 

o trvalý pobyt. Nie všetci krýmski Rusi ale s prítomnosťou týchto vojakov súhlasili. Po ruskej anexii 

Krymu, sa niektorí tamojší Ukrajinci cítili ohrození. Najmä tí, ktorí zastávali iný, než radikálne 

proruský postoj. Ukrajinské ministerstvo sociálnych vecí zahájilo podporu pre týchto Ukrajincov, ako 

aj pre tých, ktorí sa sťahovali z Krymu do pevninskej Ukrajiny. Niektorí študenti dokonca kvôli anexii 

ukončili štúdium na Kryme. 

6. marca 2014 sa krymskí poslanci vyslovili za pripojenie polostrova k RF a prijali tiež 

rozhodnutie na vypísanie referenda o štatúte Krymského polostrova. Referendum malo okrem 

zvýšenia autonómie Krymu v rámci Ukrajiny rozhodnúť aj o jeho pripojení k Rusku. Uskutočnilo sa 

16. marca 2014 a podľa ruských štátnych médií sa ho zúčastnilo 70 až 135 pozorovateľov. Ich 

nestrannosť však bola spochybnená s ohľadom na krajne ľavicovú, či krajne pravicovú a obecne 

proruskú orientáciu mnohých z nich. Výsledky referenda preukázali veľkú podporu pripojenia Krymu 

k RF. Dokazuje to 96,7% voličov, ako aj účasť, ktorá dosiahla 83%. Referendum sprevádzal rad 

pochybností, preto Ukrajina, rovnako ako väčšina štátov sveta jeho legitimitu neuznáva a Krym 

považujú stále za integrálnu súčasť Ukrajiny. 

17. marca 2014 parlament na Kryme vyhlásil zvrchovaný štát s názvom Republika Krym. Proces 

anexie polostrova oficiálne potvrdil Vladimír Putin, keď podpísal zákon o vstupe Republiky Krym do 

RF. Medzinárodnou reakciou na anexiu boli sankcie voči občanom RF a Ukrajiny, ktorí stáli za 

ohrozením územnej integrity Ukrajiny. Krymskí Tatári anexiu polostrova Ruskom neuznali. Líder 

krýmskych Tatárov Mustafa Džemilev upozornil, že Tatári žijúci na polostrove Krym, po ruskej 

anexii prišli o demokratické slobody a zažívajú návrat do čias ZSSR.  

Je dôležité poznamenať, že po anexii sa objavila ďalšia vlna nepokojov, a to predovšetkým vo 

východnej časti Ukrajiny. Lavrov navrhol možnosť zaručenia stability a neutralitu Ukrajiny to, aby sa 

Ukrajina stala federáciou, čo však ukrajinské vedenie zásadne odmietlo s tým, že by sa to rovnalo ich 

kapitulácii. Aj preto ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí požiadalo Rusko, aby prestalo dávať 

Ukrajine ako suverénnej a nezávislej zemi ultimáta. 

Na základe našich zistení, teda môžeme konštatovať, že za najvážnejší ozbrojený a politický 

konflikt, ktorý počas Ukrajinskej krízy vznikol nepochybne považujeme otázku Krymu. Krymská 

kríza vyústila za účasti ruskej armády do anexie Krymu, ktorú uznala len mizivá časť krajín sveta. 

Táto kríza mala medzinárodný presah, vyvolala prestrelky medzi Západom a Ukrajinou na jednej 

strane a Ruskom na strane druhej. Zároveň prebehlo niekoľko kôl sankcií Západu voči Rusku a 

naopak, Rusko vyhlásilo protisankcie. Západ pomohol Ukrajine najmä vo finančnej otázke. Rusko 

preto výrazne zdražilo Ukrajine plyn a pritom uviedlo, že po roku 2019 zastaví dodávky plynu cez 

Ukrajinu do Európy. Anexia Krymu teda mala ekonomické, geopolitické aj vojenské dôsledky. 

 

3. Komparácia anexie Krymu so zásahom proti Juhoslávii 

V štúdii uvádzame niekoľko argumentov, prečo sa anexia Krymu a vojenská intervencia NATO v 

Juhoslávii odlišujú. Prvým z dôvodov je doba. Anexia Krymu prebehla v roku 2014, zatiaľ čo vojen-

ská intervencia NATO proti Juhoslávii v roku 1999. Ďalším rozdielom je dĺžka vojenského konfliktu. 

Anexia bola jednodňovou záležitosťou, avšak bombardovanie v Juhoslávii trvalo niekoľko dní, s tým 



12. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA 

 

94 

že medzinárodné rokovania o použití vojenskej sily trvali osem rokov. Akt bombardovania v Juhoslá-

vii preto môžeme považovať za akýsi akt krajnej miery NATO poraziť Slobodana Miloševiča, ktorý 

využil srbskú hrdosť a úzkosť k realizácii svojich vlastných politických ambícii a navrhol, že zabez-

pečí srbskú hegemóniu silovými prostriedkami. Členské štáty NATO s hrôzou sledovali, ako boje v 

Slovinsku, Chorvátsku a Bosne uvrhli Juhosláviu do chaosu, ktorému sa ostatné postkomunistické 

štáty dokázali vyhnúť.  

