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ПРАКТИЧНА 
ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО ПОДОРОЖ 
У СЛОВАЧЧИНУ

Я отримав запрошення від свого торгового партнера зі Словаччи-
ни, щоб разом з ним взяти участь у торгових переговорах про по-
стачання товарів з України у Словаччину. До того як я почав цим 
цікавитися, я не знав того, що буде мені потрібно, і того, що я пови-
нен буду зробити, щоб я міг бути присутнім на переговорах. 

Перша перешкода, з якою я зустрівся, були візи. Словацька Респу-
бліка є членом Європейського союзу і також є однією з держав-чле-
нів Шенгенської зони. Як громадянин України, щоб я міг поїхати 
у Словаччину, то мушу отримати візу. Я почав дізнаватися і з’ясу-
вав, що в Україні можливо отримати візу до Словаччини у двох 
місцях, а це в консульському відділі Посольства Словацької Рес-
публіки (Україна, 010 34, м. Київ, вул. Паторжінського, 14; тел.: +38 
(044) 220 12 03), а також в Генеральному консульстві Словацької Рес-
публіки в Ужгороді (Україна, 88000, м. Ужгород, вул. Локоти, 4, тел.: 
+38 (0312) 613495). Я був трохи здивований тим, що мені від словаць-
кого партнера не досить просто запрошення і я повинен від нього 
отримати додаткові документи, але в кінці кінців я успішно завер-
шив заяву на отримання візи і подав її у відповідному консульстві. 
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В цьому мені допомогла інформація на сайті посольства Словаччи-
ни в Києві (www.slovakia.kiev.ua), де я знайшов список документів, 
які повинні бути подані з заявкою на отримання Шенгенської візи.

Через кілька днів я отримав візу і був цілком готовий до від’їзду. 
Я вирішив, як я буду подорожувати. У мене було кілька варіантів 
на вибір. Я міг би подорожувати на поїзді, літаком, автобусом або 
автомобілем. Я знаю, що Словаччина дуже красива країна з вели-
кою кількістю пам'яток культури і природної краси. Це вплинуло 
на моє рішення подорожувати автомобілем. Я сподівався, що змо-
жу організувати свою поїздку так, щоб я міг поєднати роботу з від-
починком, тобто приємне з корисним.

З огляду на те, що у мене була Шенгенська віза, видана Словацькою 
Республікою, я дотримався рекомендації вперше перетнути Шен-
генську зону через спільний кордон між Словацькою Республікою 
та Україною, незважаючи на те, що через іншу країну зробити це 
для мене було би сприятливіше, і, як я пізніше дізнався, швидше. 
Я купив зелену карту, перевірив документацію і вирушив у доро-
гу. Для того, щоб перетнути кордон я міг би використовувати два 
пункти перетину кордону: Ужгород - Вишнє Німецьке або Малий 
Березний - Убля. Я вибрав прикордонний перехід в Ужгороді. Я був 
неприємно здивований періодом очікування, але з розмов з інши-
ми водіями під час очікування на кордоні, я дізнався, що я про-
сто вибрав неправильний час, щоб їхати. Крім того, я дізнався від 
них все, що від мене може потребувати словацька прикордонна 
поліція. На щастя я мав також запрошення від словацького парт-
нера, на основі якого я отримав візу і зелену карту для страхуван-
ня автомобіля і страховий поліс для медичних витрат, а також 
достатню кількість грошових коштів готівкою, щоб залишитися 
в Словаччині. Тому що я не курю і я віз із собою тільки одну лі-
трову пляшку алкоголю в якості презенту своєму партнерові, мені 
не загрожує порушення митного законодавства, яке мені дозволяє 
у Словаччину завезти всього 40 сигарет в літр міцних спиртних на-
поїв (точний перелік товарів, які звільняються від митних зборів 
ПДВ і акцизу можна знайти за адресою: https://www.financnasprava.
sk/sk/obcania/clo/oslobodenie-od-cla-dph-a-spd). Звичайно, до Євро-
пейського Союзу забороно ввозити молочні продукти і продукти 
тваринного походження. Таким чином просвітлений і мораль-
но підготовлений я відносно гладко пройшов через паспортний 
і митний контроль.
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Відразу при в'їзді до Словаччини я помітив, що обмеження швид-
кості на дорогах відрізняються від обмежень в Україні. В сільській 
місцевості можна їхати тільки зі швидкістю 50 км/год. і, звичайно, 
в Словаччині не застосовуються межі до перевищення швидкості 
на 20 км/год., як це має місце в Україні. Так як я хотів би використо-
вувати автомагістраль, я купив на найближчій АЗС електронну 
картку для допуску на автомагістраль (більш детальну інформа-
цію можна знайти російською мовою за електронною адресою: 
www.eznamka.sk). Увагу слід звернути і на невеликі розбіжності 
в правилах дорожнього руху, наприклад, на світлофорі в Словач-
чині не можна повернути в протилежному напрямку, якщо цього 
не дозволяє дорожній знак.

Я щасливо прибув до місця призначення і, нарешті, я зустрівся зі 
своїм партнером. Ми домовилися про подальшу співпрацю, підпи-
сали контракт і визначили терміни проведення наступної зустрі-
чі. Оскільки перший раз мені була видана тільки одноразова віза, 
мій партнер підготував для мене нове запрошення та нову випис-
ку із торгового реєстру, щоб я міг після того, як повернуся знову по-
дати заяву на отримання шенгенської візи.

Я перевірив на Шенгенському калькуляторі (https://ec.europa.eu/
assets/home/visa-calculator/calculator.htm?lang=en) кількість днів 
перебування у Шенгенській зоні і вирішив ще кілька днів про-
вести подорожуючи Словаччиною. Я дуже гарно провів там час. 
Я б залишився ще довше, але кількість днів перебування у Шенген-
ській зоні, яка зазначена у візі, невблаганна. Тому, щоб уникнути 
будь-яких проблем при перетині кордону або при отриманні нової 
візи, я вирішив не перевищувати цей ліміт.

Після повернення в Україну я знову подав заяву на отримання 
Шенгенської візи. На цей раз я спробував скористатися послуга-
ми візового центру. У випадку з візовим центром немає необхідно-
сті реєструватися на певну дату, на відміну від консульства. Візові 
центри повинні обслуговувати всіх клієнтів, які приходять в цей 
день, щоб подати заяву на отримання візи (додаткову інформацію 
я знайшов на сайті www.pony-visa.com.ua).

Тепер з нетерпінням чекаю видачі нової шенгенської візи для то-
го, щоб повернутися якомога швидше у Словаччину і продовжити 
діяльність в початих проектах. І, на завершення, ще кілька прак-
тичних знань.
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Документ, що засвідчує особу
Документом, що засвідчує особу у Словаччині є тільки посвідчен-
ня особи громадянина будь-якої держави-члена Європейського 
Союзу. У випадку громадян третіх країн (які не є членами ЄС) доку-
ментом, що засвідчує особу є тільки дійсний паспорт. У разі, якщо 
країна, громадянином якої ви є, не має безвізовий режим, вам та-
кож буде потрібна віза або інший документ, що дозволяє Вам бути 
на законних підставах на території Словацької Республіки. Цим 
документом може бути дійсна Шенгенська віза або національна 
віза іншої країни Шенгенської зони. Це також може бути документ, 
який підтверджує, що у вас є певний тип проживання (тимчасове, 
постійне, довгий термін...) на території будь-якої держави-члена 
Шенгенської зони. При перевірці поліцейськими у Словаччині ви 
зобов'язані пред'явити паспорт, у котрому є дійсна віза або паспорт 
та дозвіл на проживання. У разі, якщо ви не маєте при собі дійс-
ний паспорт, то вам може загрожувати штраф до 165 євро. Водій-
ські права не є документом, що засвідчує особу. Ви також повинні 
за вимогою поліцейського органу бути в змозі продемонструвати, 
що у вас є діюче страхування медичних витрат і достатньо коштів 
для проживання.

Мова
Словацька мова, так само як і українська, є однією із слов'янських 
мов. Тому вони пов'язані між собою. З невеликим зусиллям можна 
порозумітися зі словаком. З кожним днем це простіше і легше. Ос-
терігайтеся деяких слів, які звучать однаково на обох мовах, але 
мають зовсім інший зміст. Ви можете опинитися у комічних, а іно-
ді і неприємних ситуаціях.

Наприклад:
čerstvý – свіжий

úžasný - класний

voňať - пахнути

páchnuť – воняти

Ці слова лише звучать однаково, але мають в обох мовах абсолют-
но протилежне значення. Саме тому, наприклад, в Словаччині 
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у магазинах продається свіжий (čerstvý) хліб, а в Україні ніхто би 
не купив «черствий хліб». Так само можуть виникнути комічні си-
туації у парфумерії під час купівлі подарунків. Бо в Словаччині ви 
купуєте те, що чудово пахне «úžasne vonia», проте в Україні з пода-
рунком, який «жахливо смердить», вас би спіткала невдача.
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ЗАГАЛЬНА 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 

СЛОВАЧЧИНУ

Розташування і територія
Словацька Республіка – це держава, яка знаходиться у Централь-
ній Європі. Географічний центр Європи згідно з багатьма вимі-
рюваннями знаходиться саме у Словаччині, а конкретно - у селі 
Кремніцка Баня Банськобистрицького краю (48044’38’’ північної 
широти 18054’48’’східної довготи). З огляду на географічне розта-
шування, територія Словаччини завжди була значним торговим 
і культурним перехрестям. Словаччина – континентальна кра-
їна без виходу до моря. Центр і північ країни гористий (Карпат-
ська дуга), для півдня і сходу типова низина (важливі сільсько-
господарські райони). Територія Словаччини становить 49 036 м2, 
що приблизно в 348 разів менше ніж Росія та приблизно у 12 ра-
зів менша ніж Україна. Межує з п’ятьма країнами. З заходу це Ав-
стрія і Чеська Республіка, на півночі – Польща, на півдні – Угорщи-
на, з якою Словаччина має найдовший кордон (654,8 кілометрів). 
Східний кордон межує з Україною і ця прикордонна територія є 
найменшою з-поміж усіх сусідніх держав Словаччини (97,8 кіломе-
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трів). Національною мовою є словацька, яка відноситься до групи 
слов’янських мов, а саме, західнослов’янської. До державних сим-
волів відносяться: державний герб, національний прапор, держав-
на печатка і гімн.

З 1 травня 2004 року Словаччина входить до складу Європейсько-
го Союзу, а з 2007 року стала членом Шенгенської зони. Словаць-
ка Республіка підтримує дипломатичні відносини, приблизно, 
з  173 країнами і є членом багатьох міжнародних організацій, та-
ких як: ООН, НАТО, В4 та багато інших. В минулому на нашій тери-
торії платіжною одиницею була словацька крона, але з 1 січня 2009 
року – з дати вступу Словаччини в Єврозону, у нашій країні почала 
використовуватись валютна одиниця-євро.

Адміністративно Словаччина поділена на вісім самоврядних країв. 
До них відносяться: Братиславський, Трнавський, Тренчянський, 
Нітрянський, Банськобистрицький, Пряшівський та Кошицький 
край. Братиславський край з площею 2 052,62 км2 є найменшим 
краєм СР і займає 4,2 % території Словацької Республіки. Знахо-
диться у південно-західній частині СР і утворює спільний кордон 
з Австрією та Угорською Республікою. Найбільшим за площею 
у 9 454 км2 є Банськобистрицький край. Простирається з південної 
частини центральної Словаччини, де на півдні межує з Угорською 
Республікою, на сході – з Кошицьким краєм, на півночі – з Трен-
чянським і Кощицьким краєм, а на сході – з Нітрянським краєм. 
Братислава - столиця, а заодно і найбільше місто Словаччини з на-
селенням приблизно 473 000 жителів, знаходиться на заході краї-
ни. Найбільш важлива словацька ріка Дунай з’єднує Братиславу 
з  іншими двома столицями сусідніх держав: Віднем і Будапештом.

Для Словаччини найбільш характерними є низини у південній 
частині країни та гірські пасма у північній частині. Словаччина 
знаходиться в помірному кліматичному поясі, на протязі року тут 
змінюються чотири пори року. Середня зимова температура -20С, 
а  січень – самий холодний місяць. Найхолодніший район Словач-
чини – це район Високих Татр та їх навколиш-ня місцевість. Влітку 
середня температура становить приблизно 210С , найтепліші міся-
ці – липень і серпень. Татри – національна гордість, знаходяться 
у північній частині Словаччини на кордоні з Польщею. Гірський 
масив охоплює територію 786 км2, з того 610 км2 на території Сло-
ваччини. Їх альпійський характер підкреслюють 30 штітів висо-
тою понад 2 500 метрів над рівнем моря. Найвища вершина Висо-
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ких Татр – Герлаховски Штіт 2654,4 м над рівнем моря. Відомими 
туристичними місцями в Татрах є також Ломніцки Штіт (2 633,9 м 
н.р.м.) та Риси (2 503 м н.р.м.) Татри утворюють важливий елемент 
туризму в Словаччині, головним чином, у зимові місяці, коли туди 
з’їжджаються багато чисельні відвідувачі не тільки зі всієї Європи, 
але і світу; вони мають можливість дістатись сюди також літаком, 
а саме, прибути в міжнародний аеропорт Попрад – Татри. Найниж-
ча точка Словаччини знаходиться в південно-східній частині кра-
їни біля кордону з Угорщиною. Йдеться про Стреду над Бодрогом, 
де рівень висоти над морем досягає 94 метри.

Населення і мова
Згідно з даними останнього перепису населення у 2011 році, кіль-
кість населення Словаччини складає приблизно 5,4 мільйона жи-
телів. Етнічний склад населення становлять переважним чином 
словаки, до словацької національності відносить себе 80 % насе-
лення. Приблизно 8 % населення відносить себе до угорської наці-
ональності, що в основному залежить від високої щільності насе-
лення меншини на півдні країни біля кордону з Угорщиною. Потім 
по кількості населення меншин йдуть роми, чехи, русини і укра-
їнці. Станом на 31.12.2013 р. найбільшим у Словацькій Республіці є 
Пряшівський край з кількістю населення 818 916 осіб. Його частка 
в загальній кількості населення Республіки складає 15,1 %. Щіль-
ність населення – 91 чол. на км2. І навпаки, Трнавський край з кіль-
кістю населення 557 608 чол. є найменш густонаселеним з усіх ре-
гіонів, а його представництво у загальній кількості населення СР 
складає 10,3 %. Містом з найбільшою кількістю жителів є столиця 
Братислава (приблизно 472 966 чол.), на другому місці знаходить-
ся Кошице (приблизно 239 369 жителів). Словаччина має 2922 насе-
лених пункти, включаючи міські частини Братислави і Кошиць. 
Більше половини населення проживає в містах (57 %), що спри-
чинено перш за все кращими можливостями працевлаштуван-
ня. Поділ населення між жінками і чоловіками приблизно рівно-
мірний, з помірною перевагою жіночої статі. Згідно зі статисткою 
в Словаччині проживає жінок на 110 тисяч більше, ніж чоловіків. 
Найбільш поширеною мовою є словацька, якою користується 80 % 
населення. Мови меншин можна використовувати при контакті 
з органами в селах, де частка населення перевищує 20 %. На прак-
тиці це стосується більше сотні угорських сіл, десятки русинських 
чи українських та ромських сіл та одного німецького села.
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Релігія
Згідно з останніми опитуваннями 84 % населення країни вірую-
чі. Релігія в Словаччині головним чином християнська, має дов-
гу традицію, що сягає аж до перших століть нашого літочислення. 
В Словаччині існують церковні дитячі садки, початкові і серед-
ні школи, а також університети. Словаччина гарантує своїм гро-
мадянам свободу віросповідання для всіх релігій. В школах пред-
мет релігійного виховання є обов’язковим предметом для учнів 
католицького віросповідання, альтернативний предмет – етич-
не виховання. Згідно з статистикою найбільш поширеною є ри-
мо-католицька віра, до якої належать більше 69 % усіх вірників. 
Друге місце займає лютеранство з часткою 6,9 %. На третьому міс-
ці з часткою 4,1 % – греко-католики. Залишок відсотків утворюють 
громадяни Словаччини, які не визнають жодної віри (13,7 %), чи 
такі, у яких не вияснено, яке віросповідання вони визнають (2,2 %). 
Також у нас зареєстровано 18 церков та інших релігійних громад.

Політична система
Словацька Республіка – парламентська республіка. Найвищим 
законодавчим органом є Національна Рада Словацької Республі-
ки, що складається з 150 депутатів, яких вибирає населення кож-
них чотири роки. Обирати мають право усі громадяни, що досягли 
18-річного віку. Приблизна явка на вибори становить приблизно 
60 %. Уряд Словацької Республіки є вищим органом виконавчої 
влади. Складається з Голови, віце-прем’єр-міністрів та міністрів. 
На даний час у Словацькій Республіці 13 міністерств, кожне з яких 
підпорядковано міністрові. На чолі Уряду стоїть Прем’єр –міністр, 
на даний час з 2012 року ним є Роберт Фіцо. На сьогодні найсильні-
ша політична партія Словаччини - партія Smer-SD, на останніх ви-
борах вона отримала 28,28 % голосів виборців. Президент, прем’єр 
і голова уряду разом утворюють найвищий конституційний ор-
ган країни. Функція президента у Словаччині скоріш формальна 
та представницька всупереч тому, що президент вважається голо-
вою держави, і є головнокомандуючим Збройних сил СР. На даний 
час президентом Словацької Республіки є Андрей Кіска. 
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АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
УСТРІЙ

Словацька Республіка як унітарна держава характеризується єди-
ною і неподільною територією, єдиним правовим порядком та єди-
ною системою органів державної влади. Виконавча влада держави, 
в якості однієї з трьох основних складових державної влади, окрім 
законодавчої та судової влади, здійснюється за допомогою держав-
ного управління, яке від 1990 року організоване на двох основних 
рівнях: державне управління та органи місцевого самоврядуван-
ня. Ця модель також називається подвійною або відокремленою 
моделлю державного управління, яку доповнює третій компо-
нент - державні корпорації.

Територіальний поділ Словацької Республіки
З точки зору територіального розподілу Словацька Республіка ді-
литься на самоврядні територіальні одиниці, якими є муніципа-
літети та вищі територіальні одиниці, також відомі як самоврядні 
регіони. Територіальні межі вищої територіальної одиниці відпо-
відають зональним межам регіонів. Наразі Словацька Республіка 
географічно розділена на 8 вищих територіальних одиниць, які 
своєю назвою збігаються з назвою регіону, а саме: Братиславський, 
Трнавський, Тренчанський, Нітрянський, Жилінський, Банськоби-
стрицький, Прешовський, Кошицький.

Адміністративний поділ Словацької Республіки
Адміністративними одиницями Словацької Республіки є регіони, 
які розділені на райони. На сьогодні у Словаччині налічується 8 ре-
гіонів та 79 районів. Місто, відповідно до якого регіон чи район наз-
ваний, є місцезнаходженням державних органів, які здійснюють 
свою діяльність у межах територіальної юрисдикції даного регіо-
ну або району. Територіальні межі регіону та району вважаються 
територіальними одиницями для здійснення повноважень орга-
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нів державної влади, що є визначальним чинником, особливо при 
визначенні місцевого компетентного органу в адміністративному 
провадженні. Наступними адміністративними одиницями є му-
ніципалітети та військові округи з питань, що належать до компе-
тенції державного управління.

Організація державного управління у Словацькій 
Республіці
Державне управління являє собою динамічну систему, яка знахо-
диться у сфері функціонування Словацької Республіки як незалеж-
ної держави, призвело до численних реформ, наслідком яких були 
його кількаразові реорганізації. Різні етапи змін були обумовлені 
як змінами у політичній сфері, так і зусиллями та намаганням зі 
скороченням витрат, пов'язаних з виконанням державного управ-
ління, скорочення числа працівників або ж переданням окремих 
державних повноважень місцевим органам влади.

Державне управління у Словаччині ділиться на: органи державної 
влади, органи місцевого самоврядування та громадські організації. 
Органи державної влади діляться на центральні, що складаються 
з міністерств і центральних органів державного управління, та 
місцевого самоврядування, що складається з районних відділень, 
які здійснюють та мають загальну сферу застосування у спеціалізо-
ваних органах, такі як, наприклад, Управління праці, соціальних 
справ та сім'ї або Регіональна Рада з питань охорони пам’ятників. 
Місцеве самоврядування ділиться на територіальне самовряду-
вання, що складається з вищих територіальних одиниць і муні-
ципальних утворень, а також професійне самоврядування, куди 
входять різні асоціації, об’єднання та спілки.

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Уряд Словацької Республіки
Вищим органом виконавчої влади у державі є Уряд Словаць-
кої Республіки. Він складається з Прем'єр-міністра, заступників 
Прем'єр-міністра та міністрів. Уряд призначає Президент Словаць-
кої Республіки за пропозицією прем'єр-міністра. За здійснення 
своїх функцій уряд несе відповідальність перед Національною ра-
дою Словацької Республіки.

Уряд, у межах своєї компетенції, здійснює управління і контроль 
державного управління.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ УСТРІЙ
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Міністерства 
У Словацькій Республіці наразі працює 13 міністерств:

• Міністерство економіки Словацької Республіки,
• Міністерство фінансів Словацької Республіки,
• Міністерство транспорту, будівництва та регіонального розвитку 
Словацької Республіки,
• Міністерство сільського господарства і розвитку сільських районів 
Словацької Республіки,
• Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки,
• Міністерство оборони Словацької Республіки,
• Міністерство юстиції Словацької Республіки,
• Міністерство закордонних справ і європейських відносин 
Словацької Республіки,
• Міністерство праці, соціальних справ та сім'ї Словацької Республіки,
• Міністерство охорони навколишнього середовища Словацької 
Республіки,
• Міністерство освіти, науки, досліджень і спорту Словацької 
Республіки,
• Міністерство культури Словацької Республіки,
• Міністерство охорони здоров'я Словацької Республіки.

Міністерство є юридичною особою і з точки зору організаційної 
структури державного управління належить до центральних ор-
ганів державної влади. Місцезнаходженням окремих міністерств 
є Братислава. Діяльність міністерств управляється і контролюєть-
ся урядом. Внутрішньо, міністерством керує та відповідає за його 
діяльність - міністр, якого у разі відсутності заміщає державний 
секретар. Внутрішньо міністерство ділиться на секції на чолі з ге-
неральним директором, які далі можуть бути поділені на ради, 
відділення чи інші рівні на основі їх організаційної складової, на 
чолі з директором. 

Центральні органи державної влади
У Словацькій Республіці в даний час діють 11 центральних орга-
нів державного управління:

• Уряд Словацької Республіки,
• Антимонопольний комітет Словацької Республіки,
• Управління статистики Словацької Республіки ,
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• Управління геодезії, картографії та кадастру Словацької Республіки, 
• Управління з питань регулювання ядерної енергетики Словацької 
Республіки, 
• Бюро стандартів, метрології та випробувань Словацької Республіки,
• Управління державної закупівлі Словацької Республіки, 
• Відомство промислової власності Словацької Республіки,
• Управління державних матеріальних резервів Словацької 
Республіки,
• Орган з національної безпеки
• Канцелярія заступника прем'єр-міністра Словацької Республіки для 
інвестицій і комп'ютеризації.

Центральні органи державного управління є юридичними осо-
бами, діяльність яких регулюється і контролюється урядом. Міс-
цезнаходженням центральних органів державного управління є 
Братислава, за винятком Управління промислової власності Сло-
вацької Республіки, яке знаходиться у Банській Бистриці. З точки 
зору організаційної структури державного управління вони явля-
ються ієрархічно вищими по відношенню до місцевих органів вла-
ди.

Органи із загальнодержавним впливом
Вони утворюють, свого роду, проміжний рівень між центральни-
ми та місцевими органами державного управління, мова йде про 
окрему складову в організаційній структурі державного управ-
ління. Кожен орган повинен бути створений на підставі окремо-
го закону. Це керуючі та контрольні органи, які є уповноважені 
приймати рішення, багато з яких мають можливість видавати 
обов'язкові постанови або ж накладати санкції. Сюди належать, 
наприклад: Управління з регулювання мережевих галузей, Від-
діл з питань праці, соціальних справ та сім'ї. Мова йде про вели-
ку кількість органів, діючих у різних областях, наприклад, митна 
справа, податкове відомство, гірничодобувна діяльність, управ-
ління водними ресурсами, лісове господарство, транспортна інф-
раструктура, праця та соціальні питання, регулювання поштових 
послуг.

Органи державного управління на місцях
Місцеві органи державного управління із загальною сферою ді-
яльності це обласні районні адміністрації. Виконання державного 
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управління здійснюється районними радами, якими керує, кон-
тролює та координує відповідна Обласна районна рада, що знахо-
диться і підпорядкована відповідній області, яка є вищим органом 
даних районних адміністрацій, які знаходяться у межах її тери-
торіальної юрисдикції. Районна адміністрація, що знаходиться 
у відповідній області виконує другий етап державного управління 
у питаннях, в яких, адміністративне провадження першого етапу 
вирішує обласна районна адміністрація, в окремих випадках, ви-
ща територіальна одиниця чи муніципалітет, які знаходяться під 
його територіальною юрисдикцією.

Місцеві органи державного управління видають загальнообов'яз-
кові правові норми означені як постанова, яка видається у Віснику 
Уряду Словацької Республіки. Постанова набирає чинності з дня її 
проголошення, вступає у силу на п’ятнадцятий день після її про-
голошення, якщо в ній не вказується пізніший термін. Від дня про-
голошення постанови, вона повинна бути доступна громадськості 
в установі, яка видала її.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Органи місцевого самоврядування на місцевому рівні представ-
ляють населені пункти тa на регіональному рівні вищі терито-
ріальні одиниці (самоврядні регіони). На сьогодні у Словаччині 
налічується 8 вищих територіальних одиниць. Місцеве самовря-
дування складається із зовнішнього незалежного управління 
державними справами безпосередньо громадянами на території 
населеного пункту чи самоврядного регіону на основі місцевих ре-
ферендумів, зборів громадян, але перш за все, через своїх обраних 
представників у різних місцевих органах влади, якими в межах 
населеного пункту є мер чи сільський голова та міська/сільська 
рада, а в межах самоврядного регіону голова самоврядного регіону 
та рада/представництво самоврядного регіону. 

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Це є державні установи що надають послуги для суспільства, або 
ж недержавні організації, які здійснюють діяльність на підтрим-
ку виконання державних і громадських завдань. Вони встановлю-
ються законом або частково фінансуються з державного бюджету, 
підлягають контролю з боку держави. Такою корпорацією є, на-
приклад, Радіо і телебачення Словаччини, Інформаційне агент-
ство Словацької Республіки.
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КУЛЬТУРНА 
СПАДЩИНА ТА 

ТУРИЗМ 

Останнім часом Словаччину радує зростаюча популярність місь-
кого туризму з метою ознайомлення з культурою та історією. Від-
відувачів приваблює старовинна архітектура, гастротуризм, 
відвідування фольклорних заходів, знайомство з місцевими жи-
телями, дозвілля, розваги та відпочинок. Словаччина пишається 
своїм багатим фольклором та звичаями. Кожна область, місто або 
населений пункт має свій унікальний характер та власний фоль-
клор, чи мова йде про традиційний одяг (костюм), музику, пісні 
або про архітектуру, звичаї та традиції. Фольклорні звичаї окре-
мих регіонів представлені на фольклорних фестивалях у багатьох 
місцях Словаччини. Фольклорний фестиваль «Східна» є найста-
рішим та найбільшим словацьким фестивалем з міжнародною 
участю. Щороку на цьому фестивалі виступає близько 1400 учас-
ників з різних країн. 
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Найвизначнішу частину культурної спадщини складає фонд 
пам’яток. До нього входять національні культурні пам’ятки, пе-
редусім замки та укріплення, а також палаци, сакральні споруди, 
міщанські будинки або технічні пам’ятки. Словаччина є однією 
з околиць Європи з найбільшою кількістю замків. Тут знаходиться 
425 палаців та 180 замків разом із замковими руїнами. До найвиз-
начніших та найбільш відвідуваних замків належить Списький 
град, який регулярно відвідує більше 200 тисяч гостей. 

Фольклор 
Якщо говорити про культуру Словаччини, то мова однозначно йти-
ме про місцевий фольклор. Словаччина та словаки взагалі дуже 
пишаються своїм багатим фольклором і звичаями. Сюди входять 
унікальні фольклорні костюми, пісні, архітектура, а також тра-
диційні страви, як, наприклад, бринзові галушки або традиційні 
народні танці, традиції під час різних свят. Фольклорні звичаї ок-
ремих регіонів відрізняються між собою деякими деталями, але, 
по суті, усі вони пов’язані з минулим та шануванням традицій. 

Національні культурні пам’ятки 
Список об’єктів Світової культурної спадщини ЮНЕСКО Словаць-
кої Республіки наразі налічує сім об’єктів – п’ять культурних та 
два природні. До культурних належать:

• Банська Штявниця та технічні пам’ятки околиць – з 1993 року.
• Левоча – з 1993 року.
• Списький град та довколишні пам’ятки – з 1993 року
• Влколинець – резервація пам’яток народної архітектури з 1993 року. 
• Історичний центр міста Бардіїв – з 2000 року.
• Дерев’яні церкви словацьких Карпат – з 2008 року. 

У список об’єктів Світової культурної спадщини Словаччини також 
внесені два природні об’єкти. Сюди належать печери Словацького 
Красу та Аггтелеку. Цей об’єкт Словаччина ділить разом з Угорщи-
ною, його було внесено до переліку у 1995 році. Другим об’єктом є 
букові праліси Карпат та старі букові ліси у Німеччині, внесені до 
списку з 2007 року. 

Своє місце Словацька Республіка також зайняла у Репрезентатив-
ному списку нематеріальної культурної спадщини людства. А са-
ме, з трьома такими елементами:

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ТА ТУРИЗМ
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• Фуяра

Мова йде про музичний інструмент народної культури, який на-
зивають також «королевою народних інструментів». Поширений 
він лише у Словаччині, зокрема на території Центральної Сло-
ваччини і вже кілька століть є одним з національних символів. 
У фуяри досить специфічне звучання, що доповнює її унікальність, 
якою словаки можуть похвалитися й за кордоном. 

