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SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER 
Slovensko - Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou

Financované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancované 
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Programu SK08 – Cezhraničná spolupráca – „Slovensko – Ukrajina: 
Spolupráca naprieč hranicou“. Výška grantu 873 779 €, celkový rozpočet projektu: 970 866 €.  
Viac informácií na: www. norwaygrants.sk a www.eeagrants.org
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Súčasné 
elektronické médiá
Internetová žurnalistika je na Ukrajine relatívne nový a málo preskúmaný 
jav. Internetové vydania, ktoré sa môžu považovať za prostriedky masovej 
komunikácie, sa vo svete začali objavovať v 90-ch rokoch a na Ukrajine o čosi 
neskôr.  V začiatkoch existovali v podmienkach undergroundu - spoločnosť 
a tradičné médiá im venovali málo pozornosti, a nepovažovali ich za ozajstné, 
čiže profesionálne. V súčasnosti, keď celosvetová sieť obsahuje miliardy 
webových stránok, sa situácia zásadne zmenila.
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Súčasné elektronické médiá

Internetové vydania médií vznikli po dlhotrvajúcej etape rozvoja v roku 1999. 
Výsledok, ktorý ukrajinské internetové médiá dosiahli z hľadiska tempa rozvoja 
a zvýšenia vplyvu za takú krátku dobu, by im mohli závidieť všetky  tradičné 
masovokomunikačné prostriedky.

Zvýšenie jednoduchosti a pohodlnosti používania in-
ternetu na pozadí šialenej popularity sociálnych sietí 
spôsobilo, že online vydania médií (Ukrajinská prav-
da, Cenzor.NET, Korespondent.net, Obozrevateľ) si 
začali zakladať vlastné účty na Facebooku, používajú 
Twitter, Spolužiaci, či Vkontakte a snažia sa technicky 
adaptovať svoje stránky na rozličné zariadenia.

V ukrajinskom mediálnom internetovom priestore 
môžeme vyčleniť tri druhy internetových vydaní: 

• Internetové verzie tlačených či elektronických 
médií (napr., Dzerkalo tyžňa, Express, Tyždeň)

• Stránky informačných agentúr  (napr. UNIAN, Re-
gioNews)

• Vlastné internetové vydania  (napr. Ukrajinská 
Pravda, IPress.ua  a i.)

Mimoriadne prudký rozvoj internetových médií 
možno vysvetliť ich atraktívnosťou pre potenciálnych 
investorov. Výroba a podpora sieťových vydaní je lac-
nejšia v porovnaní s ich offl  ine „príbuznými” a rozsah 
publikácie nie je obmedzený rozsahom novinovej 
stránky alebo časom prenosu. Navyše, návštevníci 
stránok internetových vydaní sú sociálne najaktívne-
jšia a relatívne  solventná časť publika, čo je pre inves-
torov a objednávateľov reklamy dôležitým faktorom. 
Rok 2014 sa stal pre Ukrajinu rozhodujúcim - priniesol 
zmeny nielen v politike štátu a vedomí Ukrajincov, 
radikálne sa zmenila aj ukrajinská mediálna sféra: za 
tento rok sa objavilo viac ako desať nových médií. Ich 
cieľom je podporiť reštart krajiny, meniť ju a vytvoriť 
pozitívne vyhliadky do budúcna.  

Od roku 2008 si na základe iniciatívy medzinárod-
nej organizácie Reportéri bez hraníc 12. marca 
pripomíname Deň slobody slova na internete. Tento 
deň sa pripomína aj na Ukrajine, hlavne z dôvodu za-
sahovania  štátu do internetovej siete, cenzúry a zá-
kazu používania internetu vôbec.

Pre Ukrajinu je otázka slobody slova na internete po-
merne citlivá. Hoci tento rok Ukrajina obsadila 125. 
miesto v každoročnom ratingu slobody masovo-ko-
munikačných prostriedkov a posunula sa vyššie o 8 
pozícií, stále možno hovoriť o cenzúre. Situáciu mení 
priestor ukrajinských internetových médií. Pozitívne 
vplýva na formovanie pravdivého obrazu, ktorý sa vy-
tvára v ukrajinskom spravodajskom segmente a dáva 
možnosť rozvíjať úplne nové názory a uvedomelú 
spoločnosť.  