O anexii Krymu s Vladimírom Putinom však nikto nerokoval. Považujeme ju preto za slobodné a 

vedomé rozhodnutie Ruska. Zároveň je nutné podotknúť zásadný rozdiel, v čom sa tieto dve udalosti 

odlišujú. Podľa nášho názoru boli ciele NATO v Juhoslávii diametrálne odlišné od cieľov Ruska na 

Kryme. NATO bombardovaním chcelo zastaviť Miloševiča, vojnového zločinca, ktorý bol za svoje 

činy proti ľudskosti súdený a odsúdený v Haagu. Nezanedbateľným faktom v tejto súvislosti 

nepochybne je aj to, že bombardovanie už bola posledná kvapka. NATO s Miloševičom jednalo dlhé 

roky o nastolení mieru. Boli uzatvorené dve dohody, Miloševič však obe porušil. Preto NATO pod 

hrozbou použitia vojenskej sily zaútočilo. Bolo to teda jediné možné riešenie ako zvrhnúť 

Miloševičovu vládu a ako oslobodiť od tohto vodcu celú Juhosláviu.  

Pozoruhodná je tiež skutočnosť,, že na Kryme nevyčíňala žiadna genocída. Rovnako neboli 

porušené žiadne ľudské práva a slobody. Tie boli podľa nášho názoru, porušené až po tejto anexii. 

Máme na mysli napr. krymské referendum o pričlenení Krymu k RF, ktoré by sme teoreticky mohli aj 

z dôvodu absencie misie OBSE pri voľbách, považovať za účelové. Preto je na mieste otázka, od čoho 

teda chcelo Rusko oslobodiť Krym. Euromajdan môžeme považovať za proeurópsku revolúciu a 

protesty v Sevastopole za proruskú. Je všeobecne známe, že v oblasti Krymu prevláda ruskojazyčné 

obyvateľstvo, ktoré disponuje proruskou náklonnosťou, to však nebol dôvod na to, aby Rusko 

obsadilo Krym.   

Sme toho názoru, že v prípade, ak akýkoľvek štát vzbudzuje v inom štáte strach, automaticky získa 

opovrhnutie nezainteresovaných krajín, zároveň však aj nadriadené postavenie a rešpekt. Presne to, je 

podľa nás prípad Ruskej federácie.7 Existujú názory, že anexia Krymu nebola anexiou, ale secesiou. 

My však udalosti na Kryme jednoznačne považujeme za anexiu. Týmto aktom sa porušili dohody 

podpísané pred studenou vojnou, teda Helsinský akt, Parížska charta aj Zmluva o konvenčných silách 

v Európe. Hlavný ruský argument, ktorým obhajuje anexiu Krymu je vojenská intervencia NATO 

proti Juhoslávii. Preto je zaujímavým zistením to, že Rusko stojí na strane Srbska a odmieta 

nezávislosť Kosova.  

 

Záver 

Na základe realizovanej analýzy môžeme konštatovať, že vojenská intervencia NATO proti 

Juhoslávii a anexia Krymu majú viac odlišností, ako spojitostí. Myslíme si, že ciele NATO v 

Juhoslávii boli diametrálne odlišné ako ciele Ruska na Kryme. Dokazuje to aj naša štúdia, v ktorej 

spochybňujeme ruskú anexiu Krymu, naopak vojenský zásah NATO berieme ako poslednú možnosť 

porážky Slobodana Miloševiča.  

Sme toho názoru, že zásah NATO proti Juhoslávii bola dlho pripravovaná akcia. NATO so 

Slobodanom Miloševičom jednalo dlhé roky o nastolení mieru. Boli uzatvorené dve dohody, obe však 

boli porušené. Preto NATO pod hrozbou použitia vojenskej sily zaútočilo. Bolo to teda jediné možné 

riešenie ako zvrhnúť Miloševičovu vládu a ako oslobodiť od tohto vodcu celú Juhosláviu. Vladmír 

Putinvšak o použití vojenskej sily na Kryme nerokoval s nikým.  

V konečnom dôsledku príspevok poukázal na to, že v oboch prípadoch došlo k porušeniu 

medzinárodného práva. Je však dôležité podotknúť za akým účelom sa tieto udalosti diali. Či išlo o 

porazenie vojenského zločinca, ktorý ohrozoval životy občanov Juhoslávie a bolo vyslovene nutné 

niečo podniknúť, alebo či išlo o anexiu, ktorá bola zbytočná a ktorou sa Ukrajina definitívne 

skonsolidovala. 

                                                      
7
 V minulosti už Rusko zažilo situáciu, kedy bolo vyčlenené z rozhodovania. Máme na mysli práve otázku 

bombardovania Juhoslávie v roku 1999. Rusko sa vtedy cítilo veľmi ponížene a preto všetky kroky, ktoré od tej doby 

uskutočňuje sú premyslené a vytvárané za určitým cieľom. Myslíme si, že Rusko je natoľko sebavedomý aktér 

medzinárodných vzťahov, že by nikdy nevykonalo žiadny politický akt bez toho, aby mu niečo nepriniesol. 
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