• Тєрховська музика

Це музична культура, яка передається в усній формі та походить 
із села Тєрхова та його околиць. Для тєрховської музики характер-
ний 3-4 членний струнний склад та багатоголосий спів усіх музи-
кантів. 

• Культура, пов’язана з волинкою 

Культура, пов’язана з волинкою – це комплекс усіх виражень куль-
тури, пов’язаних із музичним інструментом волинкою та його ви-
користанням, усі знання, які супроводжують та представляють 
цей інструмент, його виробництво, форму та використання.

Для пізнання культури можна поїхати у будь-яке місто Словаччи-
ни. У кожному з них можна знайти регулярні художні виставки, 
музичні виступи або концерти, культурні пам’ятки з давніх часів. 
Кошиці – мегаполіс Східної Словаччини, разом з південно-фран-
цузьким містом Марсель у 2013 році було Європейською столицею 
культури, але багате культурне життя у ньому продовжується 
й опісля. 

Туризм у Словаччині
Словаччина відома своїми термальними курортами, яких тут є 30. 
У 2015 році словацькі термальні курорти відвідало 63 271 закордон-
них гостей. Найбільше відвідувачів приїхало з Чеської Республі-
ки (27 594), далі з Німеччини (7 695) та Ізраїлю (5 870). Найвідоміші 
термальні курорти у Словаччині знаходяться у місті Пієштяни, які 
щороку відвідує майже 100 000 гостей, при тому майже половина 
з них – внутрішні відвідувачі. 

Туризм є однією з галузей, які розвиваються найдинамічніше. 
У  2015 році доходи від туристичної галузі перевищили 2 мільярди 
євро. У сфері туризму працює більше 20 тисяч підприємців і на сьо-
годні у Словаччині знаходиться близько 3 500 закладів проживан-
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ня з більше ніж 160 тисяч ліжок, що можуть забезпечити більше 11 
мільйонів ночівель. За статистикою третього кварталу 2016 року 
у Словаччині було поселених 1 597 555 закордонних відвідувачів, 
серед яких насамперед були гості з Чехії (500 451), Польщі (157 097) 
та Німеччини (136 994). Для порівняння – кількість закордонних 
відвідувачів зросла у порівнянні з 2015 роком на 254 152 особи. 

У Словаччині було збудовано кілька центрів відпочинку, які пра-
цюють під час літнього та зимового сезонів. Також популярні різні 
гірськолижні курорти, але й водосховища і термальні парки. До 
найбільших переваг Словаччини у рамках туризму належать при-
родні пам'ятки, такі, як гори, ліси, озера, печери, які використо-
вують насамперед для занять зимовими видами спорту, пішого 
туризму, скелелазіння, катання на каное.

Літній туризм
Не зважаючи на те, що у Словаччині знаходиться кілька великих 
водойм, як, наприклад, Земплінська Ширава або Ліптовська Мара, 
тут більше розвинений пізнавальний та культурний туризм. 

Найбільш привабливим туристичним регіоном не тільки тут, 
у Словаччині, але у всій Центральній Європі, є Центральна Сло-
ваччина, вісь якої утворює річка Грон, а центром є міста Банська 
Бистриця, Банська Штявниця, Брезно, Кремніца, Сілач та Зволен. 
Ще у 1193 році вони створили фонд «Погорріє», який у цьому регіо-
ні розвиває та рекламує туризм і вітає всіх, хто сюди приїжджає на 
відпочинок, рекреацію та за туризмом, багатством традицій, різ-
номаніттям історії та незайманими природніми об’єктами. Під час 
літніх місяців найбільшою принадою є передусім замки. Наступ-
ною є мегаполіс Східної Словаччини – місто Кошице – Європейська 
столиця культури 2013 та Європейське місто спорту 2016, де прохо-
дить найдавніший марафон у Європі. Кошице – також місто з най-
більшою площею резервації пам’яток у Словаччині і з найбільшим 
золотим скарбом в Європі, який знаходиться у підземних примі-
щеннях Східнословацького музею.

Зимовий туризм 
Словаччина, як гірська країна, має дуже добрі природні умови для 
розвитку зимових видів спорту. Адже 62 % території складають го-
ри. Середньостатистична кількість днів із сніговим покривом на 
більшій частині території є більшою, ніж 90 днів. Найвищим гір-
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ським масивом, який приваблює лижників із широких околиць, 
є Високі Татри. Їх можна вважати найважливішою туристичною 
дестинацією. У період з 2015 по 2016 рік було зафіксоване річне 
зростання туризму на 20,8 %. Найбільше гостей регулярно приїж-
джає з Чехії, Польщі, Німеччини та Угорщини, але збільшується 
кількість гостей з України, Росії та Китаю.
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ОСВІТА, НАУКА 
І ДОСЛІДЖЕННЯ

Початок освіти на території Словаччини сягає аж до 9-го століття, 
коли у 863 році на нашу територію прийшли слов’янські проповід-
ники Костянтин і Мефодій. Костянтин створив перший слов’ян-
ський алфавіт Глаголиця, який став основою для поширення 
освіти на території Великої Моравії. Обидва брати заснували та-
кож перші школи і тим самим створили основу для майбутньої 
освіти на нашій території. Поступово все мінялось і формувалось 
відповідно до соціально-культурних змін, аж врешті-решт при-
йняло форму, яку ми маємо сьогодні.

У Словацькій Республіці шкільна система складається з трьох ба-
зових ступенів шкіл: первинна, вторинна і третинна. Структуру 
освітньо-виховної складової визначають закони, а деталі функці-
онування її окремих складових регулюються постановами Мініс-
терства освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки.
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На даний час освіта у Словаччині поділяється на три ступені, які 
визначаються відповідно до віку дитини, або ж – студента. Попе-
редню підготовчу освіту надають дитячі садки, які відвідують 
діти дошкільного віку з 3 до 6 років, це є радше підготовкою до нав-
чання в початковій школі, що є першим ступенем освіти у Словач-
чині. Згідно з останніми даними у дитячих садках записано 157 
956 дітей. Початкові школи відвідують учні у віці від 6 до 15 років, 
в окремих випадках – тільки до 10, якщо далі продовжують нав-
чання у восьмирічних гімназіях. Початкова школа має 2 ступені. 
Перший ступінь триває 4 роки (1 – 4 клас), з п’ятого до дев’ятого 
класу учні відвідують другий ступінь. Другий ступінь триває 5 
років (5 – 9 клас). Початкові школи рівномірно розміщені по усій 
території Словаччини. Однак як дитячі садки, так і початкові шко-
ли на даний час відчувають брак учнів, що спричинено низькою 
народжуваністю у Словаччині, а також впливом інших факторів. 
Відповідно до останньої статистичної інформації сьогодні в почат-
кових школах навчаються 419 630 учнів, з яких 397 369 навчаються 
в державних початкових школах, 6 052 учні – в приватних школах, 
а 23 997 учнів – в церковних школах.

Після початкової школи студенти обирають собі одну з середніх 
шкіл. Для вибору мають середнє професійне училище, середню 
спеціалізовану школу чи гімназію. В училищі студенти можуть 
отримати спеціальність, таку як, наприклад, муляр, різьбяр та ін-
ші, а також мають можливість отримати освіту у галузі послуг, та-
ких як, наприклад, пекар, офіціант чи перукар. Термін навчання 
в профучилищах різний, триває від двох до чотирьох років. В се-
редніх професійних училищах Словаччини навчається приблиз-
но 146 737 учнів. Середні школи також можуть спеціалізуватись 
у конкретній галузі. Ось чого у нас існують середні спортивні 
школи, електротехнічні, педагогічні та багато інших. Гімназії 
надають студентам загальну освіту і головним чином служать 
підготовкою до університетського навчання. Навчання у серед-
ніх школах і гімназіях триває чотири або п’ять років. В разі від-
відування восьмирічної гімназії навчання триває вісім років (але 
одночасно тривалість навчання у початковій школі коротша). 
Сьогодні у восьмирічних гімназіях навчається приблизно 21 658 
учнів, а в чотирирічній гімназії (на денній та заочній формі) на-
вчається 74 384 студентів.

Освітня система у Словаччині пропонує вищу освіту першого, дру-
гого і третього ступеню. Освіта першого ступеню (Вс. – бакалавр) 
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триває 3 роки і завершується здачею державного іспиту та захи-
стом бакалаврської роботи . Після завершення трирічного навчан-
ня студент має можливість продовжити навчання для отримання 
магістерського ступеню чи ступеню інженера, яке триває 2 ро-
ки. Після здачі державного іспиту та захисту дипломної роботи 
студент отримує вищу освіту другого ступеню. В декотрих уні-
верситетах існують факультети з тривалістю навчання 6 років 
(наприклад, медичні факультети, на яких успішне завершення 
навчання закінчується приділенням академічного титулу MUDr.) 
На урочистій церемонії вручення диплому про вищу освіту, випус-
кникам більшості факультетів присвоюється титул Магістр (Mgr.) 
або інженер (Ing.) в залежності від напрямку навчання. Цей вид 
навчання завершує уже набагато менше студентів, випускникові 
за успішне навчання присвоюється наукове звання PhD. За остан-
німи статистичними даними кількість студентів, що навчаються 
в університетах, наближається до 160 тисяч.

У Словаччині вищі навчальні заклади поділяються на 4 групи. 
Це - публічні вищі навчальні заклади, державні вищі навчаль-
ні заклади, приватні вищі навчальні заклади та зарубіжні вищі 
навчальні заклади. Публічні вищі навчальні заклади доступні 
для кожного студента , плата не стягується. Між найкращі вищі 
навчальні заклади не тільки у нас, але і в Європі, належать Бра-
тиславський університет імені Коменського, Братиславський 
Словацький технічний університет, Кошицький технічний уні-
верситет та Кошицький університет ім. Йозефа Шафарика. Найви-
щий рейтинг в Словаччині з-поміж навчання в університетах та 
можливістю працевлаштування після закінчення університету 
мають спеціальності технічного та економічного напрямку. 

Навчання іноземців в Словаччині
Діти закордонних іноземців, які мають право проживання на те-
риторії Словацької Республіки, прохачі про притулок та словаки, 
що проживають за кордоном, мають рівні з громадянами Словаць-
кої Республіки умови для навчання. Це означає, що вони можуть 
безкоштовно навчатись у державних (не приватних і не церков-
них) вузах, їм також безкоштовно надаються основні підручники. 
Для уникнення мовного бар’єру в початкових і середніх школах 
для дітей іноземців організовуються базові та розширені мовні 
курси державної мови. В Словаччині обов’язкове десятирічне нав-
чання, яке найдовше триває до кінця навчального року, в якому 
учень досяг 16-ти річного віку.
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Окрім іншого, Конституція Словаччини визнає іноземцям також 
право на освіту. Відповідно до ст. 33 Конституції належність до 
будь-якої національної меншини або етнічної групи не має бути 
на заваді. Цей принцип віддзеркалюється і в законодавстві сто-
совно освіти, і діє також щодо доступу до освіти. Посилаючись на 
статтю 34 громадянам, що утворюють у Словацькій Республіці 
національні меншини чи етнічні групи, гарантується усесторон-
ній розвиток, зокрема, право разом з іншими членами меншин 
чи груп розвивати власну культуру, право поширювати і прийма-
ти інформацію на своїй рідній мові, об’єднуватись в національні 
спілки, засновувати і утримувати навчальні і культурні заклади. 
Громадянам, які відносяться до національних меншин чи етніч-
них груп, за встановлених законом умов гарантується крім права 
на засвоєння державної мови і право на навчання на рідній мові.

Наука і дослідження в Словаччині
Науково-дослідницька робота у Словаччині пов’язана головним 
чином з вищими навчальними закладами, які фінансуються дер-
жавою, з професійними навчальними закладами та Словацькою 
Академією Наук (САН). САН у своїх установах проводить науко-
во – дослідницьку діяльність та об’єднує найбільш відомих вче-
них. 

Організація Словацької Академії Наук проводить багато різних 
видів наукових і інших проектів через словацькі грантові аген-
ції, європейські програми та інші форми співпраці. САН об’єднує 
декілька міжнародних визнаних установ, таких як Інститут еко-
номічних досліджень, Інститут експериментальної фізики, Інсти-
тут світової літератури. Приймає участь в роботі 48 міжнародних 
та 54 національних проектів. САН представляє собою величезний 
потенціал економічного, технологічного, соціального і охоронного 
розвитку Словаччини. Для цього академія співпрацює з неакаде-
мічними об’єктами у публічній та приватній галузі, надає їм нау-
кову інформацію з метою вирішення проблем і завдань розвитку.

Словацька Академія Наук у багатьох напрямках співпрацює та-
кож з науковими дослідженнями університетів і приймає в них 
участь, що значним чином допомагає покращенню наукової діяль-
ності вищих навчальних закладів. Її участь однаково незамінна 
у навчанні студентів в університетах, зокрема, при науковій під-
готовці аспірантів та експертів з багатьох ключових чи високо спе-
ціалізованих спеціальностей, яких університети не мають.
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Приватний сектор у галузі науки та дослідження поки що реалі-
зовується обмежено. Загально якісний рівень, у порівнянні зі сві-
товим, мають головним чином технічні дисципліни. Цей факт 
також підтверджує кількість наукових статей, надрукованих 
у найбільш відомих виданнях, а там Словаччина найкраще вигля-
дає в сфері інжинірингу та технологій. 

З 2002 року збільшилась частка витрат у ВВП, які виділяються на 
науку і дослідження, з 0,56% до 1,18 % у 2015 році. У 2016 році витра-
ти на дослідження і розвиток досягли суму 928,3 мільйонів Євро, 
з того 629,3 млн. євро було фінансовано з державних фондів, а 298 
млн. євро – з приватних фондів. В галузі досліджень та розвитку 
зайнято 28 752 працівники, до них відносяться наукові працівни-
ки, техніки і еквівалентний персонал і допоміжний персонал.
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На розвиток словацької економіки, значною мірою, вплинув пе-
рехід від централізованої до вільної ринкової економіки. Форму-
вання системи відкритої економіки та зростання екcпорту також 
полегшили вступ Словаччини до Європейського союзу 1 травня 
2004 року. Це натомість призвело до підвищення рівня міжнарод-
ного співробітництва, конкуренто-спроможності Словаччини на 
міжнародних ринках та збільшило кількість іноземних інвести-
цій в основному у секторах промислового виробництва, послуг та 
будівництва. Словаччина провадить політику відкритої експорто-
орієнтованої економіки в основному на німецький ринок. Однак, 
експортний характер призвів до того, що у 2008-му році еконо-
мічна криза в порівнянні з іншими країнами найбільше вразила 
саме Словаччину. Економічне зростання сповільнилося, попит біз-
нес-партнерів на промислові продукти та робочу силу знизився та 
суттєво ускладнилися умови видачі кредитів для суб’єктів підпри-
ємницької діяльності. Важкі наслідки кризи на словацьку еконо-
міку частково було пом’якшено після переходу на євро (1 січня 2009 
року). Це відкрило ринок для інших інвесторів, забезпечило дешев-
ший капітал для фінансових потреб уряду та принесло валютну 
стабільність. Починаючи з першого півріччя 2010-го року, експорт 
Словаччини безперервно зростав, а протягом подальших років до-
сягнув врешті свого докризового рівня.
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Завдяки іноземним інвестиціям та високому рівню експорту, еко-
номіка Словаччини на даний момент належить до найбільш ди-
намічно зростаючих в Європі. На основі ВВП на душу населення 
і купівельної спроможності, населення Словаччини займає третє 
місце після Словенії та Чехії серед найсильніших економік коли-
шніх соціалістичних країн. Зростання ВВП у середньому сягає 3 % 
на рік.

Протягом найближчих кількох років очікується зростання інвес-
тицій в автомобільну промисловість (прихід компанії Jaguar Land 
Rover) та енергетику і, відповідно, збільшення кількості робочих 
місць та зниження рівня незайнятості населення, який на даний 
момент досяг історичного мінімуму в 9,5 %. Середня заробітна пла-
та у 2016-му році сягнула в економіці СР 889 євро. Найвищий рівень 
середньої заробітної плати зафіксований в ІТ-секторі (1 672 євро), 
у фінансовому та страховому секторах (1 563 євро).

Сільське господарство
Сільськогосподарське виробництво на сьогодні відходить на за-
дній план – кількість працівників у цьому секторі сягає близько 
3%.

Рослинництво становить близько 40 % сільськогосподарської про-
дукції Словаччини. Загальна площа сільськогосподарських угідь 
складає 2 389 616 га, з цього 59,1 % це – рілля та 35,9 % - сталий трав’я-
ний покрив. Залежно від якості ґрунтів та кліматичних умов на 
території Словаччини виокремлюють 5 основних виробничих зон: 
кукурудзяна (близько 37 % площі СР), яка включає землі передба-
чені для вирощування кукурудзи, зерна, цукрового буряка, тепло-
любних овочів та фруктів й виноградної лози. Цей район займає 
площу родючих низовин на півдні і південному сході Словаччини 
(Подунайська, Східнословацька низовина). Наступною є зона посі-
ву буряка (технічних культур) (13 % площі СР). Це зокрема області 
з висотою до 350 м над рівнем моря, для яких типовою культурою є 
цукровий буряк. У цю зону входить Подунайська низовина. Карто-
плярська область (15 % площі СР) характерна для більш високих та 
холодних зон з висотою до 600 м над рівнем моря (наприклад, Гор-
надська та Попрадська улоговини). Картопляно-вівсяна область 
посідає відповідно всю Загорську низовини і займає 9,5 % площі 
СР та особливо підходить для вирощування овочів низовину та 
крайні точки Східнословацької. Гірська область (24,6 % площі СР), 
а саме Кісуце, Орава, Горегроння, Словацьке Рудогір’я має найслаб-
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ші кліматичні і ґрунтові умови для виробництва продукції рос-
линництва і тому її замінюють розвитком тваринництва.

Характерною складовою словацької економіки є виноградарство. 
Воно зосереджене у шістьох виноградарських областях, які займа-
ють близько 12 000 га земель. За площею найрозлогішою є Мало-
карпатська область на заході, найтеплішою – Південнословацька 
область, найрізноманітнішою – Нітрянська область. Її доповнюють 
Центральнословацька, Східнословацька та найвідоміша Токай-
ська області на південному сході країни. Загальний річний обсяг 
вина становить близько 400 000 гл вина, а річне споживання на-
пою на душу населення в Словаччині близько 12,5 л.

На тваринництво припадає близько 60 % сільськогосподарської 
продукції. Тваринництво зосереджене на периферії, в прикордон-
них районах центральної та північної Словаччини (Подунайська 
низовина, Кошицька улоговина, на Ліптові та Ораві). Свинарство 
сконцентроване в областях з підвищеним рівнем вирощування 
кукурудзи, тобто в межах Східнословацької низовини, Кошиць-
кої улоговини та Південнословацької улоговини. Вівчарство є 
менш вимогливим до родючості ґрунту, тому зустрічається і в об-
ластях Зволенської улоговини, Крупинської полонини, Ґемера, Го-
регроння, Ліптова й Орави. На сьогодні тваринництво переживає 
серйозну кризу. Несприятливими факторами є недостатня під-
тримка з громадських джерел та несприятлива динаміка цін, які 
відстають від обсягів виробничих витрат. Виробництво свинини, 
м’яса птиці, яєць та протягом останніх років й молока є для фер-
мерів збитковим, що призводить до поступового зменшення пого-
лів’я свійських тварин.

Втім, справжнього підйому зазнає у Словаччині екологічне сіль-
ське господарство. На сьогодні в агросекторі це найбільш швидкоз-
ростаючий сегмент. Причинами такого зростання з одного боку є 
дотації Європейського союзу у сфері біопродуктів та підвищений 
попит споживачів на якісну та здорову їжу. Протягом двох остан-
ніх років кількість екоферм збільшилася в декілька разів: на сьо-
годні їх є понад 220, що займають більше 94 тис. га.

Промисловість
Для промисловості Словаччини протягом останніх 20-ти років 
характерний перехід від важкої промисловості, в основному ви-
робництва озброєння та металургії, до автомобілебудування та по-
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бутової електроніки. Фірми почали експортувати свою продукцію 
на ринки Європейського союзу, замість східних країн. Найбільш 
затребуваними галузями є автомобілебудування, електротехніч-
на промисловість, будівельна індустрія, фармацевтична та харчо-
ва промисловості.

Машинобудування є ключовим сектором словацької економіки 
з сильною традицією. Ця галузь працевлаштовує близько 30 % про-
дуктивного населення та реалізовує 98 % експорту СР. Широкий 
розмах цієї промисловості стимулював появу промислових парків 

– об’єднання компаній з власною інфраструктурою. Транспортне 
машинобудування є найсильнішою галуззю промислового вироб-
ництва, за ним йде виробництво комп’ютерних, електронних та 
оптичних виробів та виготовлення металів й металевих конструк-
цій. 

Підйом автомобілебудування пов’язаний у Словаччині з ран-
нім післяреволюційним періодом, коли німецька автокомпанія 
Volkswagen вирішила побудувати завод біля Братислави. Завдя-
ки приходу інших двох компаній (PSA Peugeot Citroën (м. Трнава) 
та KIA Motors (м. Жиліна) та глобальних дистриб'юторів (до при-
кладу Valeo, Faurecia, Lear, Magneti Marelli, GetragFord), Словаччина 
протягом подальших років стала одним з передових виробників 
автомобілів у Центральній та Східній Європі. 2016-й рік був для 
автомобільної промисловості рекордним – загалом на автомо-
більних заводах виготовлено більше 1 040 000 автомобілів. Окрім 
цього, Словаччина очолює світовий рейтинг щодо кількості виго-
товлених автомобілів на тисячу жителів. У 2016-му році цей показ-
ник складав 191 автомобіль. А в 2018-му році в Нітрянському краї 
Jaguar Land Rover створить ще 6–8 тисяч нових робочих місць. 

Серед основних напрямків розвитку автомобілебудування мож-
на розглядати й перші ініціативи в розвитку е-мобільності у Сло-
ваччині. Створення інфраструктури електро-постачання для 
електричних автомобілів розпочали у Словаччині компанії «Схід-
нословацька енергетика» член концерну RWE і «Західнословацька 
енергетика» член концерну E.ON

Електротехнічна промисловість від 2000-го року серед всіх галу-
зей промислового виробництва зростала найстрімкіше, до того 
ж, у словацькій промисловості посіла вагоме і незамінне місце. 
Колишні центри електротехнічного виробництв, такі як Ніжна 
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на Ораві, Стропків і Братислава, втратили свій привілейований 
статус і за сприяння іноземних інвесторів були замінені автома-
тизованим виробництвом і промисловими парками. Нові електро-
технічні центри з’явилися у містах західної Словаччини: Ґаланта 
(Samsung Electronics Slovakia), Нітра (Foxconn Slovakia, SE Bordnetze), 
Тренчин (AU Optronics, VMA Slovakia), а також на сході Словаччини 
(с. Кехнєц – Magneti Marelli Electronic Systems, IEE Sensing Slovakia; 
м. Михайлівці – BSH Drives and Pumps, Yazaki Wiring Technologies 
Slovakia).

ІКТ-сектор є важливим джерелом приросту ВВП для країни. Сло-
ваччина пропонує іноземним інвесторам у секторі інформа-
ційно-комунікаційних послуг безліч переваг: відносно низькі 
витрати на кваліфіковану робочу силу, високий рівень володіння 
іноземними мовами та доступність для майбутніх працівників 
вищої освіти у сфері ІКТ. До найбільших роботодавців Словаччи-
ни в ІТ-секторі належать T-Systems, IBM International Service Centre, 
AT&T Global Network Services, Accenture й ESET.

Фармацевтична промисловість у Словаччині представлена ком-
паніями: ZENTIVA (м.Глоговець), BIOVETA (м.Нітра), IMUNA (с. Ша-
риські Михаляни) й BIOTIKA (с. Словенська Люпча).

До найбільших представників харчової промисловості належать: 
Kraft Foods Slovakia, Palma Tumys, Rajo (м. Братислава), Nestlé (м. 
Прєвідза), Tauris (м. Римавська Собота), «Словенске цукровари» 
(«Словацькі цукрові заводи») (м. Середь).
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Послуги належать до найбільш використовуваного показника 
рівня економічного розвитку країни. Сфера послуг у Словаччині 
значною мірою бере участь у формуванні ВВП (близько 60 %) та пра-
цевлаштуванні (працевлаштовані близько 1,5 млн. осіб). Однак, 
першочерговим завданням сфери послуг - є забезпечення щоден-
них потреб населення та дзеркалом рівня якості життя громадян. 
Оскільки послуги тісно переплітаються з туризмом, основний ак-
цент робиться на постійне підвищення їхньої якості. З погляду 
перспективи країни, рівень якості освіти, науки, досліджень та 
охорони здоров’я, тобто послуг, які забезпечує держава, є надзви-
чайно важливим.

Питання освітньої системи та туризму ми вичерпно висвітлили 
у попередніх статтях. А тепер детальніше розглянемо окремі сфери 
словацької соціальної інфраструктури (медичне обслуговування, 
соціальне забезпечення, банківська справа, страхування, сфера 
харчування та проживання, торгівля) та технічної інфраструкту-
ри (телекомунікації).

Медичне обслуговування гарантується медичним страхуванням 
пацієнтів, яке є обов’язковим для кожного громадянина СР та від-
раховується із зарплати. За дітей, громадян з інвалідністю та мате-
рів у декретній відпустці внески робить держава. 

Медичне страхування гарантує громадянам надання належного 
доступу до медичного обслуговування. За додаткові медичні по-
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слуги (вибір хірурга чи різноманітні пластичні операції) та, напри-
клад, зубне медичне обслуговування пацієнт платить самостійно.

Договір про медичне страхування можна укласти з трьома стра-
ховими компаніями: однією державною (Všeobecná zdravotná 
poisťovňa) та двома приватними (Dôvera a Union). Відрізнятися 
один від одного вони можуть лише кількістю контрактних ліка-
рів або терміном очікування.

На всій території Словаччини розташовані різноманітні медичні 
заклади – лікарні, поліклініки та медичні центри. На базах деко-
трих лікарень у другій половині робочого дня функціонують авто-
машини швидкої допомоги. Швидка медична допомога надає свої 
послуги цілодобово та є доступною за телефонними номерами - 155 
a 112.

Високоспеціалізовані лікарні розташовані, до прикладу, у Бра-
тиславі (Університетська лікарня), в Мартині (Мартинська фа-
культетна лікарня), у Банській Бистриці (Дитяча факультетна 
лікарня з поліклінікою) та в Кошицях (Університетська лікарня 
ім. Л. Пастера).

Банківська система Словаччини є дворівневою. На першому рівні 
Національний банк Словаччини, який керує процесом грошового 
обігу та стежить за безпечним функціонуванням і розвитком бан-
ківської системи. Ключовим етапом в історії Національного банку 
Словаччини був вступ Словацької Республіки в Європейський Со-
юз. Після входження в єврозону 1 січня 2009-го року його завдання 
полягало в забезпеченні стабільності внутрішнього фінансового 
сектора.

На другому рівні банківської системи перебувають комерційні 
банки, які надають фінансові послуги (банківські перекази, ви-
дача кредитів, іпотек, ощадних продуктів) та нефінансові послу-
ги (ведення рахунків, видача платіжних карток, страхування). 
До найстарших та найбільших комерційних банків належать: 
Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka, також є Tatra banka, 
OTP banka, Poštová banka та інші. Банки функціонують протягом 
робочих днів, а в торгових центрах і у вихідні.

Оплату за товари та послуги можна здійснювати готівкою або ви-
користовуючи безготівкову форму – банківські картки (MasterCard, 
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Visa, Maestro, American Express, Diners Club International). Безго-
тівкову оплату можна провести використовуючи дебітну картку 
з PIN-кодом, безконтактно (без введення PIN-коду) або ж через мо-
більний банкінг.

У рамках фінансових послуг можна також отримати різні види кре-
дитів, наприклад, цільові або іпотечні кредити (залежно від виду 
банківської операції), зовнішні або внутрішні, підприємницькі 
або споживчі, короткотермінові або довготермінові. Іпотечні кре-
дити досягли свого історичного мінімуму, при оформленні нових 
кредитів фінанси видаються з середньою відсотковою ставкою 
1,89 %. Споживчі кредити видавалися в 2016-му році з середньою 
відсотковою ставкою 11,81 % на п’ятирічний термін.

Також у Словаччині існує декілька видів страхування – медичне 
(згадуване вище), соціальне, страхування життя та загальне.

Соціальна страхова компанія охоплює всі види соціального стра-
хування, а саме страхування на випадок втрати працездатності, 
пенсійне страхування (за віком та інвалідністю), страхування від 
нещасних випадків, гарантійне страхування та страхування на 
випадок безробіття. Соціальне страхування роботодавець сплачує 
за працівника у вигляді відрахувань (внесків). При страхуванні 
життя такі компанії як AEGON, MetLife, AXA, Groupama, укладають 
страхові договори на випадок смерті або дожиття, страхування 
коштів на харчування дітей або пенсійне страхування. При за-
гальному страхуванні (компанії Genertel, QBE Insurance) відшко-
довуються збитки, які можна оцінити у формі фінансових втрат 
(наприклад, страхування від нещасних випадків, майнове страху-
вання). Універсальні страхові компанії такі як Allianz, Komunálna 
poisťovňa, Kooperativa та UNIQA, здійснюють страхування життя 
та загальне (ризикове) страхування. На сьогодні законодавством 
заборонено заснування страхових компаній з двома видами стра-
хування.

Послуги проживання надаються громадськості у відповідних за-
кладах з метою тимчасового проживання та за певну оплату. Їх 
будують спільно з закладами харчування (готель, мотель), або як 
окремі об’єкти (гуртожитки, дачі, кемпінги). Заклади з забезпе-
чення проживання в залежності від укомплектування, рівня та 
виду надання послуг поділяються на кілька категорій, які іденти-
фікуються певною кількістю зірок.
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Готелі є найпопулярнішою формою поселення туристів. Протягом 
2015-го року словацькими готелями скористалося більше мільйо-
на відвідувачів. На сьогодні трендовим є будівництво готелів, які 
гарантують високий комфорт та широкий спектр послуг (оздоро-
вчі зони, фітнес-центри, тенісні корти). В менших містах або ре-
креаційних зонах розповсюджені пансіони з меншою кількістю 
ліжкомісць та меншим спектром надання послуг. У рейтингові 
відвідуваності вони знаходяться на другому місці, а в тому ж таки 
2015-му році їхніми послугами скористалося понад 20 000 гостей. 
Під табори (кемпи) виділено окремі території, на яких можна роз-
бити намет або наметове містечко. Ці зони розташовані в кожному 
рекреаційному центрі зазвичай біля водоймищ.