Dôležitú úlohu v rozvoji internetových médií zohráv-
ajú západní partneri, ktorí prostredníctvom veľkého 
počtu grantových programov prispievajú k rozvoju, 
zdokonaleniu, zavedeniu nových metód práce s in-
formáciami a zverejneniu materiálov cez internetové 
médiá. Každý deň Ukrajina dostáva granty, ktoré ot-
várajú dvere novým možnostiam a ktoré sa úspešne 
realizujú na mediálnom trhu Ukrajiny.

na Ukrajine

Šíriť informácie pomocou 
siete je oveľa lacnejšie, než 
urobiť to na papieri, cez 
rozhlas alebo v televíznom 
vysielaní. 



Ženské  
podnikateľské 
združenia 

Medzi oficiálne evidovanými nezamestnanými 
na Ukrajine za rok 2016 je 350 tisíc žien, čo je 
o 15% viac ako u mužov. Priemerný plat žien 
na Ukrajine je približne o 25-30% nižší ako 
u mužov. 
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Ženské podnikateľské združenia

Na Ukrajine je ženské podnikanie už objektívnou rea- 
litou, pričom podľa expertov rastie oveľa rýchlejšie 
ako mužské a prevyšuje ho podľa tempa rastu 1,7 
krát. Spoločnosť však ťažko prijíma nárast počtu pod-
nikateliek, keďže svojou činnosťou a životným štýlom 
porušujú ustálené rodové stereotypy.

Na jar 2015 bol uskutočnený výskum ohľadom 
ženského podnikania. Projekt bol financovaný ve-
decko-výskumným Centrom pre manažment a  pod-
nikanie Univerzity Phoenix (Phoenix University Center 
for Management and Entrepreneurship) a realizovaný 
ukrajinskými sociológmi. Cieľom projektu bolo zis-
tenie prekážok pre uskutočnenie úspešného podnika-
nia žien. Po prieskume medzi 1000 ukrajinskými pod-
nikateľkami na jar 2015 americkí výskumníci určili tri 
zásadné prekážky ich podnikania - byrokracia v štát-
nych orgánoch, nedostatok financovania a absencia 
kvalifikovaného personálu. 

V legislatíve momentálne nefigurujú zákony, ktoré 
by svedčili o podpore, zvýhodneniach alebo pomoci 
ženskému podnikaniu. Podporou ženského podnika-
nia sa momentálne zaoberajú len mimovládne orga- 
nizácie. Tieto organizácie robia príslušné školenia pre 
ženy, ktoré majú v úmysle začať podnikať. 

Európska banka pre obnovu a rozvoj na Ukrajine 
(EBRR) poskytuje granty pre ženy, ktoré riadia malý 
a stredný biznis. Ako oznámila manažérka Skupiny 
podpory malého podnikania EBRR na Ukrajine, 
Katarína Rigg, granty sa poskytujú v rámci programu 
Ženy v podnikaní, ktorý sa financuje vládou Švédska 
a Európskou úniou. V rámci tohto programu EBRR 
pomáha zapojiť kvalifikovaných poradcov, schopných 
dostať podnik na oveľa kvalitnejšiu úroveň rozvoja 
a poskytuje granty pre čiastočnú kompenzáciu po-
radenských služieb. 

V niektorých krajinách program Ženy v podnikaní fun-
guje už okolo desiatich rokov a jeho výsledky sú neu-
veriteľné. Po spolupráci s EBRR 83% podnikov, ktoré 
riadia ženy, zvýšili obrat v priemere o 28% a produkti- 
vitu o 16%; 57% takých podnikov vytvorili nové pracov-
né miesta a 14% získali zahraničné financovanie. Na 
Ukrajine zatiaľ nemožno hovoriť o nejakých výsled-
koch, ale malo by sa to čoskoro zmeniť.  

Na Ukrajine vzniklo a efektívne funguje občianske 
združenie Ženská profesijná liga, ktoré podporuje 
aktívnu účasť žien na spoločenskom a ekonomic- 
kom živote pomocou vytvorenia sietí, informačnej 
a  kultúrnej podpory, vzdelávania a profesijného roz-
voja. Cieľom Ligy je ochrana občianskych a pracov-
ných práv, celoživotné vzdelávanie a podpora rozvo-
ja profesijnej kariéry žien v oblasti podnikania, vedy, 
školstva, médií a  občianskeho a verejného sektora na 
Ukrajine. Ku kľúčovým hodnotám Ligy patrí gendrová 
rovnosť, celoživotné vzdelávanie a sociálna zodpo- 
vednosť.