У Словаччині діє декілька видів закладів харчування, різниця між 
якими полягає в кухні, обсягові надання послуг та ціновій катего-
рії. Домінуючим на сьогодні є тренд швидкого харчування, тобто 
фаст-фуди та їхні здоровіші альтернативи. Ресторани, які зазви-
чай пропонують традиційні словацькі страви, це – колиби та сала-
ші (вівчарські колиби). Однак у Словаччині популярністю також 
користуються і заклади з міжнародною кухнею (піцерії, китай-
ські та індійські ресторани). Сучасний тренд це спеціалізація рес-
торанів на конкретному виді харчування, наприклад, сироїдіння 
або вегетаріанська чи веганська їжа. Новинкою у сфері гастроно-
мії є розвиток кавової культури та приватних броварень. Обслуго-
вування клієнтів здійснюється на високому рівні: кваліфікована 
підготовка, персонал, що володіє англійською та якість пропонова-
них продуктів, у час високої конкуренції відіграють вирішальну 
роль в успішності та відвідуваності закладів. 

Роздрібна торгівля у Словаччині на даний момент переживає свій 
розквіт. Основною причиною є зміна купівельної поведінки насе-
лення, підвищена зацікавленість у якісних, домашніх продуктах 
та знижений попит на імпортовані продукти. Динамічне зростан-
ня продажів у 2015-му році зафіксували не лише спеціалізовані 
продовольчі магазини (на 21,8 %), але й продавці інформаційних 
та комунікаційних технологій (на 46,5 %). В оптовій торгівлі 
у 2015-му найуспішнішими були компанії OMV Slovensko, Unipetrol 
Slovensko, Phoenix Zdravotnícke zásobovanie (Фенікс Медичне поста-
чання) та IKEA Components.

Основними експортними позиціями Словаччини у межах зовніш-
ньої торгівлі є транспортні засоби, запчастини та приладдя для 
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них, електротехнічні, фармацевтичні та оптичні вироби. Предме-
тами імпорту є машини та механічні пристрої, електротехнічні 
вироби, транспортні засоби та мінеральне пальне. Найбільш знач-
ними експортними партнерами для Словаччини є Німеччина, Ве-
лика Британія, Польща, Австрія та Франція. У 2015-му році сальдо 
зовнішньої торгівлі (різниці між доходами та витратами експорту 
та імпорту) було в надлишку 3 302,9 млн. євро.

У минулому телекомунікаційні компанії зосереджували свою ді-
яльність винятково на голосовому спілкуванні (через стаціонарні 
телефони), на сьогодні ж постачальники телекомунікаційних по-
слуг та послуг інтернету об’єднуються. Паралельно зі створенням 
наземних ліній клієнтам пропонують також різноманітні вигідні 
програми, наприклад, у поєднанні з інтернетом або телебаченням. 
Найбільшим постачальником послуг фіксованого зв'язку є Slovak 
Telekom, ще одним, наприклад, є UPC.

Нині у Словаччині функціонують чотири мобільні оператори 
(Orange Slovensko, Telekom, 02 Slovensko і 4ka). Клієнт має змогу об-
рати чи він хоче телефонувати на умовах контракту, чи купувати 
карти поповнення.

Словацька пошта – універсальний постачальник поштових послуг 
встановлених державою. Слугує для забезпечення потреб усіх ко-
ристувачів поштових послуг на території Словацької Республіки. 
Більшість поштових відділень працюють протягом робочого тиж-
ня та в суботу. У неділю відділення зачинені. Також громадяни 
можуть користатися приватними поштовими суб’єктами, які на-
дають кур’єрські послуги. Серед них: Aramex CZ, s.r.o., o.z., Cromwell, 
a.s., DHL Express (Slovakia), spol. s r.o., Geis SK s.r.o., GLS Slovakia, a.s. 

ПОСЛУГИ
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Транспорт є однією з найважливіших частин третинного сектора. 
З огляду на те, що Словаччина знаходиться на важливому пере-
хресті економічних шляхів і є транзитною країною, постійно під-
вищуються вимоги щодо якості інфраструктури, організації всіх 
видів транспорту і найшвидше та найбільш послідовне поєднан-
ня всіх регіонів Словаччини. 

У Словаччині є 35 аеропортів, які надають міжнародні та внутріш-
ні рейси. Міжнародні рейси забезпечує аеропорт М. Р. Штефаніка 
в Братиславі, Аеропорт Кошіце, Аеропорт Попрад – Татри, Аеропорт 
Сляч, Аеропорт Пьештяни і Аеропорт Жиліна. Наступним типом є 
військові аеропорти (Малацкі, Прешов) і непублічні аеропорти (на-
приклад, Бідовце, Голіч, Ражняни) або аеропорти, призначені для 
повітряних робіт (наприклад, Ождяни, Дрєновец, Ганіска, Зборов 
...).

Аеропорт М. Р. Штефаніка – Аеропорт Братислава, АТ (BTS), розташо-
ваний в 9 км від центру Братислави, в районі Братислава - Ружінов. 
Цей аеропорт є найбільшим і найбільш завантаженим у Словаччи-
ні. Середньорічний трафік приблизно 1,5 мільйона пасажирів і ха-
рактеризуються найбільшою кількістю міжнародних сполучень. 
Пропонує 30 регулярних рейсів до 15 країн, 29 міст і різних місць 
відпочинку (наприклад, до Таїланду, Шрі-Ланки чи на Мальдіви).

З 30 запланованих рейсів, 19 рейсів забезпечує авіакомпанія 
Ryanair (наприклад, Афіни, Брюссель, Лондон, Мадрид і Рим, а в се-
зон з квітня по жовтень, наприклад, Малага, Корфу, Париж, Трапа-
ні). Два рейси забезпечує компанія Чеські авіалінії (Прага, Кошице), 
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по одному рейсу компанії Победа (Москва), Flydubai (Дубай) і Wizz 
Air (Скоп'є). Сезонні та чартерні рейси забезпечує авіакомпанія 
Smartwings.

Аеропорт Кошице - Аеропорт Кошице, АТ, розташований в 6 км 
від міста Кошице у районі Кошице-Барца, є другим за величиною 
аеропортом у Словаччині. У 2016 році було перевезено 436,696 па-
сажирів. З Кошиць літає 9 регулярних рейсів, також є сезонні та 
чартерні рейси. Пасажири можуть скористатися послугами Чесь-
ких аероліній (рейси до Братислави, Києву, Праги і Варшави), Wizz 
Air, (Брістоль, Лондон, Шеффілд), Turkish Airlines (Стамбул) і Austrian 
Airlines (Відень). У межах сезонних рейсів перевозить пасажирів 
компанія Smartwings в Бургас, на Іракліон чи Родос.

Словаччина входить в число європейських країн з найбільш роз-
виненим внутрішнім автобусним сполученням. В межах вну-
трішнього транспорту діють транзитні, приміські лінії та лінії 
громадського транспорту. Одним з найвідоміших постачальни-
ків громадського автобусного транспорту є компанія Slovak Lines 
(колишній SAD Братислава), яка забезпечує регулярні приміські, 
міжміські та міжнародні сполучення. Надає регулярні послуги 
на 42 приміських маршрутах, 3 міжміських внутрішніх маршру-
тах і на 9 міжнародних маршрутах. До наступних перевізників на-
лежать, наприклад, SAD Банська Бистриця, SAD Прешов, Eurobus 
(колишній SAD Кошице), або SAD Жиліна. Лінії громадського тран-
спорту можна знайти у кожному великому місті Словаччини.

Міжміські автобусні рейси забезпечує ряд приватних компаній, 
таких як Eurolines - міжнародна асоціація, яка об'єднує понад 30 єв-
ропейських перевізників, членом цієї словацької асоціації є Slovak 
Lines, яка забезпечує сполучення з десятком європейських міст 
(наприклад, Амстердам, Відень, Франкфурт, Лондон, Будапешт...). 
Іншим постачальником міжнародного транспорту є, наприклад, 
Student Agency, яка забезпечує транспортне сполучення з 14 євро-
пейськими країнами - наприклад, Німеччина, Австрія, Швейца-
рія, Італія або Угорщина.

Автобусне сполучення з Україною забезпечують приватні пере-
візники. З Кошиць можете дістатися до Ужгороду (регулярні рей-
си Кошице - Ужгород, Eurobus) до Мукачева (Кошице - Мукачево, 
FlixBus). Транзитні рейси Прага - Кошице - Ужгород - Мукачево 
і назад, а також Злін - Краків - Львів - Кошице забезпечує також 
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приватний перевізник (Leo Express). Пряме автобусне сполучення 
з Братислави або Кошиць до Києва не працює.

Мережа залізниць Словаччини, з протяжністю понад 3600 км та 
щільністю 74 км на км2, з'єднує більшість словацьких міст. Держав-
ним залізничним перевізником є АТ Залізничне товариство Сло-
ваччини, яке забезпечує внутрішні перевезення (InterCity поїзди, 
пасажирські поїзди, швидкісні поїзди) та міжнародні перевезення 
(SuperCity тa EuroCity). Приватними перевізниками є ,наприклад, 
RegioJet та LeoExpress (внутрішні та міжнародні перевезення). 

У Словаччині є регулярне залізничне сполучення Братислава - Ки-
їв (кожен робочий день) із зупинками в Кошице, Мукачеві та Льво-
ві. З Кошиць може дістатися в Україну регулярним, щоденним 
сполученням по маршруту Прага - Київ.

Загальна протяжність наземних комунікацій в Словаччині скла-
дає більше 40 000 км (дороги і місцеві комунікації). Частиною 
наземних комунікацій є шосе (463 км в 2015 році), швидкісні кому-
нікації (264 км в 2015 році) і шляхи I, II. і III класу (3302 км, 3615 км 
і 10360 км).

Мережа магістралей Словаччини складається з чотирьох шосе. 
D1 - найбільше і найдовше шосе, протяжністю від Братислави до 
кордону з Україною, D2 - з'єднує кордон Бродске (кордон з Чехією) 
з кордоном Чуново на кордоні зі Словаччиною і Угорщиною, D3 - ча-
стково введене в експлуатацію шосе довжиною 60,8 км, яке з'єднає, 
після завершення, Жиліну і перетин кордону з Польщею Скаліте, 
та шосе D4, яке після завершення утворить зовнішню кільцеву до-
рогу навколо Братислави, з'єднає прикордонні переходи Яровце 
і  Девінська Нова Вес.

За використання автомагістралей і швидкісних доріг оплачується 
внески у вигляді дорожніх марок. З 2016 року замість паперових 
дорожніх марок використовуються електронні марки, які можуть 
бути десятиденні, місячні і річні. Ціни в 2017 році для транспорт-
них засобів 3,5 тон становить 10 євро за десятиденну марку, 14 євро 
за місячну і 50 євро за річну марку. 

У Словаччині є обов'язковим дотримуватися цілоденного підсві-
чення фарами. Обов'язковою є наявність дитячого авто - крісла при 
перевезенні дітей ростом до 150 см і віком до 12 років. Частиною 
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обов'язкового обладнання для транспортних засобів категорії М1 
є трикутник попередження, аптечка першої допомоги, захисний 
одяг (жилет) і карта першої допомоги. Обмеження швидкості в селі 
становить 50 км на годину, за межами села 90 км / год, на автомагі-
стралях і швидкісних дорогах 130 км / год.

Водний транспорт в Словаччині знаходиться на річці Дунай, яка 
є найважливішою внутрішньою водною транспортною артерією. 
Поєднує Братиславу, Відень і Будапешт а через канал Дунай-Рейн-
Майн пов'язує Північне море з Чорним морем. Туристи шукають 
круїзні рейси по Братиславі, чи до замку Девін. Для водного тран-
спорту використовуються також річки Ваг і Бодрог, інші водойми 
використовуються для прогулянкових і технологічних суден.

Словаччина, що стосується трубопровідного транспорту, нале-
жить до розвинених країн - має добре розвинені інженерські мере-
жі, газифікацію завершену більш ніж на 80%, а через її територію 
ведуть два нафтопроводи: Дружба і Адріа.

Нафтопровід Дружба є найдовшим нафтопроводом у світі, із за-
гальною довжиною понад 50 тисяч кілометрів. Бере свій початок 
в російській Самарі і проходить через територію Білорусі, Німеч-
чини, Польщі, України, Угорщини, Словаччини і Чехії. На територію 
Словаччини потрапляє на кордоні з Україною і через 5 насосних 
станцій (Будковце, Молдава над Бодвоу, РімавскаСобота, Шагі – Ту-
па, Бучани) рухається на територію Чеської Республіки. Після 
розпаду СРСР була утворена Російська компанія Транснефть, яка 
експлуатує нафтопровід Дружба до сьогодні. Транспортні потуж-
ності нафтопроводу Дружба на території Словаччини становлять 
близько 20 мільйонів тон нафти щорічно.

Другим нафтопроводом є початкова гілка нафтопроводу Дружба - 
нафтопровід Адріа, який був побудований в 1962 році. Бере свій по-
чаток в хорватському порту Омішаль, проходить через Угорщину 
(Százhalombatta) і потрапляє до словацької насосної станції в місті 
Шагі. У 2011 році він пройшов велику реконструкцію з метою під-
вищення її пропускної здатності, яка в даний час досягає понад 6 
мільйонів тон нафти щорічно. Нафтопровід Адріа служить додат-
ковим джерелом нафти і головним резервним маршрутом в разі 
втрати або скорочення поставок російської нафти по нафтопрово-
ду Дружба.
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Система нафтопроводів в Словаччині належить і управляється 
компанією Transpetrol. Найбільшим замовником словацького пе-
ревізника є компанія Slovnaft, яка в 2015 році обробила в своєму 
НПЗ в Братиславі 5,93 мільйона тон нафти.

Газопровід Братство є частиною великого газопроводу, який був 
побудований в 60-х роках минулого століття для забезпечення 
промислових підприємств в Братиславі та інших містах Західної 
Словаччини дешевою енергією, а також є першим транзитним га-
зопроводом через територію Словаччину до Австрії. Тепер нале-
жить до газорозподільної мережі АТ SPP - дистрибуція. У 2014 році 
компанія Eustream переправила (дочірня компанія SPP) більше 46 
мільярдів кубічних метрів природного газу.
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ПРАВОВІ  
ОСНОВИ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА

Основний Кодекс, який регулює сферу комерційного права і умо-
ви ведення підприємницької діяльності у Словацької Республіки, 
є Закон № 513/1991 Код. Комерційний кодекс, з наступними змінами 
та доповненнями (далі «Комерційний кодекс»), який систематич-
но розділений на чотири частини. Комерційний кодекс містить 
правила комерційних компаній, кооперативів, комерційні зо-
бов'язання, в тому числі різні види договорів, але також регулює 
Комерційний реєстр, підприємницьку діяльність іноземців чи 
економічну конкуренцію.

Загальні умови підприємництва у Словацькій 
Республіці 
Підприємництвом, відповідно до Комерційного кодексу, вважаєть-
ся систематична діяльність, здійснювана самостійно підприєм-
цем від свого імені і під свою відповідальність з метою отримання 
прибутку. Тільки діяльність, яка виконує вищевказані функції, 
може бути класифікована як підприємництво.
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Комерційний кодекс визначає чотири групи підприємницької ді-
яльності, а саме:

• особа, зареєстрована в Комерційному реєстрі (особливо комерційні 
компанії та кооперативи),
• особа, яка здійснює свою діяльність під торговою ліцензією,
• людина, яка працює на основі, іншої ліцензії, крім торговельної, 
відповідно до спеціальних правил (наприклад, вільні професії як 
: ветеринари, податкові консультанти, адвокати, Також сюди 
відносяться банки, страхові компанії, дилери з цінних паперів та ін.),
• фізична особа, яка здійснює виробництво сільськогосподарської 
продукції та зареєстрована відповідно до спеціального положення 
(ці люди діють відповідно до Закону № 105/1990. Код. про приватне 
підприємництво, внесені до спеціальних реєстрів, які веде 
муніципалітет).

Для регулювання, Торговий кодекс спирається на Закон про під-
приємництво, який регулює умови малого підприємництва. Від-
повідно до Закону про підприємництво – підприємництвом 
вважається така систематична діяльність, яка проводиться само-
стійно, від свого імені, на свою власну відповідальність, з метою 
отримати прибуток на умовах, встановлених Законом про підпри-
ємництво. Закон також містить негативне визначення, тобто те, 
що не вважається підприємництвом. 

Міністерство юстиції регулярно оновлює список, так званих, віль-
них ремесел, мова йде про перелік діяльностей, на виконання 
яких не потрібний спеціальний дозвіл, необхідно тільки вико-
нати загальні умови, встановлені Законом про підприємництво. 
Виконавцем ремесла може бути фізична особа, яка досягла 18-річ-
ного віку, є правоздатною та бездоганною, а також юридична особа, 
у випадку якої, ці умови виконуються фізичною особою, яка є офі-
ційним органом.

У підприємницькій діяльності іноземця або філії іноземної юри-
дичної особи, повинен відповідати таким умовам керівник під-
приємства або керівник філії іноземної юридичної особи.

На виконання інших діяльностей вже потрібен спеціальний доз-
віл, підтвердження кваліфікації, записи у спеціальному журналі 
і виконання інших умов, встановлених Законом про підприємни-
цтво (напр., промисли і ремесла) або спеціальним законодавством.

ПРАВОВІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
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До основних ознак кожного підприємця належать, в основному, 
найменування фірми та адреса. Ці дані, крім інших (персональ-
ний ідентифікаційний номер, реєстраційний номер в реєстрі, 
юридична форма) показує підприємець в офіційних повідомлен-
нях, на всіх документах і на веб-сайті, якщо має його.

Адресою юридичної особи та адресою фізичної особи, є місце, яке 
внесене до Комерційного реєстру, реєстру ведення підприємни-
цтва або іншого реєстру, як місце знаходження або місце підпри-
ємницької діяльності.

Назва компанії являє собою назву підприємця, під яким він здійс-
нює підприємницьку діяльність. Закон не визначає, що має утво-
рювати основу торговельної назви, воно залишено за підприємцем, 
але визначає основні критерії, які слід брати до уваги при форму-
ванні фірмового найменування. Назва компанії не повинна плута-
тися з торговою назвою іншого підприємства і не має створювати 
помилкове враження про підприємця або предмет його діяльності. 
Торгівельним найменуванням фізичної особи є її ім'я та прізвище, 
а також може включати у себе додаток, який буде відрізняти під-
приємця або вид його діяльності (напр., Йозеф Новак, Йозеф Новак 

– покрівельні матеріали). Торгівельна назва бізнес-компаній, асоці-
ацій та юридичних осіб, які вводяться у комерційний реєстр завж-
ди містять назву, під якою вони зареєстровані у торговому реєстрі. 
Торгівельне найменування юридичної особи, яке не вписується 
у комерційний реєстр, є назва, під якою вона була створена. У разі 
юридичних осіб, вона включає в себе додаток з визначенням пра-
вової форми (напр., Опал ПТ).

Комерційний реєстр і Торговий реєстр
Торговельний та комерційний реєстр є найбільш експлуатовани-
ми записами у зв'язку з виконанням підприємницької діяльно-
сті. Законодавче врегулювання цих реєстрів міститься у законі № 
455/1991 Код. про торгівлю (Закон про торгівлю) з наступними змі-
нами та доповненнями і в законі № 530/2003 Код. про торговий реє-
стр і про внесення змін до деяких законів, з наступними змінами та 
доповненнями.

Комерційний реєстр це загальнодоступний список законодавчо 
встановлених даних, який включає в себе збір документів. Запис, 
зміну, видалення даних з Комерційного реєстру виконують, так 
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звані, реєстрові суди, якими є окружні суди на місці крайського 
суду, для юридичних осіб, які мають зареєстрований офіс у районі 
даного крайового суду. Реєстровими судами є : Окружний суд в мі-
сті Банська Бистриця, Окружний суд Братислава I, Окружний суд 
Кошице I., Окружний суд Нітра, Окружний суд Прешов, Окружний 
суд Тренчин, Окружний суд Трнава, Окружний суд Жиліна.

Торговий реєстр містить набір даних про підприємців визначених 
Законом про підприємництво. Запис, зміну, видалення даних ви-
конують районні органи влади через інформаційну систему під-
приємництва, яка знаходиться у веденні Міністерства внутрішніх 
справ Словацької Республіки.

Підприємницька діяльність іноземця 
Іноземні особи можуть вести підприємницьку діяльність на тери-
торії Словаччини в тих же умовах і в тій же мірі, як і словацькі 
особи, якщо інше не передбачено законом. Відповідно до Комерцій-
ного кодексу, іноземною особою вважається фізична особа, яка про-
живає за межами Словаччини, або юридична особа, розташована 
за межами Словацької Республіки. Про підприємницьку діяль-
ність іноземної особи на території Словацької Республіки можна 
говорити у тому випадку, коли на території Словацької Республіки 
розміщене її підприємство або філія.

Іноземні особи обов'язково вносяться до реєстру. Право на веден-
ня підприємницької діяльності іноземцем на території Словаць-
кої Республіки виникає днем реєстрації підприємства або філії 
у комерційному реєстрі і припиняється датою випису з нього. Ви-
мога реєстрації не поширюється на фізичних осіб, які ведуть під-
приємницьку діяльність на території Словацької Республіки, які 
вносяться до комерційного реєстру, якщо проживають в якійсь 
з держав-членів Європейського Союзу або Організації економічно-
го співробітництва і розвитку. Іноземна особа може з метою веден-
ня підприємницької діяльності взяти участь у створенні, стати 
партнером або членом словацької юридичної особи, або створити 
її сама.

Іноземна особа, подібно як і словацькі підприємці, зобов'язана 
вказувати свої основні дані (назва компанії, юридична адреса або 
місце знаходження, організаційно-правова форма та ідентифіка-
ційний номер, якщо такий є, індикація реєстра, який зареєстрував 



/59ПРАВОВІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

підприємця і реєстраційний номер) на своїх ділових документах 
і в офіційних контактах. Крім того, вказує позначення іноземного 
торгового реєстру або інших записів, до яких вона записана, і вка-
зівку на запис у реєстрі або записах, поки закон держави, яким ке-
рується, передбачає таке зобов'язання.





/61ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ПРАВОВІ ФОРМИ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Основні форми підприємницької діяльності юридичних осіб на 
території Словацької Республіки передбачені законом № 513/1991 
Код. Комерційний кодекс з наступними змінами та доповненнями, 
внесеними в його другій частині. Йдеться про дві основні форми, 
а саме кооперативи і торговельні компанії, в яких закон також роз-
різняє такі типи:

• відкрите торгове товариство,
• командитне товариство,
• товариство з обмеженою відповідальністю,
• акціонерне товариство,
• просте товариство на акціях (від 01. 01. 2017).

Торгові компанії є юридичними особами, які створені з метою ве-
дення підприємницької діяльності. Товариства з обмеженою від-
повідальністю та акціонерні товариства можуть бути засновані 
і  для інших цілей, якщо спеціальний закон не забороняє. Засно-
вниками та акціонерами компанії можуть бути фізичні та юри-
дичні особи. Фізична або юридична особа може бути партнером 
з необмеженою відповідальністю тільки однієї компанії.

Відкрите торгове товариство
Відкрите торгове товариство повинне мати принаймні двох парт-
нерів, які працюють під спільним торговельним іменем. Компа-
нія несе відповідальність за свої зобов'язання всім своїм майном, 
а члени товариства відповідають за зобов'язання разом і неподіль-
но усім своїм майном.

10/
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Торгівельне ім'я товариства завжди має включати визначення 
правової форми або у вигляді «відкрите торгове товариство» або 
абревіатурою «від. торг. тов.», або «в. т. т. ».

Установчим документом є суспільний договір. Пропозицію щодо 
реєстрації товариства у Торговому реєстрі подають і підписують 
усі партнери. Партнери не мають за законом обов'язки інвестувати, 
хоча у договорі може бути про це домовлено. Для ведення бізнесу 
товариства є уповноваженим кожен партнер, проте у договорі мо-
же бути повними або частковим керівником призначений тільки 
один або кілька партнерів. Статутним органом є кожен з партнерів. 
Прибуток, призначений для розподілу, повинен бути розділений 
між партнерами у рівній мірі, втрати несуться також у рівній мірі.

Командитне товариство
Командитне товариство має принаймні двох членів, які розділені 
на командитистів і комплементаріїв. Зобов'язання вкладів закон 
передбачає лише для командитистів, які відповідають за борги 
компанії до суми їх заборгованості по внесках. Мінімальна сума 
внеску командиста становить 250 євро. Комплементарії не мають 
зобов'язання щодо внеску і мають необмежену відповідальність.

Торговельне ім'я товариства повинне включати додаток «коман-
дитне товариство» або абревіатуру «ком. тов.», або «к.с.». Установ-
чим документом є суспільний договір. Пропозицію щодо реєстрації 
товариства у Торговому реєстрі подають і підписують усі партнери. 
Вести бізнес товариства мають право тільки комплементарії, інші 
питання вирішуються спільно з командистами. Статутним орга-
ном є тільки комплементарії. Прибуток, призначений для розподі-
лу, ділиться на частину призначену для командистів, яка ділиться 
пропорційно до суми їх внесків, а також частину, призначену для 
комплементаріїв, яку розподіляють у рівній мірі. У договорі можна 
визначати правила для поділу прибутку і збитків по-різному.

Товариство з обмеженою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю є найбільш часто ви-
користовуваним типом торговельних товариств. Число партнерів 
обмежується від 1 до 50 компаньйонів. Фізична особа може бути 
єдиним партнером тільки у трьох компаніях. Поки у компанії є 
тільки один партнер, вона не може бути єдиним засновником або 
партнером іншої компанії. Компанія несе відповідальність за по-
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рушення своїх зобов'язань усім своїм майном. Акціонери несуть 
відповідальність за борги компанії до суми їх невиплачених вне-
сків, зареєстрованих у Комерційному реєстрі.

Торговельне ім'я товариства повинне включати додаток «товари-
ство з обмеженою відповідальністю» досить і абревіатури «тов. 
з об. відп.» або «ТОВ». Мінімальна сума капіталу компанії є вста-
новлена законом у розмірі 5000 євро, а мінімальний внесок акці-
онера становить 750 євро. Установчим документом є загальний 
статут або договір, в залежності від кількості засновників. Про-
позицію щодо реєстрації товариства у Торговому реєстрі подають 
і  підписують усі директори товариства. Перед тим, як подати про-
позицію повинен бути сплачений грошовий внесок кожного члена 
у розмірі не менше 30 %, при чому загальна сума сплачених грошо-
вих і  негрошових внесків акціонерів має бути не менше 50 % від 
закону вказаного мінімального розміру капіталу.

Права і обов'язки членів та їх відповідну участь у діяльності то-
вариства висловлює їх частка в товаристві, яка визначається від-
ношенням суми внеску члена щодо розміру капіталу товариства. 
Кожен член товариства може мати тільки одну частку. Частку 
члена товариства можна передати іншій особі, тільки якщо це пе-
редбачено договором. Член товариства може передати всю свою 
частку або її частину на підставі Договору про перехід права влас-
ності. Дієвість передачі частки настає в момент запису до Торгового 
реєстру. Акціонери мають право на частку прибутку пропорційно 
до їх оплачених внесків, якщо Договір не передбачає інше.

Члени товариства можуть видавати закони з метою регулювання 
внутрішньої організації товариства і тих питань, які Договір не ре-
гулює взагалі або тільки частково. 

Найвищим органом є загальні збори акціонерів, які складаються 
з окремих членів, до обов'язків яких входить, наприклад, утвер-
дження чергової і позачергової індивідуальної фінансової звітно-
сті, прийняття рішення про розподіл прибутку або врегулювання 
збитків, про зміну суспільного договору, про збільшення або змен-
шення статутного капіталу та ін. Статутним органом, уповноваже-
ним діяти від імені товариства є керуючий або кілька керуючих. 
Компанія може створити наглядову раду в якості контролюючо-
го органу, який у межах своєї компетенції здійснює контроль за 
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діяльністю керуючого, перевіряє ділові і бухгалтерські книги, ви-
вчає рахунки та ін.

Акціонерне товариство
Акціонерне товариство є товариством, капітал якого розділений 
на певну кількість акцій з визначеною номінальною вартістю. Ви-
пуском акцій компанія створює свій власний капітал, який стає 
власністю компанії. Акція - це цінний папір, який представляє 
права акціонера як члена товариства брати участь у керівництві 
компанії, прибутку і ліквідаційному доході у разі закриття компа-
нії з ліквідацією.

Компанія може бути створена як приватне або відкрите акціонер-
не товариство. Про відкрите акціонерне товариство йдеться, якщо 
всі його акції або частина з них були допущені до торгів на регу-
льованому ринку, який знаходиться або працює у будь-якій з дер-
жав-членів Угоди про Європейський економічний простір.

Товариство може створити один засновник, як юридична особа, 
або кілька засновників. Установчим документом є установчий до-
говір або установчий документ, кожен з яких повинен бути вико-
наний у вигляді нотаріального акту про правовий акт і повинні 
містити проект статуту.

Торговельне ім'я товариства повинне включати додаток «акціо-
нерне товариство» або абревіатуру «акц. тов.», або «АТ». Компанія 
несе відповідальність за порушення своїх зобов'язань усім сво-
їм майном. Акціонер не несе відповідальності за зобов'язаннями 
компанії. Підписник акцій набуває права акціонера як члена ак-
ціонерного товариства відповідно до акцій, підписуються в день 
внесення товариства до торговельного реєстру.

Cумма статутного капіталу є щонайменше 25 000 євро. Перед ство-
ренням компанії повинна бути підписана вся сума статутного ка-
піталу і сплачено, принаймні, 30% грошових внесків. Пропозицію 
щодо реєстрації у торговому реєстрі подає представництво Ради 
директорів а підписують всі члени Ради директорів.

Найвищим органом товариства є загальні збори акціонерів. Ста-
тутний орган, який керує діяльністю компанії і діє від її імені є 
Рада директорів. Для того, щоб контролювати ефективність робо-



/65ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ти Ради директорів і підприємницьку діяльність компанії створю-
ється наглядова рада.

Просте товариство на акціях
Це новий тип торгового товариства, заснований від 1 січня 2017 
р. Статутний капітал компанії розділений на певну кількість ак-
цій з встановленою номінальною вартістю. Компанія несе відпо-
відальність за порушення своїх зобов'язань усім своїм майном. 
Акціонер не несе відповідальності за зобов'язання компанії.

Торгівельне ім'я товариства повинне включати додаток «просте 
товариство на акціях» або абревіатуру «п.т.а.». Акції компаній мо-
жуть мати тільки бездокументарну форму і звучати тільки у назві. 
Товариство може створити одна особа або кілька осіб. Величина 
статутного капіталу повинна бути хоча б 1 євро. Компанія не може 
бути заснована на основі заяви для підписки на акції. До створен-
ня компанії повинен бути підписаний весь обсяг акціонерного ка-
піталу і сплачені всі внески.

Компанія може змінити організаційно-правову форму тільки на 
акціонерне товариство.

Найвищим органом є загальні збори акціонерів, статутним орга-
ном є Рада директорів, а контрольним органом є наглядова рада, 
створення якої не є обов'язковим. 

Кооператив
Кооператив є спільнотою відкритого числа осіб (членів коопера-
тиву), який створений для цілей бізнесу або надання економіч-
них, соціальних та інших потреб своїм членам. Торгівельне ім'я 
товариства повинне включати додаток «кооператив». Кооператив 
є юридичною особою і має щонайменше п'ять членів. Членами ко-
оперативу можуть бути фізичні та юридичні особи. Кооператив 
несе відповідальність за порушення своїх зобов'язань усім своїм 
майном, члени кооперативу не несуть відповідальності за зобов'я-
зання кооперативу. Капітал становить щонайменше 1,250 євро 
і складається з суми членських внесків.

Найвищим органом кооперативу є збори членів кооперативу, ста-
тутним органом є Рада директорів, а контрольним органом є наг-
лядова комісія.
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ПРАВОВІ ФОРМИ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Фізичні особи можуть на території Словацької Республіки вести 
бізнес в основному двома формами, або в якості торговців або ра-
зом з іншою фізичною особою. Найбільш поширена форма підпри-
ємницької діяльності фізичних осіб є дрібне підприємництво, яке 
регулює Закон № 455/1991 Код. про дрібне підприємництво (Закон про 
малий бізнес) з наступними змінами та доповненнями.

Торгівля, відповідно до закону, вважається систематична діяль-
ність, що проводиться самостійно, від свого імені, під свою власну 
відповідальність, з метою отримання прибутку і за умов передба-
чених цим Законом. Закон також містить негативне визначення, 
іншими словами, визначає види діяльності, які не вважаються 
торгівлею, такі як, наприклад, діяльність банків, страхових ком-
паній, ветеринарів, адвокатів, податкових консультантів, уповно-
важених геодезистів і картографів та ін.

Умови ведення дрібної торгівлі
Займатися дрібною торгівлею, підприємництвом можуть, за умо-
ви дотримання положень встановленого закону, крім фізичних 
осіб також юридичні особи, допоки мають в якості суб'єкта підпри-
ємницьку діяльність, яка згідно закону вважається торгівлею,. За-

11/
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йматися дрібним підприємництвом також може іноземна особа, 
тобто фізична особа, резидент або юридична особа, з місцем розта-
шування за межами Словацької Республіки. Іноземні особи мають 
право займатися дрібним бізнесом на території Словацької Респу-
бліки в тих самих умовах і в тій самій мірі, що й словацькі суб'єкти, 
якщо спеціальне положення не встановлює інше.

Загальні умови для ведення дрібного підприємництва, які перед-
бачає закон для фізичної особи - це досягнення 18-річного віку, пра-
воздатність та бездоганність. У випадку словацької юридичної 
особи, ці умови виконуються статутним органом, на підприємстві 
або філії іноземної особи ці умови виконує керівник підприємства 
або філії.

Особливими умовами для ведення дрібного підприємництва є 
професійна або інша кваліфікаціями, яку фізична особа (а у ви-
падку юридичної особи – її уповноважений представник) має ви-
конувати відповідно до Закону про малий бізнес або спеціального 
регулювання.

Фізична особа може почати здійснювати підприємницьку ді-
яльність тільки після того, як отримає дозвіл на ведення під-
приємницької діяльності, так звану торгову ліцензію, що 
підтверджується свідоцтвом про надання торгової ліцензії та ви-
пискою з торгового реєстру. Торгову ліцензію можна використову-
вати на всій території Словацької Республіки.

Хто має намір займатися дрібним підприємництвом, повинен спо-
чатку повідомити Управління ліцензування торгівлі, який йому, 
у випадку виконання встановлених законом умов, видасть торго-
ву ліцензію. Функцію Управління ліцензування торгівлі виконує 
Окружне управління - відділ дрібного підприємництва. Терито-
ріальна приналежність управління визначається місцем про-
живання фізичної особи (у випадку юридичної особи – місцем 
розташування). Для іноземної особи відповідний уряд по ліцензу-
ванню знаходиться за адресою місця діяльності підприємства або 
філії іноземної особи, в разі кількох організаційних одиниць іно-
земна особа може обрати відповідне управління.

У тому випадку, якщо підприємець в предметі підприємницької 
діяльності зазначає кілька діяльностей, тоді на перше місце в пові-
домленні зазначається предмет бізнесу, який він вважає основним. 

ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ  
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До повідомлення завжди додає документи, що підтверджують 
факти, що містяться в ньому, наприклад, право власності або інше 
право на майно, яке вказує як адресу компанії, документ, що під-
тверджує професійну компетентність. Іноземна особа, додається 
до повідомлення довідку про несудимість особи, яка не є громадя-
нином Словацької Республіки, якщо мова йде про керівника ком-
панії або філії компанії іноземної особи, подає інший рівноцінний 
документ, виданий державними органами країни, громадянином 
якої він є або в якій він залишався певний час, визначений зако-
ном. Частиною торгового повідомлення є сплата адміністративно-
го збору. Відповідно до закону № 145/1995 Код. про адміністративні 
збори з наступними змінами та доповненнями, поточна плата за 
декларування торгівлі встановлена на рівні 5 євро для кожної 
вільної торгівлі і 15 євро для кожного ремесла і в'язаної торгівлі. 
У разі електронної подачі плата не буде стягуватися.

Дозвіл на підприємницьку діяльність для фізичної особи виникає 
в день повідомлення, в той самий день отримує статус підприєм-
ця.

Види промислів
Закон торгівлі розрізняє 3 види промислів:

• вільні, для яких не потрібно мати професійну компетентність;
• ремесельні, для яких закон передбачає, як умову ведення бізнесу-
професійну компетентність, отриману шляхом навчання по 
спеціальності, яка підтверджується свідоцтво про навчання або 
іншим документом. Сюди належать такі промисли як, наприклад, 
цегляна кладка, столярство, слюсарство та ін.;
• в'язане ремесло, для якого закон передбачає, як умову ведення 
бізнесу-професійну компетентність отриману інакше. Сюди 
належать такі промисли як, наприклад, оптика, функціонування 
автошкіл, туристичні агентства і так далі.
З точки зору предмету підприємницької діяльності Закон про малий 

бізнес виділяє такі види промислів :
• ринкові, напр., громадське харчування, роздрібна торгівля, оптова 
торгівля і ін.
• виробничі, підприємець може на комерційній основі виготовляти 
обладнання, інструменти та вироби, призначені для виробництва 
кінцевого продукту, виконувати монтажні роботи, налаштування 
і обслуговування виробів та ін.
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• надання послуг, під чим слід розуміти, зокрема, забезпечення 
ремонту і технічного обслуговування речей, перевезення пасажирів 
і вантажів, а також інші види діяльності.

Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки регулярно 
оновлюваний список рекомендованих вільних промислів. Список 
ремісничих і в'язаних промислів безпосередньо визначає Закон 
про мале підприємництво в додатку.

Той, хто веде підприємницьку діяльність без дозволу на неї, яка є 
предметом вільної торгівлі уряд накладає штраф в розмірі до 1659 
євро, у разі ремісничих або в'язаних промислів - до 3319 євро.

Торговий реєстр
Торговий реєстр містить набір даних про підприємців визначе-
них Законом про малий бізнес. Введення, зміна, видалення даних 
виконують районні відомства - відділи малого бізнесу через ін-
формаційну систему малого бізнесу, яка знаходиться у веденні Мі-
ністерства внутрішніх справ Словацької Республіки.

Торговий реєстр включає у себе публічну і непублічну частини. 
Закрита частина складається в основному з особистих даних під-
приємця. Кожен має право вимагати від бюро витяг з публічної 
частини реєстру або підтвердження, що певних даних у реєстрі не-
має, після сплати адміністративного збору 3 євро. Дані в публіч-
ному розділі реєстру знаходяться у вільному доступі на веб-сайті.

Асоціація фізичних осіб
Законодавче врегулювання підприємницької діяльності осіб у ме-
жах асоціації міститься в § 829 і наст. Закону №. 40/1964 Код. Цивіль-
ний кодекс з наступними змінами та доповненнями, який регулює 
Договір про асоціацію. Закон асоціації не надає правосуб'єктність, 
іншими словами, асоціації не мають прав і обов'язків. Тому асоціа-
ція, як така, не може бути учасником правових відносин, не може 
самостійно постати перед владою та іншими установами, тобто не 
є самостійним суб'єктом права. 

Асоціацію можуть створити мінімально дві людини, на основі 
Договору про асоціацію, для яких закон не передбачає письмову 
форму, але з точки зору правової визначеності, однак, більш дореч-
ною є письмова форма. Основним призначенням договору є визна-
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чення назви асоціації та визначення цілей, для яких її засновано. 
Учасники асоціації зобов'язані розробляти заходи, спрямовані на 
досягнення мети асоціації. Також у договорі можна обговорити 
розподіл активів асоціації, визначити особу, відповідальну за бух-
галтерію асоціації, підстави для виключення членів з асоціації та 
ін.

Договір також може визначити обов'язки членів асоціації надати 
певну суму грошей або інших речей (матеріали, вироби та ін.) для 
досягнення домовленої мети. Якщо при виконанні спільної діяль-
ності асоціація набуває певні активи, вони стають спільною влас-
ністю всіх учасників, при чому їхні частки рівні.

Учасник може вийти з асоціації у будь-який час, а також на під-
ставі серйозних обставин члена може бути виключено з асоціації, 
якщо договір не передбачає інше. Такий учасник має право на по-
вернення речей, які він вніс до асоціації і право на сплату частки 
з активу асоціації відповідно до стану на дату виходу або виклю-
чення члена з асоціації.

Перевагою ведення підприємницької діяльності в асоціації є, на-
приклад, той факт, що асоціація не має вимоги про реєстрацію 
у будь-яких записах, членів асоціації не обмежує заборона конку-
ренції, вони не мають зобов'язання щодо внесків (тільки якщо це 
обумовлено у договорі) або необмежене число членів асоціації.
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Ситуація на словацькому ринку праці наразі розвивається в ін-
тересах осіб, які шукають роботу. Високі темпи економічного 
зростання, розширення фірм та прихід іноземних інвесторів знач-
но підвищує попит на робочу силу; як у секторі промисловості 
(зростання приблизно на 30 %), так і в секторі послуг (орієнтовно 
40 відсотків). У 2015 році за даними Комітету статистики у Словач-
чині з’явилося майже 70 000 робочих місць – з них 22 000 у промис-
ловості (з них – 15 000 на виробництві) та понад 20 000 нових місць 
з’явилося у сфері послуг.

Найбільший веб-портал з пошуку роботи Profesia.sk протягом 
перших шести місяців 2016 року опублікував більш ніж 120 000 
вакансій, а Управління праці, соціальних справ, сім'ї СР (надалі 
лише „УПССС“) опублікувало оголошення більше, ніж 43 000 ро-
бочих місць. Безробіття, яке у 2015 році в середньому становило 
11,5 %, зменшилося до 10 % та наразі коливається до орієнтовно 
9,5 %. Незважаючи на це, бюро праці по всій Словаччині реєстру-
ють понад 270 000 безробітних, компанії говорять про брак робочої 
сили (у 2015 році найбільше серед водійських професій, на місце 
оператора вилочних навантажувачів, зварювальника металевих 
конструкцій або монтажника). Причиною виникнення такої пара-
доксальної ситуації є передусім структурне безробіття, як резуль-
тат нерівномірного географічного розподілу промислових парків 
і потенційних роботодавців, та водночас низької трудової мобіль-
ності населення. 
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Результатом нерівномірного розподілу робочих вакансій є й регі-
ональне безробіття, яке у 2015 році на Сході Словаччини (Пряшів-
ський край 16,6 %) досягло майже потрійного значення у порівнянні 
з Братиславою (6 %). Основними причинами цього явища є комбі-
нація низького створення робочих місць у центральній та східній 
частині країни та згадуваний брак мобільності. 

Бар'єром на шляху до отримання людського капіталу є також не-
задовільні результати в галузі освіти та невідповідний стан со-
ціально-економічного підґрунтя для певних соціальних груп. 
Оціночний показник зайнятості ромів у 2014 році складав при-
близно 16 %, в той час як безробіття досягло 73 %, а довгострокове 
безробіття – 37 %. Низька зайнятість ромів викликана насамперед 
низьким рівнем освіти (у більшості ромів є лише базова освіта), 
низьким рівнем навичок, але й загальною відсутністю інтересу до 
роботи. 

Наступною причиною браку потрібної кількості робочої сили є 
високе зацікавлення компаній кваліфікованими працівниками 
з професійним досвідом та чудовим рівнем знання мови, але май-
же 25 % кандидатів у бюро праці є особи із базовою освітою.

У 2015 році кількість випускників вищих навчальних закладів 
становила 5,8 % від загальної кількості безробітних. За даними 
аналізу Інституту фінансової політики Міністерства фінансів СР 
серед осіб з вищою освітою роботу відповідну рівню своєї освіти 
можуть знайти передусім випускники ветеринарної медицини, 
медицини, права та інформаційних технологій (понад 90 %). На-
впаки ж випускники соціальної роботи, сільськогосподарських та 
екологічних напрямків та випускники фізичних і природничих 
галузей отримують гірші можливості працевлаштування (менше 
60 % людей працює на висококваліфікованих посадах).

На основі оцінювання інтересів працедавців згідно з веб-порта-
лом Profesia.sk найбільш затребуваними є випускники напрямків 
інформатики, машинобудування та економіки. Навпаки менший 
інтерес у роботодавців є щодо випускників напрямків педагогіки, 
теології та спорту. Найвищі позиції у списку посіли випускники 
Економічного університету, Словацького технічного університе-
ту у Братиславі та Технічного університету в Кошиці. Серед фа-
культетів список інтересів очолює факультет інформатики та 
інформаційних технологій СТУ в Братиславі, другим є факультет 
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електротехніки та інформатики у ТУК, а третім є такий самий фа-
культет у Словацькому технічному університеті. 

У рамках робочих вакансій хороші можливості працевлаштуван-
ня пропонує згадуваний сектор послуг, а саме так звані центри 
сервісного обслуговування. Мова йде про місцеві філії великих за-
кордонних фірм, які працюють у галузі ІТ, технічної підтримки, фі-
нансів та бухгалтерського обліку (наприклад, IBM, Dell або AT&T). 
Близько дві третини центрів знаходяться у Братиславі, далі у Ко-
шиці, але й у містах Нітра, Жиліна, Банська Бистриця. 

Перевагою центрів сервісного обслуговування є передусім те, що 
вони надають робочі місця людям з вищою освітою та знанням 
мов, які через низькі можливості працевлаштування у Словаччи-
ні часто виїжджають за кордон та спричиняють «відтік мізків». 
Тобто дуже важливим для майбутніх кандидатів є хороший рі-
вень знання мов – активне володіння англійською є необхідною 
умовою, а також працедавці віддають перевагу володінню й інши-
ми іноземними мовами, наприклад, німецькою чи польською. 

За даними Форуму центрів із надання підприємницьких послуг 
у Словаччині 26 таких центрів працевлаштовує більше 30 000 осіб 
із середнім віком 32 роки та зарплатнею приблизно 1600 євро. 78 % 
з них мають вищу освіту, більшість працівників – чоловіки (53 %), 
а 12 % складають іноземці. 

Наступними галузями, які сьогодні створюють велику кількість 
робочих місць є, наприклад, людські ресурси, HR та recruitment 
(Братиславський край), управління якості та машинобудування 
(Трнавський, Тренчіанський та Жилінський краї), адмініструван-
ня та різні спеціалізовані технічні вакансії (Нітріанський край), 
а у Кошицькому та Пряшівському краях зросло зацікавлення щодо 
кандидатів на роботу з вищою освітою у галузі інформатики або 
управління якості. 

Важливим фактором на ринку праці є також й винагорода за ви-
конувану роботу, яка видається у вигляді щомісячної зарплатні. 
У 2017 році мінімальна заробітна плата у Словаччині становить 
435 євро. Наведена сума представляє мінімальну валову зарплат-
ню, а це означає, що з неї вираховуються податки та страхування, 
після вирахування податків розмір чистої мінімальної зарплатні 
становить близько 374 євро. За кожну відпрацьовану годину у 2017 
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році працівник повинен отримувати мінімальну заробітну плату 
за годину у розмірі 2,50 євро. У 2015 році середньостатистична пого-
динна заробітна плата у Словаччині становила 7,1 євро, а середньо-
місячна зарплатня – 889 євро. 

Описані проблеми та можливості ринку праці оцінюють окремо 
держава та роботодавці. У випадку недостатньої кількості праців-
ників вони звертаються до працівників за кордоном. Передусім є 
попит на працівників з Чеської Республіки, Угорщини та Польщі, 
але й з Хорватії, Румунії, Сербії чи України. За статистикою Управ-
ління праці, соціальних справ та сім’ї найбільше іноземців, що 
працюють у Словаччині є з Румунії (6279), далі йдуть Чехія (3300), 
Польща (3062), Угорщина (2957), Сербія (2147) та Україна (1575). 

Пріоритетною метою уряду Словацької Республіки у сфері зайнято-
сті є шляхом підтримки економічного зростання створити додат-
кових 100 000 робочих місць, беручи до уваги, зокрема, вирішення 
питання довгострокового безробіття чи безробіття серед молоді. 
Засобами для відновлення ринку праці є так звані Активні заходи 
на ринку праці, які включають в себе проекти на підтримку за-
йнятості або збереження робочого місця. Завданням таких заходів 
є передусім полегшити та пришвидшити перехід безробітних гро-
мадян до трудових відносин. Крім того активні заходи на ринку 
праці також сприяють розвитку бізнесу шляхом створення нових 
робочих місць та збереження існуючих робочих місць. Ці заходи 
реалізуються у формі різні внесків та проектів на національному 
та регіональному рівнях. 

До інших форм підтримки зайнятості належать різні ярмарки ва-
кансій, спеціальні регіональні набори, підтримка студентських 
проектів та стажувань, а також безперервні форми співпраці із на-
вчальними закладами у формі подвійної освіти.
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Державна інвестиційна допомога є одним з визначальних чинни-
ків і стимулів для покращення бізнес-середовища. Обсяг і струк-
тура інвестицій з боку держави, без сумніву, є одними з основних 
чинників, що впливають на рішення вітчизняних та іноземних 
інвесторів у розміщенні своїх інвестицій. Без цих субсидій Сло-
вацька Республіка може втратити значні бізнес-об'єкти і таким 
чином сотні нових робочих місць. Компанії, що підтримуються 
цими інвестиціями, до тепер вже надали роботу більш ніж 54 000 
людей і багатьом іншим в рамках субпостачальної мережі.

Важливість державної допомоги в основному відображає напря-
мок інвестицій в менш розвинених регіонах Словаччини – значні 
географічні відмінності і структурне та регіональне безробіття є 
одними з головних негативних особливостей економічного середо-
вища Словаччини і тому є одним із важливих завдань держави за-
охочувати інвесторів, щоб вони свою нову операційну діяльність 
спрямовували просто в ці регіони, сприяли їхньому економічному 
розвитку і створенню нових робочих місць. Іншими позитивними 

13/

ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ



/80

результатами інвестиційної допомоги повинна бути можливість 
працевлаштування для випускників на ринку праці і загальний 
розвиток підприємницьких можливостей для місцевих компаній.

Інвестиційна допомога може бути надана міністерствами (еко-
номіки, транспорту, будівництва та регіонального розвитку, фі-
нансів, праці та соціальних справ і сім'ї), Словацьким земельним 
фондом, а також муніципалітетом, вищою територіальною одини-
цею або організацією згідно з їхньою компетенцією. Ці внески мо-
жуть приймати тільки словацькі юридичні особи, які здійснюють 
інвестиції в Словацькій Республіці, працевлаштовують громадян 
Словацької Республіки і платять податки у Словаччині, незалеж-
но від того, чи належить компанія вітчизняному або іноземному 
власнику.

Проекти, які можуть бути підтримані за рахунок інвестицій, ді-
ляться на чотири категорії: промислове виробництво, технологіч-
ні центри, стратегічні послуги та туризм. Кожна з цих категорій 
має певні специфічні умови, які повинні бути виконані для того, 
щоб підприємницький суб’єкт міг звернутися за допомогою. Одна 
з вирішальних умов для отримання допомоги полягає в досягнен-
ні певного мінімального рівня первинної інвестиції до прийнят-
них витрат і мінімального поділу нового обладнання.

Прийнятні витрати включають в себе матеріальні активи у вигля-
ді землі, будівель, машин і технологічного обладнання, а також 
нематеріальні активи у вигляді патентів, ліцензій, прав, ноу-хау 
або непатентованих технічних знань. Прийнятними витратами 
можуть альтернативно вважатися і загальні витрати на заробіт-
ну плату для робочих місць, створених за рахунок інвестицій-
ного плану протягом двох років. Прийнятні витрати варіюються 
в залежності від виду інвестицій, рівня безробіття в цьому регі-
оні і класифікації заявника (чи йдеться про велике або мале і се-
реднє підприємство). Далі оцінюється і вплив на конкуренцію на 
місцевому рівні – компанія, що отримала допомогу, не може пред-
ставляти конкуренції для компаній в цьому регіоні, але повинна 
працювати над залученням місцевих компаній до ланцюжка по-
ставок.

Першим сегментом інвестиційної підтримки є промислове вироб-
ництво. Діяльність у цій категорії включає в себе формування но-
вого бізнесу; розширення виробництва в існуючому підприємстві; 
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диверсифікації виробництва існуючого підприємства або фунда-
ментальні зміни у виробничому процесі існуючого підприємства. 
Цей інвестиційний проект повинен здійснюватися в одному місці 
і мусить виконувати умови для захисту навколишнього середови-
ща. Мінімальна сума інвестицій в даному випадку залежить від 
розташування компанії – в округах з рівнем безробіття нижче, ніж 
в середньому по країні, мінімальний обсяг інвестицій має стано-
вити 10 млн. євро, а частка нових технологій на прийнятні витра-
ти має становити принаймні 60 %. У районах з рівнем безробіття 
вище, ніж в середньому по країні, інвестиції мають бути в розмірі 
5 млн євро і 50 % частки нових технологій. У районах з рівнем без-
робіття 35 % вище, ніж в середньому по країні початкова інвести-
ція повинна становити не менше 3 млн. євро і частка нової техніки 
має становити 40 %. Ще однією умовою є створення не менше 40 
нових робочих місць (в найменш розвинених районах мінімально 
десять робочих місць). Для розширень існуючих підприємств необ-
хідно зробити так, щоб збільшити обсяг виробництва, принаймні, 
на 15 % в порівнянні з середнім показником за останні 3 фінансові 
роки. В рамках інвестиційної допомоги є також відмінність між 
великими підприємствами та малими і середніми підприємства-
ми (МСП) – для МСП умови для отримання допомоги вигідніші, від 
них необхідна лише половина суми мінімальної інвестиції і для 
них може бути розмір виділеної інвестиційної допомоги на 20 % 
вищим. Згідно зі Списком сертифікатів визначених інвестицій в ін-
тересах суспільства до найуспішніших інвестицій в промислові 
компанії належать такі, наприклад, Volkswagen Slovakia, Kia Motors 
Slovakia, PSA Peugeot Citroen Slovakia, AU Optronics Slovakia.

Іншою категорією є технологічні центри, тобто місця, де одержу-
вач виконує розробку та інновації високотехнологічної продукції, 
технологій і виробничих процесів. Мінімальна початкова сума ін-
вестицій становить 500 000 євро (сума незмінна) і 50 % придбаного 
майна повинні бути покриті за рахунок власного капіталу. Компа-
нія повинна працевлаштувати не менше 70 % працівників з ви-
щою освітою і повинна створити принаймні 30 робочих місць. До 
прикладів технологічних центрів належать SAMSUNG Electronics 
Slovakia (виробництво, логістика, сервіс і центр розвитку), BSH 
Drives and Pumps (розширення технологічного центру для розроб-
ки електроніки) або CEMM THOME SK (розширення технологічно-
го центру для розробки та дизайну інтер'єру легких транспортних 
засобів).

ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ



/82 ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

Центр стратегічних послуг – це місце, де одержувач надає послуги 
з високою доданою вартістю, місце, що сприяє зайнятості кваліфі-
кованих фахівців в центрах розробки програмного забезпечення, 
експертних центрах, центрах підготовки модифікованих високих 
технологій і центрах підтримки клієнтів, при тому предметом 
діяльності, зокрема, є послуги в сфері фінансування, закупівлі, 
інформаційних технологій, людських ресурсів та обслуговуван-
ня клієнтів. У цьому секторі повинна бути початкова інвестиція 
в розмірі принаймні 400 000 євро (сума не змінюється в залежно-
сті від місця розташування), компанія повинна працевлаштувати 
принаймні 60 співробітників з вищою освітою і створити не мен-
ше 40 нових робочих місць. До прикладів центрів стратегічних по-
слуг належить Holcim Business Services.

У секторі туризму існує стратифікація внесків за рівнем безро-
біття в районі, в якому підприємницький суб’єкт хоче створюва-
ти бізнес. У районах з рівнем безробіття нижче, ніж в середньому 
по країні, мінімальний обсяг інвестицій становить 10 млн. євро, 
а частка нових технологій 40 %, в округах з рівнем безробіття ви-
ще, ніж в середньому по країні, мінімальний обсяг інвестицій ста-
новить 5 млн. євро, а частка нових технологій 20 %, в районах з 
рівнем безробіття, принаймні на 35 % вище, ніж в середньому по 
країні, мінімальний обсяг інвестицій становить 3 мільйони євро, 
а частка нових технологій 20 %.

Інвестиційна допомога може досягти максимального конкретного 
заданого значення, відповідно, інтенсивності інвестиційної допо-
моги (GGE) – відношення поточної вартості інвестиційної допомо-
ги до поточної вартості прийнятних витрат. В окремих регіонах не 
може інтенсивність інвестиційної допомоги перевищити задане 
значення, а це 25 % в Західній Словаччині (виключаючи Братис-
лавський край) і 35 % в Центральній та Східній Словаччині. Форми 
інвестиційної допомоги включають в себе гранти на придбання ос-
новних засобів і нематеріальних активів. Згідно зі Звітом про вико-
ристання державної допомоги у вигляді інвестиційних стимулів та 
інвестиційної допомоги від 2011 року уряд Словаччини підтримав 
такою субсидією 40 інвестиційних проектів, і більшість з них бу-
ло в Кошицкому краї (13 інвестиційних проектів) і Нітрянському 
краї (7 інвестиційних проектів).

Інший спосіб допомогти – це полегшення від прибуткового подат-
ку. У період 2002-2015 років цей вид допомоги склав 45 % державної 
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допомоги і був затверджений для 89 інвестиційних проектів на за-
гальну суму понад 430 млн. євро, при чому більшість проектів бу-
ло підтримано в Тренчинському краї (19 інвестиційних проектів), 
а також в Кошицькому краї (22 інвестиційні проекти).

Третя форма допомоги – це внесок для створення нових робочих 
місць. У 2011 році допомога була затверджена для 44 інвестиційних 
проектів, більшість з них були затверджені в Кошицкому краї (11 
проектів) і в Нітрянському краї (8 проектів). Остання форма інвес-
тиційної допомоги – це передача нерухомого майна або обмін неру-
хомого майна за ціною нижче ринкової вартості активів.

У найближчі роки очікується будівництво заводу з виробни-
цтва автомобілів Jaguar Land Rover Slovakia в Нітрянському краї 
чи розширення технологічного центру для розробки внутрішніх 
компонентів для автомобілів Yanfeng Slovakia Automotive в Трен-
чинському краї, яким була затверджена інвестиційна допомога.
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ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ 

ДОПОМОГИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СОЮЗУ
Європейський Союз об'єднує країни з різним економічним і госпо-
дарським розвитком. Для того, щоб ліквідувати розрив між дер-
жавами-членами і пришвидшити прогрес в менш розвинених 
країнах, була створена система фінансових внесків, які перероз-
поділяються між ними. Словаччина з моменту її вступу до Євро-
пейського Союзу стала однією з дотаційних країн і використовує 
фінансову допомогу Європейського Союзу у рамках, так званих, пе-
ріодів програми (2004-2006, 2007-2013 рр.). 20 червня 2014 Європей-
ська комісія прийняла Угоду про партнерство зі Словаччиною на 
період 2014-2020. 