V rámci úspešných projektov, ktoré boli realizované 
podnikateľkami, môžeme uviesť coworking Zelenka. 
Osobitosťou daného coworking je to, že sem môžu 
prichádzať mamičky s malými deťmi. Ženy dostávajú 
možnosť pracovať, keď na deti dávajú pozor opatro-
vateľky, a zároveň sa hocikedy môžu zapojiť do hry 
s deťmi. Tento nápad patrí dvom mamičkám, ktoré 
získali finančné prostriedky pre daný projekt cez fi-
nancovanie na internete. Vďaka tomuto projektu 
dostáva veľký počet žien s malými deťmi možnosť 
sebarealizácie a sebazdokonalenia, šancu zbaviť sa 
komplexu menejcennosti (potreby mamičiek sa naj- 
častejšie nivelizujú spoločnosťou), získať finančný 
doplnok k rodinnému rozpočtu a zbaviť sa stresu,  
ktorý sprevádza mladé rodiny s deťmi prvých niekoľko 
rokov.

Ďalším úspešným projektom, ktorý bol realizovaný 
ženou podnikateľkou, je coworking Kyivworking. Bol 
vytvorený v roku 2012 ako prvý coworking na Ukrajine 
a práve táto skutočnosť mu priniesla veľký úspech.

Ženy-podnikateľky teda môžu získať podporu po-
mocou združení podnikateliek, ktoré systematicky 
uskutočňujú školenia a úverujú ich nápady. Celkovo 
to však pre rozvoj ženského podnikania nestačí. Štát 
by im mal poskytnúť nielen úľavy, ale aj zabezpečiť 
určité zvýhodnenie pre finančné  inštitúcie, ktoré 
podnikateľky financujú a  podporovať organizácie  
uskutočňujúce školenia pre ženy, ktoré majú záujem 
o podnikateľskú činnosť. 

Rozvoj malého a stredného ženského podnikania je jedným zo základných 
smerov uplatnenia ústavného práva žien na prácu a efektívnym kanálom, ktorý 
dovoľuje ženám nielen sa adaptovať  na nové sociálno-ekonomické podmienky, 
ale aj riešiť otázku vlastného zamestnania, vytvárajúc pritom nové pracovné mi-
esta a zvyšovať profesionálne návyky a zručnosti. 

Prostredie a úľavy pre menšiny 
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IT

Informačné  
technológie

Počas posledného roka sa Ukrajina posunula na 
rozdiel sedmich bodov v The Global Information Tech-
nology Report od Svetového ekonomického fóra. 
Najväčšia výhoda Ukrajiny v rebríčku je dostupnosť 
informačných a komunikačných technológií. Týmto 
opatrením štát získal šiestu priečku medzi 139 kraji-
nami sveta.

Mnoho ukrajinských odborníkov však opúšťa krajinu 
kvôli práci v zahraničí z dôvodu nedostatku pracov-
ných miest v oblasti informačných a komunikačných 
technológií na domácom trhu. Obzvlášť silným 
bol tento trend v roku 2015 kvôli nestabilite hrivny 
a  problémom v ekonomike - v posledných dvoch 
rokoch opustilo Ukrajinu okolo 9 tisíc IT odborníkov. 
Ukrajina však vytvorila priestor pre stabilný dopyt po 
službách v oblasti IT a vykazuje značný potenciál, ale 
na zrealizovanie návrhov nie je vždy dostatok peňazí. 
Táto situácia robí sféru informačných technológií ob-
zvlášť atraktívnou pre zahraničných investorov.

Napriek všetkým prekážkam sa informačné a komu-
nikačné technológie neustále rozvíjajú, o čom svedčia 
oficiálne údaje - v posledných štyroch rokoch sa po-
diel informačných technológií na HDP štátu zvýšil z 
0,6% na 3,3%. Podobný podiel je v počte programátor-

ov: v  roku 2016 na Ukrajine pracovalo 91,700 profe-
sionálov, na rozdiel od 42 400 pred niekoľkými rokmi. 
V roku 2017 sa predpokladá rast tohto čísla ešte o 20% 
a o 4 roky  o 100 %.