Угода про партнерство передбачає встановлення стратегії опти-
мального використання європейських структурних та інвестицій-
них фондів в регіонах і містах країни. Її реалізація здійснюється 
посередництвом п'яти фондів і відповідних їм оперативних про-
грам. До фондів Угоди про партнерство входять Європейський со-
ціальний фонд (ЄСФ), Європейський фонд регіонального розвитку 
(ЄФРР), Фонд згуртування (ФЗ), Європейський сільськогосподарський 
фонд з розвитку сільських районів (ЄСФРСР), тa Європейський фонд 
морського і рибного господарства (ЄФМРГ). Обсяг коштів в Угоді про 
партнерство становить 15,3 млрд євро, з яких структурні та фон-
ди згуртування отримають 13,7 млрд євро, Європейський сільсько-
господарський фонд для розвитку сільських районів 1,55 млрд 
євро тa Європейський фонд морського і рибного господарства 15,8 
млн євро.
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Європейський фонд регіонального розвитку сприяє зміцненню еко-
номічної, соціального і територіальної єдності, будівництву інф-
раструктури тa створення інвестицій, пов'язаних з виникненням 
робочих місць. До інших цілей відносять: сприяння розвитку ма-
лого та середнього бізнесу, розвиток технологій, захист і покра-
щення навколишнього середовища та розвитку туризму.

Європейський соціальний фонд є основним інструментом соціаль-
ної політики ЄС, завдяки якому відбувається реалізація заходів, 
спрямованих на підвищення зайнятості, таких як підтримка мо-
більності робочої сили, сприяння соціальної інтеграції, інвестиції 
в освіту і боротьбу з бідністю. Особлива увага приділяється осві-
ті та зайнятості молоді. В рамках Ініціативи на підтримку зайня-
тості молоді (YEI) виникають заходи для просування їх навичок, 
кваліфікації та початку першої роботи. Для фінансування цієї іні-
ціативи в рамках Європейського Союзу було виділено близько 3,2 
млрд євро. 

Фонди згуртування допомагають державам-членам з валовим наці-
ональним доходом нижчим, ніж 90% середнього показника ЄС на 
душу населення, зменшити економічну і соціальну різнорідність 
тa підтримувати постійний розвиток. Дана ціль здійснюється за 
допомогою інвестицій в транс-європейські транспортні мережі та 
навколишнє середовище. 

Місією Європейського сільськогосподарського фонду з розвит-
ку сільських районів є сприяння та забезпечення сталого розвит-
ку сільських районів ЄС, a Європейський фонд морського і рибного 
господарства був створений для вирішення питань в області мор-
ських справ і рибальства. 

Стратегія, пріоритети та цілі підтримки здійснюються за рахунок 
коштів з фондів Європейського Союзу та реалізуються за допомо-
гою цільових оперативних програм:

Оперативні програми, ціллю яких є Інвестиції для 
зростання зайнятості
Оперативна програма «Дослідження та інновації» призначена 
для модернізації і раціоналізації підтримки наукових досліджень 
і розвитку, вдосконалення інфраструктури вищих навчальних 
закладів тa підвищення конкурентоспроможності малого і се-
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реднього бізнесів. З цієї оперативної програми були профінансо-
вані проекти: «Національна інформаційна система для підтримки 
наукових досліджень та розвитку у Словаччині – доступ до елек-
тронних інформаційних ресурсів» та «Національна телемедійна 
інфраструктура для підтримки наукових досліджень, розробки і пе-
редачі технологій». 

Оперативна програма «Інтегрована інфраструктура» фінансує, на-
самперед, модернізацію залізничного, дорожнього та громадського 
перевезення тa вдосконалення доступу до інформаційно-комуні-
каційних технологій. Сутність інвестицій у рамках v інформацій-
ного суспільства полягає у створенні якісного цифрового контенту 
тa забезпеченні доступу до широкосмугового інтернету. У рамках 
цієї оперативної програми були затверджені проекти «Модерніза-
ції трамвайних колій в Кошицях», «Розвиток широкосмугового до-
ступу» і багато іншого.

Оперативна програма «Людські ресурси» інтегрує кошти для по-
кращення тa підвищення рівня освіти та збільшення зайнятості 
молодих людей у віці до 29 років, наприклад, надання допомоги 
і підтримки у створенні бізнесу за допомогою start-up (старт-ап) 
програм. Ці заходи організовує Ініціатива для підтримки зайнято-
сті молоді (YEI), на яку було виділено 72 млн євро. Дана оперативна 
програма спільно фінансувала такі проекти як: «Практика випус-
кників є початком роботи», «Успішно на ринку праці» або ж «Ми хо-
чемо бути активними на ринку праці». 

Оперативна програма «Якість навколишнього середовища» спря-
мована на покращення стану навколишнього середовища, раці-
ональне використання природних ресурсів, захист від повеней 
і  адаптацію до зміни клімату. До проектів даної оперативної про-
грами відносяться Інвестиції в секторі управління відходами, Кон-
троль викидів рудних мостів VP1 чи Моніторинг та оцінка стану 
води. 

«Комплексна регіональна оперативна програма» фінансує безпеч-
ний і чистий транспорт в регіонах, більш легкий доступ до ефек-
тивних і якісніших державних послуг тa і підвищення якості 
життя в регіонах з акцентом на навколишнє середовище. Опе-
ративна програма також буде підтримувати сферу соціальної 
та медичної інфраструктури. Програма працює над проектами 
з «Енергоефективності житлових будівель» та «Фінансування адмі-
ністративного потенціалу Міністерства охорони здоров'я СР».
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Оперативна програма «Ефективне державне управління» підтри-
мує заходи, спрямовані на підвищення якості та ефективності дер-
жавного управління та судової системи. Першим кроком програми 
являється підтримка систем і процесів державного управління, 
включаючи зміцнення інституційного потенціалу та прозорих 
правил державних закупівель. Іншим пріоритетом є масштабна 
реформа у сфері юстиції, вдосконалення судової системи тa збіль-
шення числа правоохоронних органів. Ухваленими проектами 
є «Реформа збору та обробки статистичних даних в державному 
секторі» та «Раціоналізація системи централізованого планування 
і управління людськими ресурсами в державному управлінні». 

З оперативної програми «Технічна допомога» фінансується область 
створення професійної та ефективної підтримки для управлін-
ня і реалізації фондів ЄС з акцентом на підвищення ефективності 
управління тa більш швидкого використання фондів протягом пе-
ріоду дії програми. Були ухвалені такі проекти, наприкл. «Розроб-
ка аналітичної та стратегічної частини Національної стратегії 
регіонального розвитку СР тa презентації розроблених частин про-
фесійній спільноті» чи «Оцінки реалізації цілей політики згуртуван-
ня». 

«Програма розвитку сільських районів» зміцнює конкурентоспро-
можність лісового господарства, сільського господарства і про-
довольства. Міністерство сільського господарства і розвитку 
сільських районів також включає в себе оперативну програму 
«Рибного господарства», яка підтримує стійкий і конкурентоспро-
можний розвиток сектора рибного господарства з метою ефектив-
ного використання ресурсів і охорони навколишнього середовища.

Оперативна програма з ціллю Європейського тери-
торіального співробітництва
Програми співпраці є результатом спільних зусиль країн більш 
тісної співпраці між регіонами із загальним міждержавним кор-
доном. Здійснюються інвестиції в покращення інфраструктури 
взаємозв’язку, підвищення загального рівня освіти на всіх рівнях, 
зміцнення співпраці між університетами та вищими навчальни-
ми закладами тa створення простору для інвестицій з метою по-
ліпшення технічного стану природної і культурної спадщини.
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ДОПОМОГИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

До Програм транскордонного співробітництва належать, напри-
клад, InterregEurope, призначений для підвищення ефективності 
регіонального розвитку. 

Програми транснаціонального співробітництва включають в се-
бе програму «Центральна Європа», яка призначена на створен-
ня інновацій, використання природних і культурних ресурсів 
і підвищення привабливості міст та інших населених пунктів. 
«Дунайська транснаціональна програма» встановлює рамки для 
здійснення спільної діяльності та обміну досвіду між національ-
ними, регіональними та місцевими суб'єктами в країнах Дунай-
ського регіону.

До Програм міжнародного співробітництва входять Програма 
ESPON 2020 (EuropeanSpatialObservationNetwork), тобто Європей-
ська мережа спостереження за територіальним розвитком та 
згуртуванням, проект Європейського територіального співробіт-
ництва URBACT III чи Європейського територіального співробітни-
цтва INTERACT III. 

Важливу роль відіграє також «Оперативна програма продоволь-
ства тa основної матеріальної допомоги». Метою цієї програми є 
зниження економічного навантаження на соціально вразливі гру-
пи населення шляхом надання основних товарів, таких як продук-
ти харчування і основні засоби гігієни. Вона здійснюється шляхом 
надання продуктів харчування та гігієнічних наборів для окре-
мих одержувачів, які знаходяться в складній соціальній ситуа-
ції тa шляхом забезпечення гарячого харчування особам без місця 
проживання. Вторинне призначення програми є боротьба з харчо-
вими відходами.
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ПОДАТКОВА 
СИСТЕМА ТА 

ПЛАТІЖНА СИСТЕМА
З моменту утворення незалежної Словацької Республіки у 1993 ро-
ці в нашому суспільстві відбуваються значні зміни, невід’ємною 
частиною яких був процес трансформації та переходу від централі-
зованої планової економіки до ринкової економіки. Своїм вступом 
у Європейський Союз у 2004 році перехід до ринкової економіки 
ще більше посилився. Введення ліберальної економічної реформи 
призвело до змін у податковій політиці держави, які, окрім іншо-
го, означали посилення інституту податків. Податки в ринковій 
економіці є одним з найбільших інструментів національної еко-
номічної політики і є найбільш важливим джерелом доходу дер-
жавного бюджету.

ПОДАТКОВА СИСТЕМА СР 
Податкова система Словаччини включає в себе систему оподатку-
вання, податкові органи, які сприяють ефективності податкового 
адміністрування тa особливу систему інструментів та процедур, 
які дані органи застосовують щодо оподаткованого суб’єкту.

Поняття податку може бути визначене як грошова оплата незво-
ротного характеру, який накладається відповідно до закону з ме-
тою оплати державних чи інших суспільних потреб, у заздалегідь 
встановлених розмірах та терміні оплати. 

МЕХАНІЗМ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СР
Система оподаткування являє собою сукупність податків, що стя-
гуються на території держави та в певний час. Її завдання полягає 
в забезпеченні доходів, які би покрили всі потрібні витрати дер-
жави. Система оподаткування Словацької Республіки є чинною 
від 1 січня 1993 і основою для неї послужили принципи податко-
вих систем розвинених країн із ринковою економікою. Найбільші 
зміни в податковому законодавстві відбулися у зв'язку із вступом 
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Словаччини до Європейського Союзу у 2004 році, коли була стабілі-
зована ситуація з непрямими податками.

Податкова система Словаччина у 2017 році в загальному склада-
ється із 9 законів про податки, які визначають 18 типів існуючих 
податків.

Податкова система Словаччини складається з прямих податків, 
які платять суб’єкти зі своїх доходів чи власності тa відводять їх 
безпосередньо державі, тa з непрямих податків, сплачуваних 
суб'єктами в ціні товарів або послуг, а також відводять їх через ін-
шу особу.

Нинішню податкову систему Словаччини утворюють такі подат-
ки:

I. прямі податки
1. податок на прибуток (пенсійний) 
• податок на прибуток юридичної особи,
• податок на прибуток фізичної особи,
2. податок на майно
• податок на транспортний засіб,
• місцеві податки (податок на нерухомість: земельний податок, 
податок на будівлі, податок на квартири; податок на пса; податок 
за використання громадського простору; податок за проживання; 
податок на торгові автомати; податок на невиграшні гральні 
автомати; податок на в'їзд і паркування автотранспорту в історичній 
частині міста; податок на ядерне обладнання.)

II. непрямі податки
1. податок на додану вартість
• податок на електроенергію, 
• податок на вугілля,
• податок на природний газ, 
• податок на тютюнові вироби, 
• податок на мінеральне масло, 
• податок на алкогольні напої.

ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА
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I. ПРЯМІ ПОДАТКИ

Податок на прибуток
Податок на прибуток належить до групи прямих податків, якими 
оподатковуються прибутки фізичних та юридичних осіб. Він регу-
люється Законом № 595/2003 Зб.з. про податок на прибуток та вне-
сеними до нього змінами (далі „закон про податок на прибуток“). 
Разом з податком на додану вартість є одним з найважливіших до-
ходів державного бюджету СР.

В останні роки цей податок у Словаччині зазнав багато змін. До 
змін у законі про податок на прибуток у 2012 році відбулося оподат-
кування усіх видів прибутку фізичних та юридичних осіб єдиною 
лінійною податковою ставкою в розмірі 19 %. Нині розмір податко-
вої ставки з прибутку фізичних осіб є 19 % з тієї частини податкової 
бази, що не перевищує 176,8 рази суми поточного рівня прожитко-
вого мінімуму, який у 2017 році становить 35 022,31 євро тa 25 % 
з тієї частини податкової бази, яка дану суму перевищує. У випад-
ку податків на прибуток юридичних осіб ставка встановлюється у 
розмірі 21 % від податкової бази, зменшеної на податкових збитків. 
Для фізичних та юридичних осіб використовується також і 35 % 
податкова ставка з конкретної податкової бази, обчисленої з част-
ки прибутку, що походить від платників податків з держав, з яки-
ми не укладено угоду.

Податок на майно
Податок на транспортний засіб
Податок на транспортний засіб регулюється Законом № 361/2014 
Зб. з. про податок на транспортні засоби і про внесення змін та до-
повнень до деяких законів, водночас предметом податку є тран-
спортний засіб, яке в оподаткований період використовується для 
бізнесу чи здобуття доходів від бізнесу тa водночас зареєстроване 
у Словацькій Республіці.

Місцеві податки
Місцеві податки регулюються Законом № 582/2004 Зб. з. прo місце-
ві податки тa місцевий збір за комунальні відходи тa дрібне буді-
вельне сміття з внесеними до нього поправками. Місцеві податки 
регулюються муніципалітетом згідно загальнообов’язкових по-
станов, у яких встановлено податкові ставки, зниження податків 
чи звільнення від податків. 
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II. НЕПРЯМІ ПОДАТКИ

Податок на додану вартість
Податок на додану вартість (далі „ПДВ“) є універсальним непря-
мим податком і основним джерелом доходів державного бюджету 
СР. Введення цього податку у податкову систему Словаччини відо-
бражає зусилля країни долучитись до участі в економічних і пра-
вових структурах європейської інтеграції. Значну роль при його 
введені також виконали і переваги режиму оподаткування даним 
податком, оскільки до основних переваг оподаткування податком 
на додану вартість належить нейтральний вплив податку, про-
зорість оподаткування та запобіжні заходи проти ухилення від 
сплати податків. 

У законодавстві ПДВ регулюється Законом № 222/2004 Зб. з. Про по-
даток на додану вартість та внесеними до нього поправками (да-
лі „закон про ПДВ“). Він пристосований до законодавства ЄС, яке 
передбачає застосування даного податку в директиві Ради (ЄС) № 
2006/112/ES від 28 листопада 2006 про спільну систему податку на 
додану вартість.

Відповідно до закону про o ПДВ предметом даного податку є:

• Постачання товару за еквівалентну вартість в межах країни, 
здійснене оподаткованою особою, яка виступає в якості 
оподаткованої особи,
• Надання послуг (постачання послуг) за еквівалентну вартість 
в межах країни здійснене оподаткованою особою, яка виступає 
в якості оподаткованої особи,
• Придбання товару за еквівалентну вартість в межах країни від 
іншої держави-члена Європейського Союзу,
• Ввезення товарів в країну.

Нині базова ставка ПДВ на товари та послуги становить 20 % від 
податкової бази. Знижена ставкa в розмірі 10 % від податкової бази 
застосовується до окремих харчових, друкованих тa фармацевтич-
них товарів.

Акцизні збори
Акцизні збори належать до непрямих податків, але вони не но-
сять універсальний характер. Застосовуються тільки до певних 
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видів товарів, при цьому, мова часто йде про ті, споживання яких 
негативно впливає на здоров'я людини або які мають шкідливий 
вплив на навколишнє середовище. При виборі асортименту това-
рів беруться до уваги фіскальні інтереси держави, а також вплив 
споживання даних товарів у соціально очікуваному напрямку. 

ПЛАТІЖНА СИСТЕМА СР
Платіжна система Словаччини включає в себе сукупність зборів, 
юридично та організаційно впорядковані системи органів, які за-
безпечують зберігання, збір тa вимагання платежів, сукупність 
методів та інструментів, які ці органи застосовують щодо суб’єктів 
з платіжними обов’язками. 

Поняття платежу можна визначити як грошовий платіж, встанов-
лений законом, який стягують за діяльність державних та інших 
суспільних суб’єктів, що виконується з ініціативи платника по-
датків в заздалегідь встановлених термінах та заздалегідь домов-
леному розмірі.

МЕХАНІЗМ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ СР 
Відповідно до ст. 59 п. 1 Конституції СР розрізняють державні та 
місцеві збори. Вирішальним критерієм даного розподілу є той 
факт, чи джерелом доходів являється державний бюджет чи бю-
джет місцевого самоврядування. Окрім зазначених зборів застосо-
вуються й інші платежі, які визначаються як збори, але являються 
доходом державних та громадських організацій та установ. Мова 
йде про збори, які мають характер санкцій, екологічного чи дис-
циплінарного характеру наприкл., ліцензійний збір або плата за 
забруднення повітря. 

Нині платіжну систему Словаччини утворюють наступні збори:
1. Державні платежі
• адміністративні,
• судові,
• плата за обслуговування.
2. Місцеві платежі
На сьогодні існує вже тільки один місцевий збір за побутові відхо-
ди тa дрібне будівельне сміття.
3. Збір державних та громадських органів та установ.
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ПОДАТКОВЕ 
НАВАНТАЖЕННЯ 
ПІДПРИЄМСТВА

Під податковим навантаженням в найширшому сенсі даного по-
няття можемо розуміти відсоток податку з податкової бази, при 
цьому з податковим навантаженням підприємства тісно пов’яза-
на податкова політика та податкові наслідки.

Проблематика податку на прибуток фізичних осіб (ФО) та юридич-
них осіб (ЮО) регулюється Законом № 595/2003 Зб. з. прo податок на 
прибуток з внесеними до нього поправками (далі „закон про пода-
ток на прибуток“). Даний Закон встановлює умови для сплати по-
датку з частки доходів (дивіденди) тa податкових ліцензій.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ФО 
Податок на прибуток фізичних осіб є універсальним податком, 
якому підлягають усі доходи фізичних осіб. Платником податків 
з прибутку фізичної особи є фізична особа, яка отримує прибуток, 
який є предметом податку, при цьому закон про податок на прибу-
ток виділяє дві групи платників податків:

• платник податків з необмеженою податковою відповідальністю

Мова йде про фізичну особу, яка являється резидентом Словацької 
Республіки або ж зазвичай перебуває принаймні 183 дні на тери-
торії країни протягом календарного року, 

• платник податків з обмеженою податковою відповідальністю 

Мова йде про фізичну особу, яка є нерезидентом Словацької Респу-
бліки або ж перебуває менше, ніж 183 дні на території країни про-
тягом календарного року.

Діапазон предмету оподаткування для фізичних осіб варіюється 
залежно від того, чи йдеться про платника податку з обмеженою 
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податковою відповідальністю, коли предметом оподаткування є 
тільки прибуток з джерел, які знаходяться на території Словаць-
кої Республіки або ж з необмеженою податковою діяльністю, коли 
предметом оподаткування є прибуток, джерело якого знаходиться 
як на території Словацької Республіки, так і за кордоном.

Податкова ставка з прибутку фізичної особи становить 19 % від по-
даткової бази, aбо ж 25 % від податкової бази, якщо прибуток стано-
вить понад 35 022,31 євро.

Проблематика можливого подвійного оподаткування доходів, 
отриманих з джерел різних держав, вирішується посередництвом 
міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткуван-
ня, які СР укладає з окремими державами. Вони мають пріори-
тет над законом, при цьому встановлюють, яка держава-учасник 
має право на оподаткування певного прибутку. З метою уникнен-
ня подвійного оподаткування застосовується один з двох мето-
дів – метод податкового кредиту або метод вилучення прибутку. 
На сьогодні Словаччина уклала 66 таких угод з усіма економічно 
розвиненими країнами світу, зокрема, з Україною, Росією і Китаєм.

Предметом оподаткування прибутку ФO являються чотири катего-
рії прибутку:

• прибуток від діяльності за наймом,
• прибуток з підприємницької діяльності, іншої самостійної 
оплачуваної діяльності та оренди,
• прибуток від капіталу,
• інші прибутки.

Найбільш поширеною формою бізнесу фізичної особи являється 
виконання самостійної діяльності, що приносить дохід (фізична 
особа-підприємець), але розрахунок податкового навантаження 
такий самий як і для фізичних осіб, які займаються вільною діяль-
ністю.

Податкова база прибутків фізичної особи визначається як сукуп-
ність часток податкових баз, які розділені на, так звані, активні 
прибутки та пасивні прибутки. З точки зору податкової системи 
різниця полягає в тому, що від активного прибутку можливо від-
рахувати неоподатковану частину податкової бази, і тільки таким 
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чином, зі встановленої податкової бази можливо вирахувати по-
датковий збиток.

Неоподаткована частина податкової бази
Податкова база, відпов. частина податкової бази, яка визначаєть-
ся з активного прибутку, може бути зменшена на неоподатковану 
частину податкової бази для платника податків, яка згідно чинно-
го податкового законодавства встановлюється на рівні в 19,2 рази 
суми поточного прожиткового мінімуму, сума якого у 2017 сягає 3 
803,33 євро, а саме, у випадку, якщо платник податків досягає по-
даткової бази, що рівна або у 100 разів менша суми прожиткового 
мінімуму (тобто,19 809 євро). Якщо фізична особа-підприємець до-
сягає податкової бази 35 022,32 євро і більше, тоді неоподаткована 
частина платника податків дорівнює нулю. 

Застосування податкових витрат
Відповідно до Закону про податок на прибуток фізична особа-під-
приємець може використати витрати, які служать для отримання, 
забезпечення та утримання прибутку.

Фізична особа-підприємець має на вибір один з багатьох способів 
застосування витрат, який буде для нього найзручнішим, a саме:

• так звані, фіксовані витрати в розмірі 60 % від загального доходу 
(тобто, прибуток від підприємницької та іншої самостійної 
оплачуваної діяльності) максимально в розмірі 20 000 євро в рік,
• фактичні доказові витрати, на основі ведення податкового обліку,
• фактичні доказові витрати, на основі ведення простої або подвійної 
бухгалтерії.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ЮО 
Платником податку є юридична особа, при цьому виокремлюємо 
дві групи платників податків:

• з необмеженою податковою відповідальністю - юридична особа, 
яка на території Словацької Республіки має зареєстрований офіс або 
місце фактичного керування,
• з обмеженою податковою відповідальністю - юридична особа, 
яка не являється платником податків з необмеженою податковою 
відповідальністю.
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Предметом оподаткування юридичних осіб є прибуток (дохід) від 
діяльності платника податків тa від розпорядження майном плат-
ника податків, окрім спеціально виокремленого предмету оподат-
кування платників податків які не встановлені та не призначені 
для бізнесу. Діапазон предмету оподаткування відрізняється за-
лежно від того, чи йдеться про платника податків з обмеженою 
податковою відповідальністю, коли предметом оподаткування 
прибутку (виручки) являється джерело, що знаходиться на тери-
торії Словацької Республіки, або ж з необмеженою податковою 
відповідальністю, коли предметом оподаткування прибутку (ви-
ручки) являється джерело, що знаходиться як на території Сло-
вацької Республіки, так і за кордоном.

Податкова база визначається як різниця між оподаткованим при-
бутком та податковими витратами, відповідно до Закону про 
податок на прибуток, враховуючи принципи нарахування опо-
даткованих прибутків тa податкові витрати в поточному податко-
вому періоді. Податкова ставка юридичної особи податкової бази 
зменшена на податкові витрати в розмірі 21 %. Податкова ставка 
оподаткування становить 19 %. З 1березня 2014 податкова ставка 
оподаткування є 35 %, якщо прибуток оподаткований відрахуван-
ням виплачено, перераховані або зарахований на платника подат-
ків держави, яка не має підписаної угоди.

Застосування податкових витрат
Податкова витрата це витрата (видаток) для отримання, забезпе-
чення тa підтримання оподаткованих прибутків, доказово поне-
сена платником податків тa зарахований у бухгалтерії платника 
податків. Юридичні особи можуть застосовувати тільки правдиві 
доказові витрати на основі ведення подвійної бухгалтерії.

Податок на дивіденди (розподіл прибутку)
Частки з прибутку юридичної особи, яка виплачується в формі ди-
відендів з 1 січня 2004 по 31 грудня 2016 звільнені від податку на 
прибуток. Частки з прибутку підлягають за період 2011 - 2016 рр. 
під медичні внески в розмірі 14 % з бази оподаткування.

Податок на дивіденди в розмірі 7 % сплачують фізичні особи, які 
є податковими резидентами Словацької Республіки, тобто з диві-
дендів виплачених в СР, а також з дивідендів, отриманих з інших 
держав. Розподіл прибутку торгових компаній після оподаткуван-
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ня, виплачене юридичними особами в межах СР, даному податку 
не підлягають. Податок на дивіденди, який накладається в Сло-
вацькій Республіці, потенційно застосовується як до фізичних 
осіб (так і до юридичних осіб), які не є податковими резидентами 
СР. Залежно від того, в якій державі знаходиться даний платник 
податків-резидент для здійснення цілей оподаткування, будуть 
застосовуватися відповідні міжнародні договори про уникнення 
подвійного оподаткування. Згідно з відповідними положеннями 
більшості договорів, податок на дивіденди в Словаччині наклада-
тись не буде, але буде видаватись у відповідній державі податково-
го резидентства платника податків відповідно до правил держави. 
Якщо в даній державі дивіденди не оподатковуються, такий пода-
ток платника податків на дивіденди не буде виплачений зовсім. 
Юридичні особи, які є податковими резидентами СР, сплачувати-
муть податок на дивіденди і в тому випадку, якщо їм будуть випла-
чені дивіденди з так званої держави без договору, тоді податкова 
ставка становитиме 35 %. 

Податкове навантаження на бізнес у Словацькій Республіці під-
сумовує наступна таблиця, яка порівнює податкові обов’язки 
юридичних та фізичних осіб-підприємців, так як йдеться про най-
більш поширену форму бізнесу в Словаччині.

ПОРІВНЯННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Юридична особа (ЮО) Фізична особа (фізична особа-підприємець)

сплачуються податкові ліцензії не сплачуються податкові ліцензії

одна податкова ставка на 
прибуток ЮО: 21 %

прогресивне оподаткування доходів – дві податкові 
ставки на прибуток ФO: 19 % або 25 % від податкової 

бази більше 35 022,31 євро

не платять податок на дивіденди податок на дивіденди в розмірі 7 %

без можливості застосувати 
неоподатковану частину 

податкової бази

можливість застосувати неоподатковану  
частину податкової бази

без можливості застосувати 
витрати з фіксованою ставкою

можливість застосувати витрати з фіксованою 
ставкою в розмірі 60 % від прибутку  

(макс. 20 000 євро)

не сплачуються збори
обов’язок сплачувати медичне страхування  

від початку підпр.діяльності, починаючи з другого 
року - сплачувати соціальне страхування 





/103

СИСТЕМА  
СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ

Система внесків Словаччини складається з внесків на медичне стра-
хування (медичний внесок) тa внесків на соціальне страхування 
(соціальний внесок). Згідно з чинним законодавством дана систе-
ма регулюється Законом № 580/2004 Зб. з. прo медичне страхування 
з внесеними до нього змінами та доповненнями № 95/2002 Зб. з прo 
страхування і про внесення змін до деяких законів з поправками 
(далі «Закон про медичне страхування» ) тa Законом №. 461/2003 Зб. 
з. прo соціальне страхування з внесеними до нього змінами (далі 
«Закон про соціальне страхування»). У Словаччині внески зобов’яза-
ні сплачувати самозайняті особи (далі «самозайнята особа» або «фі-
зична особа-підприємець»), якщо за календарний рік вони отримали 
прибуток від підприємницької або іншої діяльності тa працівники зі 
своєї заробітної платні. Із заробітної плати працівника сплачується 
внесок для страхування до Соціальної страхової компанії тa авансо-
вий страховий внесок на медичне страхування, які накладаються як 
на працівника, так і на роботодавця. 

ОБОВ’ЯЗКИ ЩОДО СПЛАТИ ВНЕСКІВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ/
ПІДПРИЄМЦЯ (САМОЗАЙНЯТОЇ ОСОБИ)

Внесок на медичне страхування
Згідно із Законом про медичне страхування виникає обов’язок 
сплачувати страхові внески починаючи з того дня, відколи застра-
хована особа є самозайнятою. Внесок на медичне страхування (ме-
дичний внесок) сплачується щомісячними авансовими внесками 
протягом календарного року, водночас авансові внески на медичне 
страхування само зайнятої особи сплачуються до 8 днів наступно-
го календарного місяця. Внесені аванси обчисляються в річних зві-
тах страхування, що проводяться в наприкінці календарного року 
медичної страхової компанії. Річний звіт за 2016 рік відповідна ме-
дична страхова компанія надсилає самозайнятій особі протягом 2017 
року, окрім того, у ньому буде зазначений розмір авансових внесків 
на 2018 рік тa фактичний стан, в якому вказується, чи в самозайнятої 
особи виникла переплата або недоплата.

17/
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Соціальний внесок
Обов’язок самозайнятої особи сплачувати внески до Соціальної стра-
хової компанії виникає завжди станом на 1 липня наступного кален-
дарного року, або станом на 1 жовтня наступного календарного року, 
у випадку, якщо самозайнятій особі було продовжено термін подачі 
податкової декларації. Фізична особа-підприємець, яка тільки почи-
нає свою діяльність, не зобов’язана повідомляти Соціальній страхо-
вій компанії щодо початку підприємницької діяльності або іншої 
самозайнятості. З 2017 року у фізичної особи-підприємця виникає 
зобов’язання сплачувати страхові внески, якщо у 2016 р. її оподатко-
ваний дохід від підприємницької діяльності та іншої діяльності був 
вищий, ніж 50% загальної розрахункової бази за 2015 р., тобто якщо 
був вищий, ніж 50% 12 середньомісячних зарплат економіки СР за 
2015 р. Звідси випливає, якщо самозайнята особа мала у 2016 р. дохо-
ди від підприємницької діяльності та іншої діяльності більш, ніж 5 
298 євро, виникає зобов’язання сплачувати страхові внески до Соці-
альної страхової компанії з 1 липня 2017, або з 1 жовтня 2017, якщо 
було продовжено термін для подачі податкової декларації. У випадку, 
якщо самозайнятій особі виникає обов’язок сплачувати страховий 
внесок з 1 липня 2017, тоді перший соціальний внесок вона повинна 
сплатити до 8 днів наступного календарного місяця, тобто, до 8 серп-
ня 2017.

Розмір внесків до Медичної страхової компанії 
Мінімальні щомісячні авансові внески самозайнятої особи, яка вод-
ночас не являється ані держслужбовцем ані застрахованою особою, 
на 2017 р. становлять 14% з мінімальної розрахункової бази 441,50 
євро. Це означає, що кожна самозайнята особа зобов’язана сплатити 
до Mедичної страхової компанії за 2017 р. щомісячні авансові внески 
в розмірі щонайменше 61,81 євро. З 1 січня 2017 р. максимальні аван-
сові внески самозайнятої особи до медичної страхової компанії не є 
встановленими, оскільки зміни до Закону про медичне страхування 
передбачає виплату авансових страхових внесків у необмеженому 
розмірі, залежно від доходів, отриманих від підприємницької діяль-
ності та іншої діяльності.

Розмір внесків до Соціальної страхової компанії
Самозайнята особа, яка зобов’язана сплачувати внески до Соціальної 
страхової компанії, сплачує внески у таких розмірах:

• 4,4 % з розрахункової бази на медичне страхування,
• 18 % з розрахункової бази на пенсійне страхування,

СИСТЕМА СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ
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• 6 % з розрахункової бази на страхування з інвалідності,
• 4,75 % з розрахункової бази на резервний фонд солідарності.

Самозайнята особа сплачує до Соціальної страхової компанії стра-
хові внески без авансових платежів, як у випадку з медичним стра-
хуванням. Наприкінці року сплачені внески не обчисляються, отже, 
у самозайнятої особи не може виникнути переплати чи недоплати. 
Згідно із Законом про соціальне страхування самозайнята особа зо-
бов’язана сплачувати страхові внески до Соціальної страхової компа-
нії в розмірі 33,15% з розрахункової бази, призначеної на основі даних 
із податкової декларації, поданої за попередній календарний рік. Від-
повідно до Закону про соціальне страхування розмір мінімального 
та максимального страхового внеску до Соціальної страхової компа-
нії змінюються завжди станом на 1 січня календарного року, проте, 
зобов’язання сплачувати страхові внески та їхній розмір щодо кон-
кретної самозайнятої особи переглядається завжди станом на 1 лип-
ня календарного року, або ж, станом на 1 жовтня календарного року, 
якщо само зайнятій особі було продовжено термін для подачі подат-
кової декларації. З 1 липня 2016 самозайнята особа зобов’язана спла-
тити мінімальний страховий внесок у розмірі 142,20 євро, водночас 
з  1 січня 2017 р. постійно сплачується мінімальний страховий вне-
сок, але в розмірі 146,35 євро, оскільки відбулося збільшення розра-
хункової бази, передбачене законом. Перший платіж зі збільшеною 

МІНІМАЛЬНІ ТА МАКСИМАЛЬНІ ВНЕСКИ САМОЗАЙНЯТОЇ ОСОБИ ВІД 1. 1. 2017

Страхування Ставка 
Mінімальна 

розрахункова 
база в євро

Максимальна 
розрахункова 

база в євро

Мінімальні 
внески в євро

Максимальні 
внески в євро

Внесок до 
Медичної 

страхової компанії
14 % 441.50 Необмеженe 61.81 Необмеженe

З непрацездатності 4.40 % 441.50 6 181 19.42 271.96

Пенсійне 18 % 441.50 6 181 79.47 1 112.58

Інвалідне 6 % 441.50 6 181 26.49 370.86

Резервний фонд 
солідарності 4.75 % 441.50 6 181 20.97 293.59

Внесок до 
Соціальної 

страхової компанії
33.15 % — — 146.35 2 048.99

Внески 
самозайнятої  
особи разом

47.15 % — — 208.16 2 667.09
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сумою самозайнята особа зобов’язана сплатити не пізніше 8 лютого 
2017 р.

ВНЕСКИ РОБОТОДАВЦЯ І ПРАЦІВНИКА
Працівники зі своєї заробітної плати, так само як і самозайняті особи, 
сплачують медичні та соціальні внески, на які зменшується їх чиста 
заробітна плата. У той же час роботодавець зобов’язаний щомісячно 
сплачувати страхові внески за своїх працівників до Соціальної стра-
хової компанії тa авансовий страховий внесок до відповідної медич-
ної страхової компанії.

Розрахункова база для цілей медичного та соціально-
го страхування у 2017 році
При розрахунку страхових внесків на медичне та соціальне страху-
вання не є встановлена мінімальна розрахункова база, як у випадку 
фізичної особи-підприємця, але обчислюється з розміру мінімаль-
ної заробітної плати певного періоду. З цієї причини в 2017 році мі-
німальна розрахункова база робітника та роботодавця для цілей 
соціального та медичного страхування представляє суму в розмірі 
435,00 євро. Максимальна розрахункова база працівника та робото-
давця у 2017 році для цілей медичного страхування не є встановлена, 
оскільки Закон про медичне страхування з внесеними поправками 
до нього скасував максимальну розрахункову базу від 1січня 2017 р. 
Згідно Закону прo соціальне страхування передбачає максимальну 
розрахункову базу працівника та роботодавця у 2017 р. 7 середньо-
місячних заробітних плат працівника економіки СР за 2015 р., що оз-
начає, що у 2017 р. з метою соціального страхування максимальна 
розрахункова база становить 6 181 євро.

Розмір внеску до Медичної страхової компанії
Мінімальні щомісячні авансові внески працівника у 2017 р. станов-
лять 4% від мінімальної розрахункової бази, що становить 435,00 єв-
ро. Це означає, що кожен працівник зобов'язаний платити внески 
на медичне страхування у 2017 році в розмірі не менше 17,40 євро 
на місяць. З 1 січня 2017 максимальні авансові внески працівника 
на медичне страхування не є встановлені. Роботодавець сплачує з 1 
січня 2017 р. мінімальні авансові внески на медичне страхування за 
працівника у розмірі 10 % від мінімальної розрахункової бази, яка 
становить 43,50 євро. Максимальні авансові внески є необмежені тa 
залежать від заробітної плати працівника.
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Розмір внеску до Соціальної страхової компанії 
Мінімальні страхові внески на соціальне страхування працівника 
у 2017 р. становить 9,4% з мінімальної розрахункової бази 435,00 євро, 
що означає, що кожен працівник зобов’язаний сплачувати страхові 
внески на соціальне страхування на 2017 р. щонайменше в розмірі 
40,89 євро. Максимальний розмір страхового внеску становить 581,01 
євро. Мінімальні страхові внески на соціальне страхування, які 
сплачує роботодавець за свого працівника на 2017 р. становить 25,2 
% з мінімальної розрахункової бази 435,00 євро, що становить суму 
в розмірі 109,61 євро. Максимальний розмір страхового внеску стано-
вить 1557,59 євро.

ВНЕСКИ ПРАЦІВНИКА ВІД 1.1.2017

Страхування Ставка Мін. 
розрахункова 

база в євро

Мін. розмір 
внескув євро

Макс. 
розрахункова 

база в євро

Макс. розмір 
внескув євро

З непрацездатності 1.4 % 435.00 6.09 6 181.00 86.53

Пенсійне страхування 4 % 435.00 17.40 6 181.00 247.24

Інвалідне страхування 3 % 435.00 13.05 6 181.00 185.43

Страхування по безробіттю 1 % 435.00 4.35 6 181.00 61.81

Соціальне страхування 
разом

9.4 % — 40.89 — 581.01

Медичне страхування 4 % 435.00 17.40 необмеженe необмеженe

ВНЕСКИ РОБОТОДАВЦЯ ВІД 1.1.2017

Страхування Ставка Мін. 
розрахункова 

база в євро

Мін. розмір 
внескув євро

Макс. 
розрахункова 

база в євро

Макс. розмір 
внескув євро

Страхування з 
непрацездатності

1.4 % 435.00 6.09 6 181.00 86.53

Пенсійне страхування 14 % 435.00 60.90 6 181.00 865.34

Інвалідне страхування 3 % 435.00 13.05 6 181.00 185.43

Страхування по безробіттю 1 % 435.00 4.35 6 181.00 61.81

Гарантійне страхування 0.25 % 435.00 1.08 6 181.00 15.45

Страхування від нещасних 
випадків

0.8 % 435.00 3.48 6 181.00 49.44

Резервний фонд солідарності 4.75 % 435.00 20.66 6 181.00 293.59

Соціальне страхування 
разом

25.2 % — 109.61 — 1 557.59

Медичне страхування 10 % 435.00 43,50 необмеженe необмеженe





/109

МИТНА СИСТЕМА

Після вступу до Європейського Союзу митна справа у Словацькій 
Республіці повинна пристосовуватися до постійно мінливих еко-
номічних і соціальних умов. Митні питання у рамках ЄС, тобто 
й у Словацькій Республіці, проходять через визначні зміни, коли 
від традиційного спрямування на фіскальну сферу увага поступо-
во зосереджується на сфері безпеки та захисту громадян. 

Протягом останніх років словацькі митні органи насамперед під 
впливом збільшення вимог до ефективного виконання завдань 
у сфері митного нагляду та санкцій нелегальних дій у сфері митної 
справи. Продовжуються також зусилля щодо формування більш 
ефективної організації управління акцизами. Митні служби ста-
ли ексклюзивним розпорядником акцизів (акцизний збір на мі-
неральне масло, на алкогольні напої, акциз на тютюнові вироби 
і акциз на електроенергію, вугілля і природний газ) після вступу 
СР до ЄС, тобто з 1 травня 2004 року, до того дня вони були лише роз-
порядниками податку на мінеральне масло. Митні служби також 
є розпорядником акцизів на додану вартість при імпорті товарів, 
яким є в'їзд товарів з території третіх країн на територію ЄС.

Митна секція Фінансового управління СР виконує велику кіль-
кість завдань, пов’язаних з тим, що Словаччина є частиною єдиної 
митної території ЄС та із фактом, що державний кордон між СР та 
Україною є зовнішнім кордоном ЄС з п’ятьма митними пунктами 
пропуску. У галузі митної справи митні органи здійснюють, зокре-
ма, такі функції:

• забезпечення економічних інтересів Словаччини та інтересів ЄС,
• фіскальна діяльність у формі наповнення розподілу доходу і 
захисту видаткової частини державного бюджету та бюджету ЄС,
• запобігання порушенням митних і податкових норм, 
• управління податком на додану вартість під час імпорту товару та 
управління акцизами,
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• захист здоров'я громадян,
• боротьба з незаконною діяльністю у міжнародній торгівлі

Митний союз
Правове регулювання у сфері митної справи після вступу Словаць-
кої Республіки в ЄС суттєво змінилося, оскільки ця сфера переваж-
но регулюється правовими нормами союзного права.

Це є результатом того, що ЄС грунтується на митному союзі, який 
включає в себе:

• заборону між державами-членами мита на імпорт та експорт 
товарів,
• заборону усіх зборів, що мають еквівалентний ефект,
• заборону на митні збори фіскального характеру,
• ухвалення спільного митного тарифу щодо третіх країн.

Митний союз характеризує також загальна система митного 
оформлення товарів у торгівлі з третіми країнами (тобто країна-
ми, які не є членами ЄС) та скасування регулярних перевірок на 
внутрішніх кордонах (тобто на кордонах між державами-членами 
ЄС).

Митний союз, який існує у межах ЄС, забезпечує єдину торговель-
ну політику; захист внутрішнього ринку, громадян і територій; за-
хист фіскальних інтересів ЄС і держав-членів. Інструментами для 
забезпечення виконання усіх цих цілей є:

• митні формальності, тобто встановлені процедури і дії митних 
органів та зацікавлених осіб, які беруть участь в імпорті та експорті, 
• тарифні заходи – мита,
• торговельно-політичні заходи.

Митне право
Основною правовою нормою митного права ЄС і правових систем 
держав-членів у галузі митної справи, у тому числі Словаччини - є 
постанова Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 952/2013 від 
9 жовтня 2013 року, що встановлює Митний кодекс Союзу (надалі 
«Митний кодекс»), який у повному обсязі набув чинності 1 травня 
2016 року. Вищенаведена постанова замінила постанову Ради (EHS) 
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/111МИТНА СИСТЕМА

№ 2913/1992 від 12 жовтня 1992 року, що встановлює Митний ко-
декс Союзу, який набув чинності 1 січня 1994 року. Разом з Митним 
кодексом також набули чинності положення делегованої постано-
ви Комісії № 2015/2446 та виконавчої постанови Комісії № 2015/2447, 
які регулюють детальні правила реалізації Митного кодексу на 
практиці. Із наведеними законодавчиими актами, які становлять 
основу митного права ЄС, було погоджено і словацький закон № 
199/2004 Зб.з. Закон про митницю та про внесення змін і доповнень 
до деяких законів в наступних редакціях (надалі «закон про мит-
ницю»).

Список тарифів на 2017 рік регулюється виконавчою постановою 
Комісії (ЄС) №2016/1821, яка змінює Додаток I до постанови Ради 
(EHS) № 2658/87 про митну та статистичну номенклатуру та про 
Єдиний митний тариф.

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 638/2004 від 31 
березня 2004 р. про статистику Співтовариства щодо торгівлі то-
варами між державами-членами регулює система статистичного 
спостереження (INTRASTAT), що дозволяє збирати, обробляти і на-
давати інформацію про товар, який є предметом торговельних опе-
рацій, що здійснюються між окремими державами-членами. 

Митний кодекс Союзу
Новий Митний кодекс вніс зміни передусім у галузі спеціальних 
митних режимів. Сама назва «спеціальний митний режим» - по-
няття нове та включає у себе наступні митні режими:

• митне складування, 
• випуск товару у вільний обіг, 
• режим активної переробки,
• режим пасивної переробки, 
• транзит товару
• тимчасове використання, 
• кінцеве використання. 

З цією зміною пов’язаний також факт, що застосування будь-якого 
спеціального митного режиму обумовлюється наданням гарантії 
за митний борг та митна служба після перевірки суб’єкту не зможе, 
незважаючи на з’ясовані факти, чи йдеться про надійний суб’єкт, 
відмовитися від надання гарантії.
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У митному режимі «митне складування» товар, який не є това-
ром ЄС, може зберігатися під митним наглядом у приміщеннях або 
в інших місцях, схвалених для цього митного режиму митними 
органами. Митні склади можуть бути доступні для митного скла-
дування товарів для будь-кого (громадський митний склад), або 
для зберігання товару для власників дозволу на митне складуван-
ня (приватний митний склад).

Держава-член може визначити частини митної території ЄС в яко-
сті вільних зон, а також визначити її точки в’їзду та виїзду. У віль-
них зонах можуть бути розміщені товари ЄС, а також товари, які не 
є товарами ЄС. Період, протягом якого товари можуть перебувати 
у вільній зоні – не обмежений.

Значна зміна стосується митного режиму «режим активної пере-
робки», який уже не пропонує дві різні можливості, тобто систе-
му повернення та систему відтермінування. З 1 травня 2016 року 
не можна застосовувати систему повернення. Система відтерміну-
вання була об'єднана з митним режимом «переробка під митним 
контролем», що означає, що митний режим «активний безмитний 
рух» може бути припинений шляхом вивезенням безмитних про-
дуктів, а також їх випуском у вільний обіг.

У межах митного режиму «режим пасивної переробки» дозволя-
ється, щоб товар ЄС було тимчасово вивезено з митної території 
з метою проходження порядку переробки. Товар, який відповідно 
до дозволу, виданого митним органом, був допущений у митний 
режим «пасивний безмитний рух» може бути повторно імпорто-
ваний протягом терміну, встановленого митним органом за дозво-
лом особи, яка його експортувала або ж за згодою власника дозволу 
також й інша особа. Для такого товару не можуть бути під час пов-
торного імпорту застосовані часткове або повне звільнення від ім-
портного мита.

У митному режимі «транзит» відправлення і визначення основна 
процедура залишається незмінною. Випущено було тільки пере-
лік чутливих товарів. Митні пломби є обов’язковими і вони повин-
ні відповідати критеріям безпеки. Пункт відправлення повинен 
встановлювати для всіх видів товарів визначений маршрут, якщо 
зазначена митна служба або власник товарів у митному режимі 
вважає це за потрібне.
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У митному режимі «тимчасове використання» товар, який не є то-
варом ЄС та має бути повторно експортований, може бути предме-
том спеціального користування на митній території ЄС. Це може 
бути товар з повним або частковим звільненням від імпортних 
мит.

У митному режимі «кінцеве використання» товари можуть бу-
ти випущені у вільний обіг зі звільненням від сплати мита або зі 
зниженою ставкою мита з причини їх спеціального використання. 
Власник дозволу зобов'язаний використовувати товари для цілей, 
зазначених для застосування звільнення від сплати мита або зни-
ження ставки мита або передати цей обов'язок іншій особі відпо-
відно до умов, зазначених у дозволі митною службою.

Митний нагляд
Поняття митного контролю визначається у ст. 5 ч. 27 Митного ко-
дексу як діяльність, яка здійснюється митними органами загалом, 
яка забезпечує дотримання митних правових норм і, в разі необ-
хідності, інших положень, що застосовуються до товарів, що підля-
гають такій діяльності. Товар, який не є товаром ЄС перебуває під 
митним контролем з моменту його в’їзду на митну територію до 
зміни його митного статусу. Таким чином, митний нагляд є склад-
ним правовим режимом, якому підлягають усі товари, що ввозять-
ся на територію Словацької Республіки або транспортуються через 
неї. Крім того, він є поєднанням декількох видів традиційної мит-
ної діяльності, які доповнюють один одного.

Митний нагляд як сукупність заходів, організованих Фінансовим 
управлінням СР регулює Закон про митницю. Відповідно до цьо-
го закону товар, що перевозиться через кордон митної території 
ЄС, а також через кордон вільної зони підпадає на території Сло-
вацької Республіки під митний нагляд, а вирішальним правовим 
моментом для початку режиму митного контролю є перетин зов-
нішніх кордонів ЄС.

Відповідно до Закону про митницю митний нагляд здійснюють:

• митні формальності,
• митний контроль, включаючи контроль після випуску.
• інші процедури митного органу відповідно до митного 
законодавства.
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Фінансова система Словаччини – це сукупність фінансових орга-
нів, регулюючих органів, їхні взаємовідносини та відносини що-
до інших суб’єктів, наприклад, влади. З економічної точки зору, 
кожна фінансова система включає такі основні складові: фінансо-
ві ринки, фінансові органи, фінансові інструменти, фінансові опе-
рації та кредиторів і боржників. 

Система фінансових органів складається з:

• органів банківської системи,
• органів державного фінансового управління,
• спеціалізованих фінансових органів та установ.

ОРГАНИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Словацький банківський сектор є однією з галузей, яка протягом 
останніх 20 років зазнала найдинамічніші процеси внутрішніх 
змін. Їхньою метою було формування стандартного конкурентно-
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го середовища на ринку банківських продуктів та функціонуван-
ня фінансового ринку на основі ринкових принципів. Наступні 
зміни були пов’язані зі вступом до Європейського Союзу та з 1 січня 
2009 року прийняттям євро як національної валюти. 

Органи банківської системи, зокрема, виконують завдання, що 
стосуються валюти та грошового обігу, надання кредитів та позик, 
приймання вкладів від громадськості та у сфері валютної еконо-
міки.

До органів банківської системи Словацької Республіки належать:

• Національний банк Словаччини,
• Комерційні банки,
• Експортно-імпортний банк СР.

Національний банк Словаччини (НБС)
НБС – це незалежний центральний банк СР, який був створений 
згідно із законом № 566/1992 Зб. про Національний банк Словаччи-
ни в наступних редакціях. НБС є частиною Європейської системи 
центральних банків, а з 1 січня 2009 року також й Євросистеми. На 
фінансовому ринку Національний банк Словаччини сприяє ста-
більності фінансової системи загалом, а також безпечному і на-
дійному функціонуванню фінансового ринку з метою підтримки 
довіри фінансового ринку, захисту клієнтів і дотримання правил 
економічної конкуренції.

У співпраці із Європейським центральним банком та іншими цен-
тральними банками країн єврозони основною його метою є під-
тримка цінової стабільності в єврозоні. Завданням Національного 
банку Словаччини у межах Євросистеми є сприяти забезпеченню:

• валютної політики,
• валютних операцій і валютних резервів,
• випуску євро банкнот та монет,
• платіжного обороту,
• збору та узагальнення статистичних даних,
• міжнародного співробітництва,
• взаємної співпраці та підтримки центральних банків,
• фінансової стабільності в єврозоні.

ФІНАНСОВА СИСТЕМА СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
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Комерційні банки
Сьогодні у Словаччині функціонує 27 комерційних банків, які 
мають тут юридичну адресу або ж філії закордонних банків, що 
функціонують у Словаччині.

Відносини, пов'язані зі створенням, організацією, управлінням, 
підприємництвом і припиненням діяльності банків, що мають 
юридичну адресу на території країни і відносини, пов'язані з функ-
ціонуванням іноземних банків у Словаччині всебічно регулюєть-
ся законом № 483/2001 Зб. з. Про банки та про зміну і доповнення 
деяких законів в наступних редакціях (надалі „закон про банки“). 

У вищевказаному законі банк визначають як юридичну особу, що 
має юридичну адресу на території Словацької Республіки, створе-
ну у формі акціонерного товариства, яка приймає депозити і надає 
кредити. Філія іноземного банку – це філія, яка є організаційною 
складовою іноземного банку, розташованого на території Словаць-
кої Республіки, і який безпосередньо здійснює, зокрема, прийман-
ня депозитів та кредитування. Умовою є, щоб конкретна юридична 
особа мала видану банком на здійснення цієї діяльності ліцензію. 

Відповідно до закону про банки банківська ліцензія – це ліцензія 
на створення банку або створення філії іноземного банку та на 
здійснення цим банком або філією іноземного банку банківської 
діяльності в обсязі, визначеному цією ліцензією.

Експортно-імпортний банк СР
Ексімбанк СР виник на основі закону № 80/1997 Зб. з. Про експорт-
но-імпортний банк Словацької Республіки у наступних редакціях. 
Цей суб’єкт має особливе положення у межах банківської системи, 
оскільки він не є банком, страховою чи перестрахувальною ком-
панією, і не створений для бізнес цілей.

Ексімбанк СР підтримує зовнішньоторговельні операції експорте-
рів та імпортерів з метою підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних товарів та послуг та сприяння взаємному економіч-
ному обміну між Словацькою Республікою та закордонними кра-
їнами. Для виконання зазначених завдань відповідно до вище 
вказаного закону він повинен виконувати наступні види діяльно-
сті: 
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• фінансувати експортні кредити
• фінансувати імпортні кредити,
• страхувати експортні кредити,
• перестраховувати експортні кредити,
• надавати гарантії,
• інші види діяльності.

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
До органів державного фінансового управління належать:

Міністерство фінансів СР
• центральний орган державного управління у сфері фінансів, 
податків та зборів, митної справи, фінансового контролю, 
внутрішнього та урядового аудиту,
• забезпечує формування і здійснення політики у сфері фінансів, 
податків та зборів, митної справи, фінансового контролю, 
внутрішнього та урядового аудиту,
• забезпечує здійснення державного управління у питаннях 
управління державними фінансовими активами та пасивами 
СР, іпотечного кредитування, системи будівельних заощаджень 
і виконання державного нагляду за діяльністю Експортно-
імпортного банку Словацької Республіки.

Фінансова дирекція СР
• орган державного управління у сфері податків, зборів та митної 
справи,
• керує та контролює податкові інспекції та митні установи,
• розробляє концепції розвитку державного управління.

Кримінальний департамент фінансового управління
• забезпечує та виконує завдання у сфері виявлення та 
розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з порушенням фінансових 
правових норм.

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ.
До спеціалізованих фінансових органів та установ належать:
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страхові органи,

валютні органи,

державна казначейська служба,

агентство з питань управління заборгованістю та 
ліквідністю,

управління з питань фінансового ринку,

інші суб'єкти фінансового ринку
• будівельні ощадбанки,
• додаткові пенсійні компанії,,
• управлінські компанії,
• фондова біржа,
• дилер цінних паперів.
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ПРАВОВЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ 
ПЕРЕБУВАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ 
ГРОМАДЯН 

У СЛОВАЦЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ

Правова норма, що регулює перебування іноземців на терито-
рії Словацької Республіки – це закон № 404/2011 Зб.з. Про перебу-
вання іноземних громадян та про внесення змін і доповнень до 
деяких законів у наступних редакціях (надалі „закон про перебу-
вання іноземних громадян“). Окрім проблематики перебування 
цей закон також розглядає інші питання, такі як сфера діяльності 
поліцейського корпусу про охорону зовнішніх кордонів, візових 
питань, умов в'їзду іноземних громадян на територію Словацької 
Республіки та багатьох інших. Питання перебування іноземних 
громадян розглядається у третій частині вищезгаданого закону. 
Відповідно до цього закону розрізняють кілька видів перебування 
іноземних громадян, які відрізняються в основному тим, що їх ви-
дають громадянам третіх країн і членам їх сімей, або громадянам 
держав-членів Європейського Союзу та членів їх сімей на період, 
на який вони були видані та з метою, з якою вони видані. Види 
перебування громадян третіх країн визначено у першому розділі 
третьої частини Закону про перебування іноземних громадян. За-
кон розрізняє три види проживання громадян третіх країн, а саме:

• тимчасове проживання,

20/
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• постійне місце проживання,
• допустиме перебування.

Тимчасове проживання
Дозвіл на тимчасове перебування, який було надано громадяни-
ну третьої країни на території Словацької Республіки, дає йому 
право перебувати на території Словацької Республіки, виїжджа-
ти та повторно в'їжджати на територію протягом терміну, на який 
він був виданий. Дозвіл на тимчасове перебування може бути 
виданий тільки з однією метою, і якщо іноземець з дозволом на 
тимчасове перебування хоче здійснювати іншу діяльність, йому 
необхідно подати заяву на отримання нового дозволу на тимча-
сове проживання з іншою метою (змінити мету дозволу на пере-
бування). Винятком у даному випадку є студенти з дозволом на 
тимчасове проживання, виданими з метою навчання, які можуть 
без зміни мети перебування займатися підприємництвом або пра-
цювати на території Словацької Республіки (робочий час студен-
тів обмежує Закон про служби зайнятості). Члени сімей громадян 
третіх країн, яким був виданий дозвіл на тимчасове проживан-
ня з метою возз'єднання сім'ї, також можуть займатися бізнес ді-
яльністю, або після безперервного річного перебування з метою 
возз'єднання сім'ї можуть працевлаштуватися без дозволу на пра-
цевлаштування, або щоб управління праці, соціальних справ та 
сім'ї надав довідку про можливість заповнення вакансії. З цієї точ-
ки зору особливий статус мають громадяни третіх країн, яким 
дозвіл на тимчасове проживання був виданий як особам зі стату-
сом словака, який проживає за кордоном. Ці особи можуть від да-
ти, коли отримали у Словаччині дозвіл на тимчасове проживання, 
вести бізнес-діяльність та працювати без необхідності отриман-
ня дозволу на роботу або довідки про можливість заповнення ва-
кансії. Усі іноземці з будь-яким наявним дозволом на тимчасове 
перебування можуть навчатися у Словаччині без необхідності змі-
нювати мету дозволу на перебування. 

За законом розрізняють кілька видів тимчасового перебування, 
які поділяються в залежності від мети, з якою вони видані. Мова 
йде про дозвіл на тимчасове перебування:

• для бізнес цілей,
• з метою працевлаштування,
• з метою навчання,
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• з метою здійснення спеціальної діяльності,
• з метою здійснення дослідження та розробок,
• з метою возз'єднання сім'ї,
• з метою виконання службових обов'язків цивільними частинами 
збройних сил,
• особи, яка має підтверджений статус словака, який проживає за 
кордоном,
• особи, яка має підтверджений статус особи з дозволом на 
довгострокове перебування в іншій державі-члені.

Тимчасовим перебуванням на території Словацької Республіки 
також вважається тимчасове перебування на основі синьої карти 
Європейського Союзу, яка видається відповідно до Закону про пере-
бування іноземців.

Довгострокове перебування
Дозвіл на довгострокове перебування, який було надано громадя-
нину третьої країни, дає йому право перебувати на виїжджати та 
повторно в'їжджати на територію Словацької Республіки протя-
гом терміну, на який він був виданий іноземному громадянину. 
Згідно із законом довгострокове перебування це:

• довгострокове перебування на п’ять років,
• довгострокове перебування протягом необмеженого періоду часу,
• перебування громадянина третьої країни зі статусом особи 
з дозволом на довгострокове перебування у Європейському Союзі 
(довгострокове перебування)

Довгострокове перебування на п’ять років
Дозвіл на довгострокове перебування на п’ять років може бути ви-
даний чітко визначеним категоріям осіб. Мова йде про громадян 
третьої країни, які є:

• чоловіком/дружиною або залежним родичом по прямій 
лінії громадянина Словацької Республіки, який має дозвіл на 
довгострокове проживання на території Словацької Республіки,
• неодруженою дитиною молодшою 18 років, яка є під особистою 
опікою громадянина третьої країни, який є чоловіком/дружиною 
громадянина Словацької Республіки з дозволом на довгострокове 
перебування на території Словацької Республіки,
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• неодруженою дитиною молодшою 18 років або дитиною 
молодшою 18 років, яка є під особистою опікою громадянина третьої 
країни, який має дозвіл на довготривале перебування на п’ять років,
• дитиною-утриманцем старшою 18 років громадянина з дозволом 
на довгострокове перебування, яка у зв’язку з довготривалим 
незадовільним станом здоров’я не може піклуватися про себе, 
• або якщо це в інтересах Словацької Республіки.