V súčasnosti zastupuje sféru informačných a ko-
munikačných technológií na Ukrajine niekoľko tisíc 
spoločností, medzi ktorými sú EPAM, SoftServe, Lux-
oft, GlobalLogic a Ciklum. V každej z nich pracuje od 
2 500 do 4 600 odborníkov. Tieto spoločnosti (okrem 
GlobalLogic) patria do TOP 100 najlepších IT out-
sourcerov sveta spolu s Intetics, Softjourn, TEAM In-
ternational Services, Eleks, Sigma a Miratech. Okrem 
toho je od roku 2007 Ukrajina zaradená do zoznamu 
30 krajín sveta od analytikov Gartner, kde je výhodné 
rozvíjať IT outsourcing a podľa výsledkov výskumu 
A.T. Kearney je na 24. mieste v celosvetovom rebríčku 
najlepších krajín pre outsourcing. V krajine rovnako 
pôsobí vyše sto vedecko-výskumných centier vy-
sokotechnologických svetových spoločností, vrátane 
Samsung, Oracle, Cisco a Rakuten. Väčšina takýchto 
centier je sústredená v Kyjeve, ďalej v Dnipre,  Ľvove, 
Charkove, či Odese. 

Dobre rozvinutá je IT infraštruktúra a služby v oblas-
ti bankovníctva. Podľa mienky odborníkov môžu byť 

V poslednom desaťročí prebieha vo svete rýchly rozvoj informačných technológií, 
na Ukrajine sa to však stalo trendom až v posledných rokoch. Vysoké školy aktívne 
pripravujú odborníkov v oblasti IT, otvárajú sa súkromné školy a kurzy, na ktorých 
sa prednáša programovanie a podnikatelia zakladajú nové podniky poskytujúce 
služby v oblasti informačných technológií, výpočtovej techniky a komunikácie.

VÝPOČTOVÁ TECHNIKA A KOMUNIKÁCIE
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Ukrajinské IT spoločnosti 
sa stali nielen účinnejšími, 
ale ešte viac sa prispôsobili 
rôznym krízam. 
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Ukrajina vytvorila priestor 
pre stabilný dopyt 
po službách v oblasti 
IT a vykazuje značný 
potenciál.
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ukrajinské banky považované podľa technológií za 
jedny z najlepších na svete. Množstvo technológií, 
ktoré dnes používajú západné krajiny, boli rozpraco-
vané práve na Ukrajine - masové operácie s debet-
nými kartami, online-transakcie, overnight-dealing 
a mnoho iného.

Významným impulzom v tejto práci je rastúci počet 
rôznych iniciatív v oblasti informačných a komu-
nikačných technológií: fór, konferencií, spoluprác, 
stretnutí, programov a ďalších tvorivých priestorov. 
K  nim patrí verejné centrum Kyiv Smart City Hub, 
súťaž VDNH Tech, študijné programy IoT na Ľvovskej 
polytechnikej univerzite a Data Science na Ukrajin-
skej katolíckej univerzite a neskôr v tomto roku sa 

očakáva otvorenie Technology Companies’ Develop-
ment Center a kreatívnej štvrte.

Mnohí zahraniční investori sú pripravení investovať 
do ukrajinských informačných technológií. V roku 
2015 dosiahli zahraničné investície do tejto sféry 130 
miliónov dolárov, čo je o 237% viac než suma investícií 
z predchádzajúceho roka. Významný skok nastal v in-
vestovaní do startupov. Jeden z posledných - ukrajin-
ský startup Sixa, ktorý predstavil trhu hardware-pro-
jekt Rivvr, má hodnotu 3,5 miliónov dolárov. 

Sféra informačných a komunikačných technológií na 
Ukrajine rýchlo rastie. Výhodou pre investorov je široký 
trh a veľké množstvo kvalifikovaných odborníkov.
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Startupový  
priemysel
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Do roku 2002 bolo na Ukrajine len 7 rizikových fon- 
dov. Podľa stavu k 20. decembru 2016 funguje na Ukra-
jine aktívne 1173 inštitúcií kolektívneho investovania, 
z  toho 1040 sú rizikové fondy. Základnými smermi pod-
nikateľskej činnosti, na ktoré sú zamerané rizikové fondy, 
sú oblasti obrany, energetiky, zdravotníctva a precízneho 
poľnohospodárstva.