Довгострокове перебування протягом необмеженого 
часу
Згідно із законом дозвіл на довгострокове перебування протягом 
необмеженого часу надається громадянам третіх країн:
• яким було видано дозвіл на довгострокове перебування не менше, 
ніж на 4 роки, згідно із Законом про перебування (довгострокове 
перебування на років),
• неодруженою дитиною молодшою 18 років або дитиною 
молодшою 18 років, яка є під особистою опікою громадянина третьої 
країни, який має дозвіл на довготривале перебування протягом 
необмеженого часу. 

Довгострокове перебування
Згідно із законом про перебування іноземних громадян довгостро-
кове перебування може бути видане на необмежений час. Поліцей-
ський відділок може видати дозвіл на довгострокове перебування, 
наприклад, громадянину третьої країни, який законно та безпе-
рервно протягом п’яти років перебуває на території Словацької 
Республіки безпосередньо до подання заяви, або який протягом 
п’яти років має законний та безперервний дозвіл на перебування 
на території держав-членів як власник синьої картки та на тери-
торії Словацької Республіки як власник синьої карти перебуває не 
менше двох років до подання заяви. 

Але згідно із законом також існують винятки. Наприклад, проси-
ти надати дозвіл на довгострокове перебування не може особа, яка 
просить про надання притулку, або яка отримала, наприклад, доз-
віл на тимчасове перебування з метою навчання, або виконання 
сезонної роботи. Категорії таких осіб чітко визначені у законі про 
перебування іноземних громадян. 
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Перебування громадянина Союзу та членів сім'ї 
громадянина Союзу 
Окрему категорію іноземних громадян, які перебувають на тери-
торії Словацької Республіки складають громадяни Союзу і члени 
їх сімей. Перебування громадянина Союзу вважається довгостро-
ковим перебуванням. Відповідно до чинних правових норм грома-
дянин Союзу, який має дійсне посвідчення особи або закордонний 
паспорт, може без обмежень і виконання будь-яких формально-
стей перебувати на території Словацької Республіки протягом 
трьох місяців з дати в'їзду на її територію. Громадянин Союзу має 
право перебувати на території Словацької Республіки протягом 
періоду більше трьох місяців у випадку, якщо:
• він працевлаштований на території Словацької Республіки,
• є самозайнятою особою, 
• володіє достатніми ресурсами, щоб забезпечити себе та членів 
своєї сім’ї, щоб не стати тягарем для соціальної системи Словацької 
Республіки 
• навчається у початковій, середній школі або у вищому 
навчальному закладі на території Словацької Республіки,
• має передумови для працевлаштування, 
• він є членом сім'ї громадянина Союзу, який відповідає вище 
наведеним умовам та супроводжує його протягом перебування, або 
долучається до нього.

Громадянин Союзу також має право на довгострокове перебування 
на території Словацької Республіки. Така ситуація може виникну-
ти у випадку, якщо громадянин Союзу перебуває у Словаччині ле-
гально і безперервно протягом п'яти років. Член сім’ї громадянина 
Союзу, який є власником діючого проїзного документу, має право 
перебувати на території Словацької Республіки протягом трьох мі-
сяців з дати в'їзду на її територію, якщо він супроводжує або долу-
чається до громадянина Союзу, членом сім’ї якого він є. Член сім’ї 
громадянина Союзу має право перебувати на території Словацької 
Республіки також протягом довшого, ніж три місяці періоду часу, 
у випадку, якщо умови для перебування на території Словаччи-
ни виконує також громадянин Союзу з правом на перебування або 
правом на довготривале перебування, якого він супроводжує, або 
до якого він долучається (гарант).
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Словацька Республіка є країною-членом Європейського Союзу, 
а також однією з держав-членів Шенгенської зони. В межах Шен-
генської зони є забезпечене вільне пересування людей, це означає, 
що люди можуть вільно перетинати кордон у будь-якому місці дер-
жав-членів без необхідності проходити прикордонний контроль. 
В межах Шенгенської зони скасовані внутрішні кордони, проте 
з іншого боку досить посилений контроль на зовнішніх кордонах. 
У той же час, звичайною практикою є застосування візової політи-
ки. На практиці це має означати, що всі держави-члени Шенген-
ської зони повинні застосовуватися одні і ті ж правила видачі віз. 

Держави-члени Шенгенської зони це: Бельгія, Чехія, Данія, Есто-
нія, Фінляндія, Франція, Греція, Голландія, Ісландія, Латвія, Лит-
ва, Люксембург, Угорщина, Мальта, Німеччина, Норвегія, Польща, 
Португалія, Австрія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швейцарія, 
Швеція, Італія. 

21/
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Із зазначеного переліку держав ясно, що не всі держави, які є чле-
нами Шенгенської зони, є також державами-членами Європей-
ського союзу, і навпаки. Це створює різний прикордонний режим. 
Наприклад, на кордоні зі Швейцарією ви будете проходити мит-
ний контроль, але не проходитимете прикордонний (імміграцій-
ний) контроль, а, наприклад, на кордоні з Румунією і Болгарією все 
як раз навпаки, ви проходите паспортний контроль, але не прохо-
дите митний контроль. 

Громадяни третіх країн, які перебувають під візовими зобов'язан-
нями, повинні мати для в’їзду до Шенгенської зони діючу візу. Це 
зобов'язання поширюється також на громадян України. У разі, як-
що у них немає візи, вони повинні подати заяву на отримання візи 
до компетентного місцевого посольства або генконсульства. Для 
громадян України це такі: 

• Консульський відділ посольства Словацької Республіки у Києві 
(Україна, 010 34, м. Київ, вул. Паторжінського, 14, тел.: +38 (044) 220 12 
03, +38 (044) 220 12 04). 
• Генеральне консульство Словацької Республіки в Ужгороді (Україна, 
88000, м.Ужгород, вул. Локоти, 4, тел.: +38 (0312) 613495). 

Заявку на отримання візи громадяни України можуть подавати 
безпосередньо у вищезазначених консульствах або через візові 
центри у Києві (до консульського відділу посольства у Києві), а та-
кож в Ужгороді (до Генерального консульства в Ужгороді). Візовий 
центр керується організацією PONY-EXPRESS (www.pony-visa.com.
ua). До консульських установ України громадяни повинні подати 
заяву на отримання візи після реєстрації через веб-сайт: https://
ezov.mzv.sk. 

Віза 
Словацька Республіка видає візи заявникам у формі візової на-
клейки. Ця віза дає право іноземцеві на в'їзд до Шенгенської зо-
ни або право залишитися в ній протягом терміну дії візи. Період 
і тривалість перебування (кількість днів перебування) вказується 
у візовій наклейці. У рамках здійснення спільних дій для засто-
совання єдиної візової політики держави-члени Шенгенської зони 
видають візу, яка дійсна для всіх країн Шенгенської зони. 

Візи видаються посольствами і генеральними консульствами за 
кордоном або у виняткових випадках (наприклад, з гуманітарних 
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причин) поліцією у Словаччині під час перетину кордону. Віза дає 
право іноземцям на транзит або перебування у Шенгенській зоні 
протягом терміну дії візи. Тривалість перебування і термін дії ві-
зи вказується у візовій наклейці. У рамках Шенгенської співпраці, 
країни, що входять до Шенгенської зони, загалом видають єдину 
візу, дійсну для всіх шенгенських країн. 

Типи віз 
Тип візи залежить від мети і тривалості поїздки. Те, якою буде віза 
і на який період видана буде вирішуватися у консульській устано-
ві, де ви зробили запит. Відповідно до мети і тривалості поїздки ві-
зи можна розділити на кілька категорій: 

• Шенгенська віза типу А - Транзитна віза аеропорту 
• Шенгенська віза типу C - Віза на в'їзд 
• Довгострокова віза D 

Шенгенська віза типу А або так звана транзитна віза аеропорту – 
це віза, що дає право іноземцеві, який подорожує від одної третьої 
держави до іншої третьої держави, пройти через міжнародні тран-
зитні зони аеропортів держав-членів Шенгенської зони. Довжина 
дозволеного перебування відповідає часу, необхідному для цілей 
транзиту. 

Шенгенська віза типу С або так звана віза на в’їзд - це віза, яка доз-
воляє громадянину третьої країни можливість в'їзду на терито-
рію країн Шенгенської зони для однієї або декількох поїздок (один 
в'їзд або багаторазовий в'їзд). Ця віза видається на певний термін 
і в ній також визначена певна кількість днів, яку іноземець може 
провести в Шенгенській зоні. Вона видається на період максималь-
ного перебування не більше 90 днів протягом шести послідовних 
місяців з дати першого в'їзду в Шенгенську зону. Число днів, вже 
проведених іноземцем або кількість днів, яку іноземець ще мо-
же провести в Шенгенській зоні можна розрахувати за допомогою 
Шенген калькулятора за посиланням: (https://ec.europa.eu/assets/
home/visa-calculator/calculator.htm?lang=en). 

Довгострокова віза D – найчастіше надається у зв’язку з наданням 
дозволу на проживання в Словацькій Республіці. Ця віза також дає 
право на в'їзд в інші держави Шенгенської зони, але при цьому пе-
ребування в іншій державі Шенгенської зони не може перевищу-
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вати 90 днів протягом шести послідовних місяців з дати першого 
в'їзду в Шенгенську зону. 

Залежно від типу візи може відрізнятися час, протягом якого кон-
сульство приймає рішення питання їх видачі. У Візовому кодексі 
визначеним терміном є видача протягом 15 днів. Проте у рідкіс-
них випадках цей термін може бути продовжений і тому необхід-
но, щоб заявник подав заявку на отримання візи заздалегідь. Для 
України цей термін скорочений до 10 днів, так як між Україною 
і Європейським співтовариством було підписано угоду про спро-
щення видачі віз. 

Щоб отримати візу, необхідно підготувати ряд документів, які по-
даються разом із заявою. У загальному випадку необхідно до за-
явки додати наступні документи: 

• заповнена друкованими літерами - Заява на отримання 
шенгенської візи - для громадян України необхідно заповнити 
електронну заявку за електронною адресою: https://ezov.mzv.sk. 
Після заповнення заяви на цій сторінці ви можете зберегти її у файлі 
PDF і потім роздрукувати, 
• кольорову фотографію (на візу) 
• дійсний проїзний документ, термін дії якого має закінчуватися 
щонайменше через три місяці, ніж термін запитуваної візи. 
• Документи, що підтверджують мету перебування, 
• Документи, що підтверджують можливість надання житла, 
• документи, що підтверджують фінансове забезпечення, 
• Документи, що підтверджують міжнародне страхування медичних 
витрат, що діє в Шенгенській зоні, на страхове покриття 30 000 EUR, 
• інші документи, що підтверджують особу та інші деталі. 

Беручи до уваги те, що список документів може змінюватися, ре-
комендуємо перевірити його перед подачею заяви на видачу візи 
в посольстві чи консульстві. Уточнений список документів, необ-
хідних для отримання візи в консульських установах в Україні, 
знайдете на сайті Посольства Словаччини в Україні (www.slovakia.
kiev.ua). 

Ми вже згадували про те, що існує угода між Європейським спів-
товариством і Україною про спрощення видачі віз, яка спростила 
та полегшила отримання віз для громадян України. Відповідно до 
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цієї угоди, наприклад, зменшився візовий збір у розмірі з 60 євро 
до 35 євро. Вона також визначає категорії заявників, які звільне-
ні повністю від візового збору. В угоді також є визначений список 
груп заявників і умови, при яких вони також можуть отримати ві-
зу на більш тривалий термін – до п'яти років. 

Після видачі візи заявник може в'їхати на територію Словаць-
кої Республіки на одному з наступних пунктів перетину кордону 
з Україною: 

• Чорна над Тисою – Чоп (залізниця) 
• Убля – Малий Березний – дорожній – пасажирські перевезення 
і вантажні перевезення до 3,5 тон, пішохідний перехід, 
• Великі Селменці – Малі Селменці – Пішохідний перехід, 
• Вишнє Німецьке – Ужгород – дорожній – пасажирські перевезення 
і вантажні перевезення. 
• Аеропорт Братислави, 
• Аеропорт в Кошицях, 
• Аеропорт в Попраді. 
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ТИМЧАСОВЕ 
ПРОЖИВАННЯ 

З МЕТОЮ 
НАВЧАННЯ 

До іноземних студентів, які навчаються у словацьких вузах, ми 
уже якось звикли. Чи були це студенти, які навчалися у словаць-
ких вузах у рамках програми надання допомоги країнам Ради 
економічної взаємодопомоги країнам, що розвиваються, або ж це 
студенти, які навчаються в словацьких вузах сьогодні в рамках 
різних програм обміну або на комерційній основі. Статистика за 
останній період показує, що кількість іноземних студентів у дея-
ких вузах постійно зростає. Навчання цих студентів переважо від-
бувається англійською мовою. 

Тим не менше, є студенти, які використовують у своїх інтересах 
той факт, що якщо студент вивчає програму навчання держав-
ною мовою, вивчаючи предмети при тих же умовах, що і словаць-
кі студенти, то для нього навчання у Словаччині є безкоштовним. 
Цей варіант частіше використовується студентами із-за східного 
кордону. Тільки у 2016/2017 навчальному році понад 350 студентів 
з України подало заявку на навчання на різні ступені навчання 
у два найбільших університети у Кошицях. Під час своєї адапта-
ції у Словаччині вони стикаються з великою кількістю проблем, 
в тому числі з питанням про легалізацію їх перебування. Як і ін-
ші види тимчасового проживання, проживання з метою навчання 
також регулюється Законом № 404/2011 в тексті закону про прожи-
вання іноземців та про внесення змін і доповнень до деяких зако-
нодавчих актів з поправками. 

Коло осіб, яким може бути наданий дозвіл на тимчасове прожи-
вання з метою навчання регулюється параграфом 24 вище наз-
ваного Закону. Відповідно до його положень відділ поліції може 
надати дозвіл на проживання з метою навчання громадянину тре-
тьої країни, який: 

22/
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• є учнем середньої школи, 
• є слухачем мовної школи, 
• є студентом університету. 
• бере участь у мовній або фаховій підготовці до навчання 
в університеті, яка організована університетом у Словацькій 
Республіці. 

Тимчасове проживання з метою навчання може бути надане гро-
мадянину третьої країни на період до шести років. Як правило, 
цей період визначається за стандартною тривалістю навчання, 
яка для окремих ступенів навчання визначається окремими фа-
культетами (університетами) з точки зору акредитації їх навчаль-
них програм. Студентам на першому ступені навчання (Бакалавр, 
Bc.) надається тимчасове проживання протягом трьох років, а сту-
дентам на другому ступені навчання (Магістр, Інженер, Mgr., Ing., 
...) надається тимчасове проживання протягом двох років. Виняток 
становлять лише спеціальності, такі як загальна медицина, сто-
матологія, де стандартна тривалість навчання становить шість 
років. Як і з іншими типами проживання, щоб отримати дозвіл 
на проживання з метою навчання необхідне задокументоване під-
твердження чотирьох основних фактів. До них відносяться: 

• мета проживання, 
• фінансове забезпечення проживання, 
• підтвердження надання житла, 
• несудимість. 

Мета проживання 
При тимчасовому проживанні з метою навчання, мета перебуван-
ня може бути задокументована: 

• підтвердженням від компетентного державного органу або школи 
про прийняття громадянина третьої країни на навчання, 
• підтвердженням від організації, яка адміністративно забезпечує 
програми, затверджені Урядом Словацької Республіки або програми 
Європейського Союзу на основі договору з відповідним органом 
державної влади. 

Підтвердження від державного органу або школи про прийняття 
громадянина третьої країни на навчання, як правило, додається 
у випадку, якщо заявник навчається у школі в Словацькій Респу-
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бліці в якості звичайного учня/студента. Це так само відноситься 
як і до учнів середніх шкіл, так і до студентів вищих навчальних 
закладів. Це підтвердження, видане державним органом або шко-
лою, повинно відповідати певним вимогам. Однією з основних є те, 
що воно повинно бути підписане державним представником се-
редньої школи (директором) або університету (деканом чи заступ-
ником декана відповідного факультету). 

Підтвердження від організації, яка адміністративно забезпечує 
програми, затверджені Урядом Словацької Республіки або про-
грами Європейського Союзу на основі договору з відповідним ор-
ганом державної влади додається особливо у тих випадках, коли 
студенти приходять на навчання у рамках різних програм, що фі-
нансуються Європейським Союзом (наприклад, ERASMUS+ і т. п.) 
або у рамках програм, що фінансуються урядом Словацької Респу-
бліки (наприклад, SAIA). Оскільки йде мова про іноземних студен-
тів та міжнародні програми, то часто на практиці трапляється так, 
що ці документи видаються на іноземній мові (особливо англій-
ською мовою), то потім вони не приймаються іноземною поліцією, 
тому що відповідно до закону всі документи мають бути представ-
лені державною мовою або ж перекладені на словацьку мову пере-
кладачем, який зареєстрований в списку експертів і перекладачів, 
що ведеться Міністерством юстиції Словаччини. 

Звичайно, ми повинні відзначити, що документи, які підтверджу-
ють мету перебування, повинні бути представлені в оригіналі.

Фінансове забезпечення проживання 
З огляду на те, що тимчасове проживання з метою навчання може 
надаватися і для осіб віком до 18 років, питанням про фінансове за-
безпечення має свою специфіку. Документом про фінансове забез-
печення заявник засвідчує, що має достатньо коштів, щоб жити 
у Словаччині і те, що він не стане тягарем для соціальної системи 
Словацької Республіки. 

При оформленні тимчасового проживання з метою навчання не-
обхідно довести наступне фінансове забезпечення: 

• мінімально, 12-ти кратний прожитковий мінімум – який становить, 
принаймні 2377.08 євро (12 х 198.09 – прожитковий мінімум). Цією 
сумою доводиться достатня кількість коштів, щоб іноземець не 
став тягарем для соціальної системи Словацької Республіки. Ця 
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сума, як правило, документально підтверджується випискою 
з банку про наявність достатнього балансу на рахунку, який 
відкритий на ім'я громадянина третьої країни, що просить дозвіл 
на проживання. (Підтвердження може також бути і з банку країни 
громадянина, але таке підтвердження має бути перекладене на 
словацьку мову перекладачем, який зареєстрований в списку експертів 
та перекладачів, що ведеться Міністерством юстиції Словаччини.) 
Фінансове забезпечення у розмірі 12-кратного прожиткового 
мінімуму додають особи старше 18 років, 
• мінімально, 6-ти кратний прожитковий мінімум 
(половина) – 1188,54 євро додають особи у віці до 18 років. Ця сума, 
як правило, документально підтверджується випискою з банку про 
наявність достатнього балансу на рахунку, який відкритий на ім'я 
громадянина третьої країни, що просить дозвіл на проживання. 
У разі неповнолітніх, часто буває так, що фінансове забезпечення 
документально підтверджується випискою з рахунку, відкритого на 
ім'я одного з батьків або третьої особи. У цьому випадку необхідно 
надати нотаріально завірене письмове свідчення цієї особи, що 
забезпечує фінансове забезпечення заявнику для проживання. 
Якщо ця заява зроблена перед нотаріусом у чужій країні, необхідно 
забезпечити її апостиль, тобто, відповідно завірити та зробити 
переклад на державну мову перекладачем, який зареєстрований 
в списку експертів і перекладачів, що ведеться Міністерством 
юстиції Словаччини. 

Забезпечення проживання
Як уже зазначалося, дозвіл на тимчасове проживання з метою нав-
чання має свої особливості і забезпечення проживанням – це дуже 
важливий аспект. 

Наприклад, студенти, які будуть навчатися в університеті, не му-
сять надавати документи про забезпечення житлом. Цей факт, 
однак, також приносить певні наслідки, які часто студенти на 
ранній стадії просто не усвідомлюють. Якщо студент університету 
не надасть докази проживання, матиме у довідці про проживання 
записане в якості місця проживання – міську частину і, відповід-
но, може мати проблеми із запрошенням своїх близьких родичів 
(родичів по прямій лінії) в Словаччину. Студенти з України мо-
жуть запросити своїх родичів по прямій лінії за допомогою нотарі-
ально завіреного запрошення. На жаль, таке запрошення, в якому 
студент в документі на проживання не матиме зазначену точну 
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адресу, не буде прийнято відповідним посольством чи консуль-
ством Словаччини в Україні. 

З іншого боку, це також має свої переваги. Гуртожитки часто вида-
ють підтвердження про надання житла лише на один навчальний 
рік і тому студентам видається документ про проживання тільки 
на той період, на який видане підтвердження. Якщо студент не на-
дасть підтвердження, то документ про проживання буде виданий 
на весь період передбачуваного навчання. В іншому випадку до 
підтвердження про надання житла застосовуються ті самі загаль-
ні правила, що й у випадку з іншими типами проживань. 

Несудимість 
У випадку надання документів, що доводять несудимість, існують 
виключення для певної групи студентів. Йдеться про школярів се-
редньої школи, які, незважаючи на те, що мають більш ніж 14 ро-
ків, не мусять доводити свою несудимість. 

Рішення про надання дозволу на проживання 
У випадку учнів/студентів компетентні органи мають 30-денний 
термін для прийняття рішення про надання або про відмову у доз-
волі на проживання з метою навчання. Цей період обчислюється 
з моменту надання, тобто подачі заяви до відповідного відділу іно-
земної поліції, який буде приймати рішення про надання дозволу. 
(У зв'язку з тим, що на момент початку навчального року є велика 
кількість заявників на тимчасове проживання з метою навчання, 
тому може бути так, що протягом 30 днів не буде вирішене питан-
ня заяви. Для учнів/студентів, які мають візу, це не велика проблема, 
тому що, якщо вони мають дійсну візу і виконали свої зобов'язання 
відповідно до Закону, то вони можуть навчатися без перешкод.) 

Після надання тимчасового дозволу на проживання на території 
Словацької Республіки для студента-іноземця й інші зобов'язання, 
з яких ми вибрали: 

• протягом 30 днів з моменту отримання підтвердження дозволу 
на проживання учень/студент повинен надати підтвердження 
відповідних медичних установ, що він не має захворювання, яке 
поставило б під загрозу здоров'я населення на території Словацької 
Республіки. 
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ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТИМЧАСОВЕ 
ПРОЖИВАННЯ 

З МЕТОЮ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ

Бізнес-середовище у Словаччині, з точки зору привабливості, є од-
ним з кращих у Центральній і Східній Європі. Це так не тільки для 
великих міжнародних інвесторів, але і для малих і середніх під-
приємств. Географічне розташування, розумне податкове наванта-
ження, відносна достатність робочої сили, доступність державних 
і муніципальних органів влади і транспортна інфраструктура, що 
розвивається, роблять цю країну хорошим плацдармом не тіль-
ки для бізнесу в Європі, але і для експансії на східні ринки. Осо-
бливий статус має Східна Словаччина, яка своєю позицією, є свого 
роду, природним шлюзом між Європою і країнами колишнього Ра-
дянського Союзу.

Підприємницька діяльність іноземців у Словаччині підпорядко-
вується тим же правилам, що і бізнес громадян Словаччини. Основ-
ною умовою для підприємницької діяльності іноземців з третіх 
країн (країн, які не є членами Європейського союзу) є отримання 
відповідного дозволу на тимчасове перебування.

Відповідно до закону № 404/2011 у тексті закону про проживання 
іноземців та про внесення змін і доповнень до деяких законодав-
чих актів з поправками, іноземець на території Словаччини може 
здійснювати підприємницьку діяльність в якості індивідуаль-
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ного підприємця (торговця) або статутного органу торгівельного 
товариства або кооперативу. Тимчасове проживання для бізнес-ці-
лей можна отримати на термін до трьох років. Рішення про період, 
на який буде надано дозвіл на проживання, приймає окреме відді-
лення поліції у справах іноземців, але, як правило, перший дозвіл 
на проживання з метою підприємницької діяльності видається на 
два роки.

Щоб отримати дозвіл на проживання з метою підприємницької ді-
яльності, необхідне задокументоване підтвердження чотирьох ос-
новних фактів. До них відносяться: 

• мета проживання, 
• фінансове забезпечення проживання, 
• підтвердження надання житла, 
• несудимість. 

Тепер більш детально ми розглянемо окремі документи, що під-
тверджують факти, необхідні для надання тимчасового місця 
проживання з метою підприємницької діяльності, а особливо під-
твердження мети проживання і фінансового забезпечення для 
проживання. Забезпечення проживання і несудимість є предме-
том окремої статті. 

Мета проживання 
При підприємницькій діяльності в якості індивідуального під-
приємця (торговця) мету перебування можна довести наданням 
торгового сертифікату (бізнес-ліцензії). Торгівля, як така, визна-
чена у законі № 455/1991 про торгівельне підприємництво (малий 
бізнес) у новій редакції. Торгівля реєструється заявою, яка запов-
нюється у компетентному місцевому районному органі відпо-
відного відділу Департаменту у справах бізнесу. При реєстрації 
торгівлі іноземець зобов'язаний подати до органів районної влади: 

• документ, що засвідчує особу (документ, що підтверджує вік 
повноліття). Для іноземців це дійсний паспорт;
• довідка про несудимість (виписка з реєстру судимостей рідної 
країни). Цей документ повинен бути завірений компетентними 
органами для використання за кордоном (апостиль, легалізація); 
• свідоцтво про професійну кваліфікацію (якщо заявляється про 
в'язальну діяльність або ремесло), 
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• доказ дозволу на використання майна, яке зазначено в якості місця 
діяльності; 
• дозвіл відповідального представника про допуск до посади (у разі, 
якщо підприємець сам не відповідає вимогам компетентності).

Крім того до заяви додається і предмет підприємницької діяльно-
сті. Тому доцільно, якщо такі суб'єкти діяльності визначаться заз-
далегідь і підприємець переконається, що вони не є професійним 
або спеціальним видом підприємництва. Якщо деякі з них будуть 
професійним або спеціальним видом підприємництва, необхід-
но перевірити, чи відповідає освіта іноземця вимогам підготовки 
до професійної кваліфікації відповідно до чинного законодавства, 
або чи не вимагається підтвердження кваліфікації Міністерством 
освіти та іншими установами. Якщо освіти іноземця не достатньо 
для підтвердження професійної компетентності, то має бути для 
цієї діяльності призначено уповноваженого представника.

У зв'язку з тим, що іноземець перебуває відповідно до законодав-
ства іноземною особою, є обов’язковим, щоб був зазначений і ке-
рівник підприємства іноземного суб'єкта, котрим може бути, 
наприклад, громадянин Словацької Республіки або особа, яка на 
законних підставах проживає на території Словацької Республіки 
(не всі громадяни, які мають дозвіл на проживання у Словацькій Рес-
публіці можуть займатися підприємницькою діяльністю і, таким 
чином, бути зареєстрованими в якості керівника підприємства іно-
земної особи).

У випадку підприємницької діяльності, в якості законного пред-
ставника торговельної компанії або кооперативу, мета проживан-
ня підтверджується по суті двома шляхами. Перший – це надання 
бізнес-плану, форма якого визначається спеціальними правилами. 
Цей бізнес-план потім надсилається до Міністерства економіки 
Словацької Республіки, яке вирішує те, чи піде підприємницька 
діяльність цієї особи на користь економіки Словацької Республіки. 
Бізнес-план повинен бути представлений, якщо іноземець буде за-
конним представником компанії (кооперативу), яка ще не утворе-
на і не зареєстрована в торговому реєстрі.

У разі, якщо іноземець буде виступати в якості законного представ-
ника існуючої компанії, в тому числі, кооперативу, мета прожи-
вання засвідчується випискою з торгового реєстру підприємства.
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Іншим документом, який повинен бути представлений при по-
дачі заявки та який підтверджує мету перебування є документ, 
відповідно до якого іноземець призначений на посаду законно-
го представника компанії або кооперативу (рішення Генеральної 
Асамблеї, статут, кооперативний договір).

Фінансове забезпечення проживання 
При підтвердженні фінансового забезпечення проживання на-
дається інформація про достатню кількість коштів для того, щоб 
жити у Словаччині, а також для ведення бізнесу у Словацькій 
Республіці. Знову ж таки, це буде обговорюватися з точки зору са-
мозайнятого заявника (приватного торговця) та законного пред-
ставника торговельної компанії або кооперативу.

При підприємницькій діяльності формою торгівлі необхідно доку-
ментувати такі суми:

• мінімально, 12-ти кратний прожитковий мінімум – який становить, 
принаймні 2377.08 євро (12 х 198.09 – прожитковий мінімум). Цією 
сумою доводиться достатня кількість коштів, щоб іноземець не став 
тягарем для соціальної системи Словацької Республіки. Ця сума, як 
правило, документально підтверджується випискою з банку про 
наявність достатнього балансу на рахунку, який відкритий на ім'я 
громадянина третьої країни, що просить дозвіл на проживання. 
(Підтвердження може також бути і з банку країни громадянина, 
але таке підтвердження має бути перекладене на словацьку 
мову перекладачем, який зареєстрований в списку експертів та 
перекладачів, що ведеться Міністерством юстиції Словаччини); 
• мінімально, 20-ти кратний прожитковий мінімум – який становить 
щонайменше 3 961,80 євро (20 х 198.09 – прожитковий мінімум). 
Ця сума документально засвідчує достатню кількість фінансових 
ресурсів, необхідних для ведення бізнесу в Словацькій Республіці. 
Ця сума, як правило, документально підтверджується випискою 
з банку про наявність достатнього балансу на рахунку, який 
відкритий на ім'я громадянина третьої країни, що просить дозвіл 
на проживання. (Добре, якщо цей рахунок відкритий в банку на 
території Словаччини на основі раніше виданої бізнес-ліцензії).

Рішення про надання дозволу на проживання
Компетентні органи мають 90-денний термін для прийняття рі-
шення про надання або про відмову в дозволі на проживання 
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з метою підприємницької діяльності. Цей період обчислюється 
з моменту надання, тобто подачі заяви до відповідного відділу іно-
земної поліції, який буде приймати рішення про надання дозволу. 
(З огляду на те, що питання тимчасового перебування повинні бу-
ти сформульовані на підставі запитів іміграційної поліції до різних 
інших державних органів, органів місцевого самоврядування і так 
далі, іноді буває так, що цей термін не дотримуються. В цьому ви-
падку, як правило, Імміграційна поліція припинить розгляд справи 
до того моменту, поки не прийде рішення, або ж свідчення запиту-
ваної установи.)