V júli 2015 bol založený rizikový fond Borsch Venture. Vďa-
ka spolupráci s týmto rizikovým fondom boli v decembri 
2016 do financovania ukrajinského startupu Polyteda 
Cloud zapojené investície vo výške 1,2 mln. eur. 

Druhým subjektom financovania startupov sú pod-
nikateľskí anjeli. 20. júna 2014 bola založená prvá 
spoločnosť podnikateľských anjelov UAngel. Celkovo 
v  priebehu  rokov 2014-2016 podnikateľskí anjeli UAngel 
uskutočnili investície do 87 startupov. Celkový rozsah in-
vestícií tvorí  7 mln. USD za obdobie 2014-2016.

Príkladmi najúspešnejších ukrajinských startupov v roku 
2016 sú startupy fotoservisu Depositрhotos, ktorý zapo-
jil investície vo výške 5 mln. USD. Investormi startupu 
fotoservisu boli EBRR a rizikový fond ТМТ Іnvestments. 
Druhým úspešným startupom je projekt Petcube, ktorý 
získal prvé miesto ako najperspektívnejší ukrajinský 
startup roku 2013 podľa Ain a najlepší ukrajinský startup 
roku 2013 podľa ratingu iForum. Na realizáciu startupu 
sa podarilo získať 2,6 mln. USD investícií. Za posledných 
15 mesiacov predali gadgety Petcube v hodnote  2,5 mln. 
USD.

70-80% ukrajinských startupov, ktoré získali financo-
vanie z rizikových fondov alebo podnikateľských anjelov, 
sa vyznačujú buď nízkou rovinou ziskovosti alebo absen-
ciou vrátenia vložených investícií. Treba však brať ohľad 
aj na skutočnosť, že financovanie rizikového kapitálu 
a startupov je rizikové aj v krajine, kde bolo venture finan-
covanie vymyslené  –  v USA.

V súvislosti s vysokým rizikom bankrotu sú podľa CEO 
inkubátora IQSpace – Vadima Rohovského najlepším 
variantom pre investovanie startupov podnikateľskými 

anjelmi investície v rámci syndikátov. Vďaka investova-
niu startupov v rámci syndikátov sa investičné riziká 
zmenšujú, nakoľko si nie jeden, ale niekoľko pod-
nikateľských anjelov rozdeľujú náklady na rozvoj start-
upu a náklady v prípade neziskovosti startupov. Druhou 
výhodou investovania v rámci syndikátu je zapojenie pod-
nikateľských anjelov do financovania, ktorí môžu byť od-
borníkmi v rozličných oblastiach, a tak zlepšiť pomocou 
akumulovaných poznatkov ziskovosť startupov. Ďalšou 
prednosťou syndikátu je zmenšenie vkladu z dohody voči 
jednému podnikateľskému anjelovi. Podnikateľský anjel 
si teda môže lepšie rozdeliť svoj rozpočet a financovať 
viac startupov.

Ďalšou organizáciou, ktorá sa zaoberá financovaním 
startupov, je Asociácia Súkromní investori Ukrajiny. Pros-
tredníctvom tejto asociácie je možné zapájať investície 
do startupov vo výške od 20 tis. USD až do niekoľkých 
miliónov USD. Asociácia Súkromní investori Ukrajiny 
uskutočňuje financovanie startupov v oblastiach infor-
mačných technológií, komunikačných technológií, na-
notechnológií, výroby prístrojov, medicíny, farmakológie, 
biotechnológie, dopravného priemyslu, energetiky, alter-
natívnych zdrojov, ropného priemyslu, chemického prie-
myslu, ľahkého priemyslu a iných odvetví.

Financovanie rizikového kapitálu a startupov na Ukrajine 
je teda výhodné. Svedčí o tom stále zvyšovanie hodnoty 
čistých aktív rizikových fondov, na rozdiel od zníženia 
hodnoty aktív iných nerizikových fondov, čo sa pozorova-
lo v priebehu roka 2016, a tak isto skutočnosť, že ukrajin-
ské startup spoločnosti produkujú vysoký zisk; napríklad 
ukrajinský startup Сlickky každoročne  preukazuje stabil-
ný rast  (každoročne prináša 2 mln. USD, a za prvý polrok  
roku 2016  – 3 mln.  USD zisku). Priemerný vklad investície, 
ktorú uskutočňuje jeden podnikateľský anjel do startu-
pov, tvorí 48,1 tis. USD. Najvyššia investičná atraktívnosť 
sa pozorovala medzi sférami SaaSPlatform, Marketplace 
a e-commerce. 

Startupový priemysel

Financovanie rizikového kapitálu a startupov na Ukrajine sa zrodilo v roku  1992 
vďaka podpore medzinárodných finančných organizácií, zvlášť EBRR, ktorá v tom 
istom roku uskutočnila investície s cieľom vytvorenia prvého rizikového fondu. 
Odvtedy sa rizikové financovanie a financovanie startupov na Ukrajine aktívne 
rozvíja.

Financovanie prostredníctvom rizikového kapitálu 
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Dvojjazyčná spoločnosť

Lingvistický boom 
na Ukrajine

Angličtina je kľúčovým 

jazykom súčasného 

informačného priestoru. 
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Začiatkom roku 2016 experti medzinárodného 
vzdelávacieho centra Education First  urobili výskum 
medzi 70 svetovými krajinami o ovládaní angličtiny 
ako cudzieho jazyka. Na najvyššej priečke ratingu 
skončilo Švédsko. Ukrajina podľa tohto ratingu patrí 
ku krajinám s priemernou úrovňou ovládania an-
gličtiny. Jej 34. miesto ani zďaleka nie je vysokým uka-
zovateľom.

V roku 2015 bola na Ukrajine založená občianska ini-
ciatíva Go Global – iniciatíva pre štúdium a popula-
rizáciu cudzích jazykov, cieľom ktorej je zlepšenie eu-
rointegrácie ukrajinského obyvateľstva a jeho zapo-
jenie do globalizačných procesov vo všeobecnosti. 
Dnes je súčasťou Go Global viac ako 20 partnerských 
organizácií. Medzi nimi sú veľvyslanectvá, štátne 
správne orgány, medzinárodné spoločnosti, kultúrne 
centrá, jazykové školy a analytické centrá.

Vďaka iniciatívam Go Global prezident Ukrajiny vy-
hlásil rok 2016 za rok anglického jazyka s cieľom pod-
poriť jeho vyučovanie pre rozšírenie prístupu občanov 
k svetovým ekonomickým, sociálnym, študijným 
a  kultúrnym možnostiam, ktoré sa otvárajú vďaka 
ovládaniu a využitiu angličtiny a zabezpečiť inte-
gráciu Ukrajiny do európskeho politického, ekono-
mického a vedecko-výskumného priestoru.

Do vyučovania angličtiny boli minulý rok zapo-
jení zahraniční odborníci - nositelia jazyka, vrá-
tane dobrovoľníkov. Do ukrajinských škôl prišlo 
120 dobrovoľníkov zo 40 krajín sveta, pri školách 
boli otvorené letné anglické jazykové tábory Go-
Camp, v ktorých sa učilo 200 tisíc detí z celej Ukra-
jiny. Prezident Ukrajiny vyjadril presvedčenie, že 
v  roku 2017 sa do programu jazykových táborov s 
vyučovaním angličtiny GoCamp bude môcť zapojiť 
okolo 100 tisíc detí а do roku 2020 sa na tomto pro-
grame zúčastní takmer 1,5 mln. malých Ukrajincov. „Je 
to veľmi ambiciózna úloha. A je veľmi dôležité, aby sa 

realizovala nielen v Roku anglického jazyka na Ukra-
jine, ale aby pokračovala aj naďalej“, zdôraznil Po-
rošenko.

V oblasti štátnej správy sa uskutočnili veľké zmeny. 
V súlade so zmenami k Zákonu Ukrajiny O štátnych 
zamestnancoch sa stala požiadavka ovládania cudzie-
ho jazyka štátnymi zamestnancami záväznou. Vďaka 
programom Britskej Rady a odbornej prípravy Ukra-
jina-NATO a tiež združeniu Go Global, v roku  2016 si 
bezplatne zdokonalilo svoju angličtinu 1 396 štátnych 
zamestnancov.  V tom istom roku sa v 7 oblastiach 
a v Kyjeve začali v kinách premietať fi lmy v pôvodnom 
jazyku. Teraz si každý môže pozrieť obľúbený fi lm 
v  pôvodnom jazyku, čo pomôže zdokonaliť si cudzí 
jazyk a naučiť sa vnímať ho sluchovo. Počet návštev-
níkov takých premietaní stále rastie - od začiatkov 
premietania sa priemerný počet divákov zväčšil o 75%.

V súvislosti s vyhlásením Roka anglického jazyka sa 
ovládanie angličtiny stalo jednou z priorít pre viacerých
 Ukrajincov. Medzi základnými prednosťami štúdia 
cudzieho jazyka uvádza väčšina opýtaných Ukrajin-
cov materiálne činitele -  možnosť pracovať v  inej 
krajine (57%), možnosť získať lepšie zamestnanie na 
Ukrajine (49%), možnosť študovať v inom štáte (47%), 
pre použitie vo svojom povolaní (37%) alebo počas do-
volenky v zahraničí (31%). 

Ovládanie angličtiny je dôležitou konkurenčnou pred-
nosťou a nielen v prípade konkrétnej osoby, ale aj 
všeobecne pre krajinu. Podľa výskumu usku-
točneného spoločnosťou Education First vo viac ako 
50 krajinách sveta, existuje priama súvislosť medzi 
úrovňou ovládania angličtiny a ekonomickým stavom 
v krajine. Vysvetľuje sa to tak, že čím lepšie obyvate-
lia určitého štátu vedia po anglicky, tým je vyššia jeho 
investičná atraktívnosť, a tým ľahšie sa nájdu kvalifi -
kovaní odborníci, ktorí sú už dnes pripravení pracovať 
v medzinárodných spoločnostiach.

Rozsah a kvalita poznatkov, ktoré môžete získať ovládajúc angličtinu, sú 
oveľa vyššie, ako keď ovládate akýkoľvek iný cudzí jazyk. Medzi mladými od-
borníkmi sa teda pozoruje tendencia k dôkladnému osvojeniu si angličtiny. 

Dvojjazyčná spoločnosť Lingvistický boom na Ukrajine
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Dobrovoľnícka práca
V roku 2000 na Ukrajine odštartovala fáza aktívneho 
rozvoja občianskej spoločnosti. Išlo o proces zakladania 
verejných organizácií, ktorých účel je zabezpečenie práv 
a slobôd obyvateľstva. 
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Podľa údajov registračných služieb štátu na začiatku 
roka 2016 bolo na Ukrajine zaregistrovaných viac ako 
15.000 charitatívnych nadácií a organizácií.

Hlavnými medzinárodnými neziskovými organizá-
ciami na Ukrajine sú IREX, ACTR ACCELS, Internews 
Network, Internews Ukraine, Fullbright, National 
Endowment for Democracy - NED, Freedom House, 
Združenie pre Hospodárske vzdelávanie a výskum 
(EERC), Poľsko-Americko-Ukrajinská Iniciatíva (PAU-
CI ), Eurasia Foundation, Counterpart International, 
UCAN. 

Nadácia Demokratických iniciatív spoločne so so-
ciologickou službou Centrum Razumkova vykonali 
prieskum, na základe ktorého analyzovali úroveň 
dobrovoľníctva na Ukrajine počas rokov 2015-2016. 
Podľa výsledkov analýzy možno dospieť k záveru, 
že väčšina úsilia dobrovoľníkov v priebehu rokov 
2015-2016 pripadla na pomoc ukrajinskej armáde. 
Treba však poznamenať, že v roku 2016 sa zvýšilo do-
brovoľníctvo aj v iných oblastiach - pomoc sirotám, 
pomoc chorým a zdravotne postihnutým. Minulý rok 
boli základné náklady dobrovoľníkov zamerané na so-
ciálnu ochranu (59%), zdravotníctvo (15%), hospodár-
sky rozvoj komunít (8%) a vojenskú pomoc (7%). Pre 
vzdelávanie, kultúru, šport a ochranu životného pros-
tredia bolo vynaložených menej ako 5% pre každú 
z oblastí. 

Pozitívne v oblasti fi lantropie je vytvorenie Ukrajin-
skej Burzy Charity – je to prvá celonárodná nezávislá 
sociálna infraštruktúra on-line charity na Ukrajine. 
Tento servis poskytuje univerzálne služby pre do-
brovoľníkov aj pre tých, ktorí potrebujú pomoc. Na 
tejto platforme každá osoba, každá fi rma či organ-
izácia môže nájsť a podporiť charitatívny projekt 
podľa vlastného výberu a pre seba najvýhodnejším 
spôsobom.

Viac ako polovica z vyhlásených dotácií na Ukrajine 
sú dotácie pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Na-
jväčším spoločníkom Ukrajiny v oblasti grantov pre 
štúdium sú Poľsko a SŠA. Napríklad Fulbright Grad-
uate Student Program oznámilo začatie registrácií 
v oblasti vysokého školstva v Amerike. Program 
poskytuje príležitosť pre štúdium na amerických uni-
verzitách od jedného do dvoch rokov a získať magis-
terský titul. Program poskytuje grant, ktorý zahŕňa 
školenie, mesačný štipendium, zdravotné poistenie 
a náklady na obe letenky.

Ukrajina sa aktívne zapája do rôznych výmenných 
programov. V rebríčku vzdelávacieho spoločníka pro-
gramu „Erasmus +” má Ukrajina 3. miesto medzi 150 
krajinami a prvé miesto v rámci Východnej spolupráce 
(Azerbajdžan, Arménsko, Bielorusko, Gruzínsko, Mol-
davsko, Ukrajina). Z ukrajinských vysokých škôl do 

Dobrovoľnícka 
práca - 

Dobrovoľnícka práca sociálne a kultúrne služby

Základnou činnosťou neziskových organizácií je činnosť súvisiaca s poskytovaním 
charitatívnych, vzdelávacích, kultúrnych, vedeckých a iných služieb pre verejnú po-
trebu s vytvorením systému sociálnej a ekonomickej nezávislosti občanov a na iné 
účely uvedené v oprávnených dokladoch uzatvorených v súlade s ustanoveniami 
príslušných právnych predpisov o neziskových organizáciách.

sociálne a kultúrne služby
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univerzít Európy celkovo pôjde študovať a učiť 3455 
študentov, učiteľov a zástupcov administratívnych 
pracovníkov. Ukrajinské univerzity prijímajú 1067 
uchádzačov o štúdium z európskych škôl.

V roku 2017 Verchovná Rada Ukrajiny ratifikovala 
dohodu o zapojení Ukrajiny do programu „Schopno-
sti pre konkurenciu malých a stredných podnikov” 
(COSME). COSME - jeden z kľúčových programov 
EÚ s rozpočtom 2,3 miliárd eur – má za cieľ vytvoriť 
priaznivé podmienky pre malé a stredné podniky, 
výmenu skúseností, zvýšiť obchodnú aktivitu pod-
nikateľov, rozšírenie obchodných a hospodárskych 
väzieb a vytváranie kultúry podnikania v súlade s naj- 
lepšími svetovými štandardmi. 

Program poskytuje odborné poradenstvo, škole-
nia, semináre a rôzne odborné konferencie pre malé 
a  stredné podniky, rovnako ako výmenné programy, 
odborné prípravy a ďalšie vyhľadávanie partner-
ov v  Európskej únii. Efektívna realizácia programu 
umožní ukrajinským podnikateľom použiť veľké 
množstvo výhod Zóny voľného obchodu medzi Ukra-
jinou a Európskou úniou, výrazne zvýši schopnosť 
pre konkurenciu domácich výrobcov a podporí rozvoj 
hospodárskeho potenciálu Ukrajiny a vykonávanie 
najlepších obchodných praxí.
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SLOVAKIA - UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER 
Slovensko - Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou

Financované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancované 
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Programu SK08 – Cezhraničná spolupráca – „Slovensko – Ukrajina: 
Spolupráca naprieč hranicou“. Výška grantu 873 779 €, celkový rozpočet projektu: 970 866 €.  
Viac informácií na: www. norwaygrants.sk a www.eeagrants.org
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