Після надання тимчасового дозволу на проживання на території 
Словацької Республіки для іноземця з’являються й інші зобов'я-
зання, з яких ми вибрали: 

• протягом 30 днів з моменту отримання дозволу на проживання 
іноземець повинен надати доказ медичного страхування на 
території Словацької Республіки;
• протягом 30 днів з моменту отримання підтвердження дозволу 
на проживання учень/студент повинен надати підтвердження 
з відповідних медичних установ, що він не має захворювання, яке 
поставило б під загрозу здоров'я населення на території Словацької 
Республіки;
• протягом 60 днів з моменту отримання підтвердження проживання 
повинен представити свідоцтво про реєстрацію компанії або 
кооперативу, від імені якої буде здійснювати підприємницьку 
діяльність або свідоцтво про реєстрацію іноземної юридичної особи 
як підприємства на території Словаччини, або як торговця.

Що далі?
Після завершення цього процесу і реєстрації своєї компанії, під-
приємства іноземної особи в інших органах і установах (податкова 
служба, соціальна та медична страхові компаніі і т.д.) громадя-
нинові третьої країни більше нічого не заважає для здійснення 
успішної підприємницької діяльності у Словацькій Республіці.
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Посвідка на тимчасове проживання громадян третіх країн з ме-
тою працевлаштування у Словацькій Республіці здійснюється 
за допомогою багатьох правових норм. Останні можна розділити 
на дві групи. До першої належать закони, які регулюють окреме 
працевлаштування іноземців на території Словацької Республіки. 
До другої групи належать правові норми, які регулюють питання 
проживання громадян третіх країн у Словацькій Республіці, якщо 
метою їхнього проживання є саме працевлаштування. 

Найбільш важливим є Закон № 5/2004 Зб. з. прo послуги з працев-
лаштування з поправками до нього (далі «Закон про послуги з пра-
цевлаштування»). Відповідно до цього Закону роботодавець може 
приймати на роботу громадянина третьої країни, який:

• є власником синьої карти Європейського Союзу
• отримав посвідку на тимчасове проживання на основі 
підтвердження щодо можливості отримання вільної вакансії, 

24/
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виданого відповідним Управлінням праці, соціальних справ та сім'ї 
(УПСС)
• отримав дозвіл на працевлаштування тa тимчасове проживання 
з метою працевлаштування (в Законі про проживання іноземців 
виділяють певні випадки, коли не вимагається проживання протягом 
90 днів з моменту початку проживання на території Словацької 
Республіки)
• отримав дозвіл на працевлаштування тa посвідку на тимчасове 
проживання з метою возз'єднання сім'ї
• отримав дозвіл на працевлаштування тa тимчасове проживання 
громадянина третьої країни, який має статус довгострокового 
резидента у державі-члені Європейського Союзу
• відповідає іншим правовим вимогам.

Кожен з цих варіантів має свої власні правила і підводні камені, 
а тому, принаймні ті, які найбільш часто використовуються, обго-
воримо більш детально.

Працевлаштування на основі підтвердження 
можливості отримання вільної вакансії
Підтвердження видається на основі запиту відповідного управ-
ління поліції. Однак, на практиці слід дотримуватися чітко ви-
значеного порядку. Найважливішим є дотримання періоду між 
подачею заявки вільної вакансії у відповідному УПСС та подачею 
запиту на тимчасове проживання з метою працевлаштування на 
відповідному відділенні імміграційної поліції. Цей період варію-
ється залежно від того, до якої категорії відносяться працівники 
третьої країни. У випадку власників синьої карти тa претендентів 
на тимчасове проживання з метою працевлаштування даний пе-
ріод становить 30 робочих днів. Є також категорії громадян третіх 
країн, де даний період коротший, або ж цей період не вимагаєть-
ся. Термін 15 робочих днів повинен бути дотриманий, наприклад, 
під час працевлаштування з метою сезонного працевлаштуван-
ня, у випадку моряків, які працюють на суднах, зареєстрованих 
у Словацькій Республіці, або на тих, що плаває під прапором Сло-
вацької Республіки, було надано тимчасове проживання з метою 
возз'єднання сім'ї та ще не закінчився 12-місячний період від по-
чатку надання дозволу на проживання, або, якщо мова йде про 
громадянина довгострокового резидента третьої країни в іншій 
державі-члені ЄС і якому було надано посвідку на тимчасове про-
живання на території Словацької Республіки. Не приймаючи до 
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уваги ситуацію на ринку праці підтвердження видається, якщо 
йдеться про громадянина третьої країни, який виконуватиме на 
території Словацької Республіки систематичну освітню або на-
укову діяльність в якості педагогічного працівника, викладача 
університету, наукового працівника, або художнього працівни-
ка вищого навчального закладу, співробітника з наукових дослі-
джень, або працівника в науково-дослідній діяльності.

Дозвіл на працевлаштування 
Дозвіл на працевлаштування громадянин третьої країни може 
отримати на основі запиту у письмовій формі, яка подається без-
посередньо громадянином третьої країни, від роботодавця, чи 
юридичної (фізичної) особи, до яких буде спрямований на роботу. 
Дозвіл на працевлаштування може бути виданий (для видачі до-
зволу на працевлаштування не існує юридичного права) громадяни-
ну третьої країни, який буде працевлаштований з метою сезонної 
зайнятості на строк, що не перевищує 180 днів протягом 12 міся-
ців поспіль, буде працевлаштований в якості моряка, було видано 
посвідку на тимчасове проживання з метою возз'єднання сім'ї, бу-
ло видано посвідку на тимчасове проживання в якості особи, яка 
є довгостроковим резидентом у державі-члені ЄС. Однак, при цих 
категоріях береться до уваги ситуація на ринку праці, а тому по-
винна бути подана заявка вільної вакансії (15 днів для розгляду 
ситуації). 

Незалежно від ситуації на ринку праці дозвіл на працевлашту-
вання може бути видано громадянину третьої країни, якщо це пе-
редбачено міжнародним договором, учасником якого є Словацька 
Республіка. Ця категорія включає в себе так звані внутрішньо під-
приємницький трансфер відповідно до угоди СОТ . 

Дозвіл на працевлаштування також може бути виданий грома-
дянину третьої країни, які в трудових відносинах з роботодав-
цем, що має зареєстрований офіс, або місцезнаходження головного 
офісу якого є за межами території Словацької Республіки, та який 
його відправляє на основі укладеного договору з фізичною, або 
юридичною особою на виконання робіт на території Словацької 
Республіки. Видачі даного дозволу на працевлаштування передує 
узгодження професій та їхні кількості, на які спрямовуються пра-
цівники та період, на який вони будуть відправлені. В даному про-
цесі узгодження між юридичною (фізичною) особою, до якої будуть 
спрямовані та відповідним УПСС складається запис у письмовій 
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формі, що у майбутньому послужить в якості основи для видачі 
певної кількості дозволів на роботу.

До заяви на отримання дозволу на працевлаштування для грома-
дянина третьої країни необхідно подати документи, які підтвер-
джують факти, викладені у заяві, і відповідають типу заяви, що 
подається. Як приклад, використаємо заяви дозволу на працев-
лаштування у випадку так званого внутрішньо підприємницько-
го трансферу та у разі відправлення на виконання робіт. У випадку 
внутрішньо підприємницького трансферу рекомендуємо подати:

• заяву про видачу дозволу на працевлаштування
• копія документа, що посвідчує особу
• документ про рівень освіти
• документ, що підтверджує факт внутрішньо підприємницького 
трансферу
• документ, що підтверджує правовий статус юридичної особи, 
у рамках якої виконується трансфер
• документ, що підтверджує тривалість трудових відносин 
з роботодавцем.

Для громадян третіх країн, які у трудових відносинах з роботодав-
цем, що має зареєстрований офіс, або місцезнаходження головного 
офісу якого є за межами території Словацької Республіки, та який 
його відправляє на основі укладеного договору з фізичною, або 
юридичною особою на виконання робіт на території Словацької 
Республіки необхідно до заяви про видачу дозволу на працевлаш-
тування подати:

• заяву про видачу дозволу на роботу
• копію документа, що посвідчує особу
• документ про рівень освіти
• копія трудового договору з іноземним роботодавцем
• будь-який інший документ, що підтверджує професійність
• договір про направлення на виконання робіт
• документи, що підтверджують статус юридичної особи іноземної та 
вітчизняної сторін угоди.

З огляду на те, що практика управлінь праці при ухваленні заяв 
не завжди однакова, рекомендуємо список необхідних документів 
заздалегідь узгодити з відповідним працівником даного управ-
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ління соціальних справ та сім’ї. Звичайно, всі документи, які ви-
дані за кордоном, повинні бути перекладені на словацьку мову 
перекладачем, зареєстрованого у списку експертів, перекладачів, 
який ведеться Міністерством юстиції СР. Документи про рівень 
освіти повинні мати додаток вищого засвідчення (апостиль або су-
перлегалізація).

До окремої категорії належать громадяни третіх країн, для яких 
дозвіл на працевлаштування, або ж підтвердження про можли-
вість заповнення вільної вакансії не вимагається. До цієї категорії 
належать, зокрема, громадяни третіх країн, які:

• отримали посвідку на постійне місце проживання на території 
Словацької Республіки
• отримали посвідку на тимчасове проживання в якості особи, якій 
надано статус особи довгострокового резидента у державі-члені 
ЄС (після 12 місяців з моменту надання тимчасового проживання, 
в іншому випадку, потрібне підтвердження можливості заповнення 
вільної вакансії – термін на розгляд ситуації на ринку праці 
становить п’ять робочих днів)
• отримали посвідку на тимчасове проживання з метою возз'єднання 
сім'ї, а саме, після 12 місяців безперервного перебування на 
території Словацької Республіки, або є членами сім'ї власників 
синьої карти, або є членами сім'ї громадянина третьої країни, що 
отримали посвідку на тимчасове проживання з метою дослідження 
і розробки (у випадку, якщо гарант проводить дослідження і 
розробки на основі угоди про гостювання, або його викладацької 
діяльності у трудових чи сезонних відносинах разом не перевищує 
50 днів за рік),
• є членом сім'ї громадянина ЄС тa який має право на проживання 
у Словацькій Республіці
• отримали посвідку на тимчасове проживання з метою навчання 
(якщо продуктивність роботи всіх роботодавців у цілому не 
перевищить 10 годин на тиждень, або 20 годин на тиждень для 
студентів вищих навчальних закладів, відповідно, еквівалент 
кількості днів та місяців на рік), і т.д.

Повний список громадян третіх країн, від яких не вимагається 
підтвердження можливості заповнення вільної вакансії (і висо-
кокваліфікованої), та дозвіл на працевлаштування містяться у За-
коні про послуги з працевлаштування. 
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ІНШІ ФОРМИ  
ПОСВІДКИ НА 

ТИМЧАСОВЕ 
ПРОЖИВАННЯ 

Тимчасове проживання іноземців у Словаччині регулюється Зако-
ном № 404/2011 Зб. з. про проживання іноземців тa про внесення 
змін до деяких законодавчих актів, з поправками (далі „Закон про 
проживання іноземців“). Посвідка на тимчасове проживання, яка 
була видана у Словацькій Республіці громадянину третьої країни, 
дає право на перебування у межах Словацької Республіки, подо-
рожувати тa знов в’їжджати на її територію протягом періоду, на 
який вона була видана. Тимчасове проживання може бути видане 
тільки для однієї мети, і якщо іноземець з посвідкою на тимчасо-
ве проживання хоче займатись іншою діяльністю, йому необхідно 
подати заяву на отримання нового дозволу на тимчасове прожи-
вання для іншої мети (процес зміни мети на проживання). Закон 
розрізняє кілька видів тимчасового проживання, які розділені 
в залежності від мети, для якої вони видані. Мова йде про тимча-
сове проживання:

• для підприємницьких цілей
• з метою працевлаштування
• з метою навчання
• з метою здійснення окремих видів діяльності
• з метою наукових досліджень та розробок
• з метою возз'єднання сім'ї
• з метою виконання службових обов'язків цивільними підрозділами 
збройних сил
• особа, яка має статус словака, що проживає за кордоном
• особа, яка має статус довгострокового резидента в іншій державі-
члені.

Тимчасовим проживанням на території Словацької Республіки 
вважається також тимчасове проживання, отримане на основі 
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синьої карти Європейського союзу відповідно до Закону про про-
живання іноземців. Типам тимчасового проживання, з якими 
зустрічаємось на практиці найчастіше, присвячені окремі стат-
ті. Йдеться про проживання з метою працевлаштування, під-
приємницької діяльності, навчання тa синю карту. У цій статті 
зупинимося на інших типах проживання, які розрізняє Закон про 
проживання іноземців.

Тимчасове проживання з метою здійснення 
окремого виду діяльності
Тимчасове перебування з метою здійснення окремого виду діяль-
ностi поліція може видати громадянину третьої країни, який не 
являється підприємцем і здійснює:
• викладацьку діяльність,
• художню діяльність,
• спортивну діяльність,
• стажування в рамках дослідження за межами території Словацької 
Республіки,
• діяльність, що випливає з програм Уряду Словацької Республіки 
або програм Європейського Союзу,
• виконання зобов’язань Словацької Республіки, які випливають 
з міжнародних угод,
• надання медичної допомоги або супровід громадянина третьої 
країни, якому надається медична допомога, якщо це необхідно,
• волонтерство,
• діяльність журналіста акредитованого в Словацькій Республіці.

Такий дозвіл на проживання може бути виданий на час, необхід-
ний для досягнення мети, але не більше двох років. Тимчасове про-
живання для іноземця не вимагається протягом перших 90 днів, 
якщо він перебуває на території Словацької Республіки на закон-
них підставах та повідомив поліції про початок, місце тa очікува-
ну тривалість перебування. До мети проживання в цьому випадку 
додається:

• підтвердження зі школи або іншого навчального закладу про 
виконання викладацької діяльності,
• підтвердження органу державного управління або художнього 
агентства,
• підтвердження спортивної організації або компетентного органу 
державного управління,
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• підтвердження про стажування, якщо йдеться про громадянина 
третьої країни,
• підтвердження органу державного управління, до юрисдикції 
якого належить виконання діяльності відповідно до програм, 
затверджених Урядом Словацької Республіки aбo програм 
Європейського союзу або підтвердження організації, яке 
в адміністративному плані забезпечує дану програму в рамках 
контракту з відповідним державним органом,
• міжнародний договір, підтвердження органу державної влади, 
до компетенції якого належить виконання діяльності відповідно 
до програм, затверджених Урядом Словацької Республіки aбo 
програм Європейського союзу або підтвердження організації, яке 
в адміністративному плані забезпечує дану програму в рамках 
контракту з відповідним державним органом,
• підтвердження медичного закладу про надання медичної 
допомоги або документом про необхідність супроводу,
• підтвердження неурядової організації прo здійснення 
добровольчої діяльності, якщо йдеться про громадянина третьої 
країни, 
• підтвердження від компетентного органу державної влади прo 
здійснення журналістської діяльності журналіста, акредитованого 
в словацькій Республіці або документом прo акредитацію 
журналіста, що працює в Словацькій Республіці.

Тимчасове проживання з метою наукових 
досліджень і розробок
Тимчасове перебування з метою наукових досліджень і розробок 
може бути видане поліцією громадянину третьої країни, який 
проводить дослідження та розробки на основі договору гостюван-
ня. Це проживання видається на час, необхідний для досягнення 
мети, але не більше двох років. Громадянин третьої країни, якому 
було видано тимчасове проживання з метою наукових досліджень 
і розробок може займатись підприємницькою діяльністю. Тимча-
сове проживання для іноземця не вимагається протягом перших 
90 днів, якщо він перебуває на території Словацької Республіки на 
законних підставах та повідомив поліції про початок, місце тa очі-
кувану тривалість перебування. До мети проживання в цьому ви-
падку додається договір гостювання.

Тимчасове проживання з метою возз'єднання сім'ї
Тимчасове проживання з метою возз'єднання сім'ї може бути ви-
дане поліцією громадянину третьої країни, який є:
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• членом сім’ї громадянина третьої країни з тимчасовим 
проживанням або постійним проживанням,
• родич по висхідній лінії біженця, вік якого не перевищує 18 років, 
або близької людини в рамках міжнародного договору.
Членом сім’ї громадянина третьої країни згідно цього Закону 
вважається:
• один з подружжя, якщо вік кожного не менше 18 років,
• дитина, яка не перебуває в шлюбі, у віці до 18 років громадянина 
третьої країни тa іншого з подружжя,
• дитина у віці до 18 років,
• дитина іншого з подружжя у віці до 18 років,
• дитина віком старша, ніж 18 років або дитина іншого з подружжя 
віком старша, ніж 18 років, яка не в змозі піклуватися про себе через 
причину довготривалого несприятливого стану здоров’я,
• його батьки або батьки його чоловіка, які підпадають під його 
піклування, і в країні, звідки вони походять, не користуються 
належною підтримкою сім'ї.

У випадку, якщо подається заява на посвідку тимчасового прожи-
вання з метою возз’єднання сім’ї для дитини громадянина третьої 
країни, або дитина іншого з подружжя, на отримання тимчасового 
проживання повинен дати дозвіл і один з батьків дитини , якому 
не було надано опіку над дитиною. Тимчасове проживання з ме-
тою возз’єднання сім’ї видається до закінчення терміну прожи-
вання громадянина третьої країни, щодо якого заявник претендує 
на право возз’єднання сім’ї. Тимчасове перебування для цієї мети 
може бути надано на термін до п'яти років. Громадянин третьої 
країни з проживанням, яке видано з метою возз’єднання сім’ї мо-
же займатись підприємницькою діяльність. У разі виконання 
умов, викладених у Законі про послуги з працевлаштування, мо-
же також і працювати. До мети проживання, у даному випадку, до-
дається документ з реєстрації актів цивільного стану.

Тимчасове проживання з метою виконання 
службових обов'язків цивільних підрозділів 
збройних сил 
Тимчасове перебування з метою виконання службових обов'язків 
цивільних частин збройних сил видає поліція громадянину тре-
тьої країни, який належить до цивільної частини держави, яка 
його направляє і який знаходиться на службі таких збройних сил, 
терміном до п’яти років. До мети проживання додається особистий 
наказ або колективний наказ для переміщення озброєних сил.
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Тимчасове місце проживання особи, яка має статус 
словака, що проживає за кордоном 
Посвідку на тимчасове місце проживання особі, яка має статус сло-
вака, що проживає за кордоном поліція може видати громадянину 
третьої країни, який отримав посвідчення закордонного словака. 
Дана посвідка на тимчасове проживання видається строком на 5 
років. Громадянин третьої країни, якому було видано посвідку на 
тимчасове проживання як особі зі статусом словака, що проживає 
за кордоном має право займатись підприємницькою діяльністю 
а також працювати. Від осіб, які мають статус словака, що прожи-
ває за кордоном, не вимагається дозвіл на працевлаштування, ані 
висновок з Управління праці, соціальних справ та сім’ї щодо за-
йнятості даної особи. Роботодавець зобов’язаний заповнити та по-
дати у відповідному управлінні праці, соціальних справ та сім’ї 
інформаційну карту. До мети проживання додається посвідчення 
закордонного словака.

Посвідка на тимчасове місце проживання особи, 
яка має статус довгострокового резидента в іншій 
державі-члені ЄС
Посвідка на тимчасове місце проживання особи, яка має статус 
довгострокового резидента в іншій державі-члені ЄС поліція може 
видати громадянину третьої країни, який:

• займається підприємницькою діяльністю на території Словацької 
Республіки,
• працевлаштований на території Словацької Республіки,
• навчається в школі на території Словацької Республіки ,
• займається діяльністю, яка відповідає особистій діяльності, або 
науковим дослідженням чи розробкам (як це передбачено в Законі 
про проживання іноземців),
• є членом родини (чоловік, дружина, дитина) громадянина третьої 
країни і сім'я вже існувала в іншій державі-члені, яка громадянину 
третьої країни приділила статус довгострокового резидента.

До мети проживання додається підтвердження про довгострокове 
проживання, яке видане державою-членом ЄС, та трудовий дого-
вір, з обіцянкою в письмовій формі про прийняття громадянина 
третьої країни на роботу, підтвердження компетентного держав-
ного органу, школи або іншої акредитованої установи прo при-
йняття громадянина третьої країни на навчання або навчання за 
спеціальністю, або інший документ, що підтверджує здійснення 
конкретних видів діяльності або наукових досліджень і розробок.
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СИНЯ КАРТА

Одним із типів тимчасового місця проживання на території Сло-
ваччини згідно Закону № 404/2011 Зб. з. про проживання інозем-
ців з усіма доповненнями, є так звана „синя карта“. Відповідно до 
цього Закону синя карта дозволяє громадянину третьої країни 
в’їжджати, перебувати, працювати, виїжджати тa повторно в’їж-
джати на територію Словацької Республіки протягом періоду, на 
який вона була видана.

В першу чергу, цей тип тимчасового проживання призначений 
для громадян третіх країн, які б на території Словацької Республі-
ки повинні були виконувати висококваліфіковану роботу. Згідно 
намірів законодавства синя карта повинна б була полегшити до-
ступ до ринку праці Словацької Республіки. 

З цією ціллю синю карту поліція може видати на термін, що не пе-
ревищує трьох років. Цей час визначається тривалістю трудових 
відносин, який вказаний в трудовому договорі заявника з робото-
давцем на території Словацької Республіки, або згідно обіцянки 
роботодавця про прийняття громадянина третьої країни на робо-
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ту, яке відповідає висококваліфікованій роботі. Договір повинен 
бути укладений, aбo обіцянка повинна бути дана щонайменше на 
один рік. У випадку, якщо тривалість трудових відносин є меншою, 
ніж три роки, орган поліції видає синю карту на період тривання 
трудових відносин, який подовжено на три місяці.

Згідно чинного законодавства, висококваліфікована зайнятість 
визначається як робота, яка вимагаєe вищу професійну кваліфіка-
цію, підтвердженням якої є документ про вищу освіту. Крім того, 
повинні бути виконані наступні умови:

• валова щомісячна заробітна плата повинна становити 
щонайменше 1,5 розміру середньої валової щомісячної заробітної 
плати у відповідній галузі економіки Словацької Республіки 
протягом календарного року, що передував року, в якому було 
подано заяву. Фактичний розмір середньої валової щомісячної 
заробітної плати плати у відповідній галузі економіки Словацької 
Республіки можна перевірити на веб-сайті Управління статистики 
Словацької Республіки,
• вища професійна кваліфікація – додається диплом вищого 
навчального закладу, або рішення про визнання диплому про освіту 
громадянина третьої країни,
• трудові відносини повинні бути укладені строком принаймні на 
один рік.

Згідно Закону про послуги з працевлаштування роботодавець, 
який зацікавлений прийняти на роботу громадянина третьої 
країни на вакансію, що відповідає висококваліфікованій роботі, 
зобов’язаний місцевому компетентному управлінню праці пові-
домити про вільну вакансію. Місцева юрисдикція визначається 
за місцем роботи громадянина третьої країни. Про дану вакансію 
повинно повідомити щонайменше 30 робочих днів перед подачею 
заяви на тимчасове місце проживання у відповідному відділенні 
імміграційної поліції. У повідомленні роботодавець зобов'язаний 
вказати, що йдеться про вакансію на роботу, яка відповідає висо-
кокваліфікованій роботі, а також зазначити, що на дану вільну ва-
кансію він зацікавлений прийняти громадянина третьої країни.

Заяву на отримання синьої карти громадянин третьої країни мо-
же подати так само як і в випадку інших типів тимчасового про-
живання у представницькому органі Словацької Республіки 
(посольство/консульство) у державі, громадянином якої він є, або 
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якщо в цій державі нема представницького органу Словацької Рес-
публіки, тоді у представницькому органі, який територіально охо-
плює територію країни, громадянином якої він є. У випадку, якщо 
громадянин третьої країни на законних підставах перебуває на 
території Словацької Республіки, дану заяву може подати і в орга-
нах поліції. Якщо заявник являється власником синьої карти, яка 
видана іншою державою-членом ЄС, особа може подати заяву на 
отримання синьої карти в Словацькій Республіці протягом 30 днів 
з моменту в'їзду на її територію. Заяву на отримання синьої карти 
потрібно подати згідно усіх правил, в іншому випадку вона не бу-
де прийнята.

Заява повинна супроводжуватися наступними документами:

• заповнена форма „Заява на отримання тимчасового місця 
проживання“, яка повинна бути заповнена на словацькій мові,
• 2 х фотографії обличчя , що демонструють його поточну форму, 
розмірами 3 x 3,5 см,
• дійсний проїзний документ,
• документи, що підтверджують мету перебування:

► трудовий договір на вакансію, яка відповідає 
висококваліфікованій роботі, або обіцянка у письмовій формі 
роботодавця на прийняття громадянина третьої країни у трудові 
відносини на дану вакансію, яка відповідає висококваліфікованій 
роботі,
► документ, що підтверджує вищу професійну 
кваліфікацію – диплом вищого навчального закладу, закріплений 
апостилем тa офіційно перекладений на словацьку мову і рішення 
про визнання документу про освіту, яке було видане Центром 
на визнання документів про освіту Міністерства освіти, науки, 
досліджень і спорту Словацької Республіки. У випадку, якщо мова 
не йде про регульовану професію, можна додати рішення вищого 
навчального закладу в Словаччині, який здійснює навчальну 
програму в тій же або суміжній галузі як зазначено в документі про 
освіту, який подає заявник для отримання синьої карти.

• довідка про несудимість:
► довідка про несудимість громадянина третьої країни тієї держави, 
громадянином якої він є. Водночас, необхідно додати довідку про 
несудимість з держави, в якій протягом останніх трьох років цей 
іноземець перебував більш ніж 90 днів протягом 6 місяців поспіль.
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► у випадку громадян України необхідно додати довідку про 
несудимість на території Криму, міста Севастополя, Донецької та 
Луганської області. До цього додається офіційна заява про істинність 
показань, зроблену перед компетентним українським органом 
(нотаріус).

Довідка про несудимість повинна бути скріплена апостилем якщо 
держава, яка даний документ видала, є учасником Гаазької кон-
венції що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних доку-
ментів (Гаазька конвенція прo апостиль). У кожній з цих країн є 
відповідний компетентний орган, де дане засвідчення здійсню-
ється. У випадку, якщо ця держава не є учасником Конвенції вима-
гається вище засвідчення даного документу, так звана консульська 
суперлегалізація. І ці документи повинні бути перекладені на сло-
вацьку мову перекладачем, який зареєстрований в списку експер-
тів, перекладачів, що ведеться Міністерством юстиції Словацької 
Республіки.

• документи, що підтверджують забезпечення житлом: 

► договір про оренду житлового простору тa документ, що 
підтверджує право власності на дану нерухомість,
► офіційна заява про істинність показань власника (власників) 
нерухомості, що забезпечить іноземцеві проживання в нерухомості, 
власником якої він являється тa документ, що підтверджує право 
власності на дану нерухомість,
► документ про право власності на нерухоме майно, призначене 
для проживання (якщо власником є іноземець, що подає заяву для 
отримання тимчасового місця проживання),
► підтвердження з місця проживання, що протягом перебування 
іноземця на території Словацької Республіки буде надано іноземцю 
проживання. 

Довідка про несудимість та документи, що підтверджують місце 
проживання не повинні перевищувати строку 90 днів на момент 
подачі заяви. 

Збір за подачу заяви на отримання синьої карти становить 166,50 
євро (відповідно, 170 євро, якщо заява подається через представ-
ницький орган за кордоном). Поліція приймає рішення про заяву 
на отримання синьої карти протягом 30 днів з моменту подачі за-
яви. 
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Після рішення прo тимчасове проживання, іноземець зобов'яза-
ний протягом 30 днів з моменту отримання підтвердження місця 
проживання подати до органу поліції підтвердження про те, що 
в нього нема захворювання, яке поставило б під загрозу здоров'я 
населення в Словацькій Республіці. Дане підтвердження видають 
спеціалізовані клініки інфектології тa дорожньої медицини.

У випадку, якщо заявник додав до заяви тільки обіцянку робото-
давця, громадянин третьої країни повинен надати протягом 30 
днів з моменту отримання підтвердження місця проживання по-
ліції також копію трудового договору. 
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ВИЗНАННЯ 
ДОКУМЕНТІВ ПРО 

ОСВІТУ 

З проблемою визнання документів про освіту останнім часом зу-
стрічаємося щоразу частіше. Багато словацьких дітей навчається 
за кордоном і після закінчення навчання, або його частини хоті-
ли би працювати, або навчатись в Словаччині. Те саме стосується 
й іноземців, які навчались в зарубіжній школі і хотіли би продов-
жувати навчатись чи працювати в Словаччині. Саме це визначає 
розподіл оцінювання рівня освіти (документів про освіту) із зару-
біжжя. Ними є зазвичай:

• оцінювання рівня освіти за кордоном для медичних страхових 
компаній, соціальної страхової компанії, роботодавців тощо.
• академічне визнання документів про освіту

Оцінювання рівня освіти за кордоном для медичних 
страхових компаній, соціальної страхової компанії, 
роботодавців тощо 
Оцінювання рівня освіти для цієї мети можна визначити як пе-
ревірку компетентності освітньої установи, яка знаходиться за 
кордоном, чи навчання в освітній установі за кордоном своїм об-
сягом та рівнем знаходиться на рівні навчання середньої школи 
чи вищого навчального закладу Словацької Республіки або ж, чи 
навчання в освітній установі за кордоном своїм обсягом та рівнем 
знаходиться на рівні іншого навчання в середній школі чи вищого 
навчального закладу Словацької Республіки. 

В цьому випадку рішення про результати оцінювання Міністер-
ства освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки 
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видає на вимогу інших органів та організацій, таких як управ-
ління праці, соціальних справ та сім’ї, соціальна страхова компа-
нія, медичні страхові компанії, роботодавці тощо. Дане рішення, 
як правило, використовується в якості основи для інших рішень 
(наприклад, в питанні щодо права отримання виплати на дитину, 
пенсія сиротам, сплата страхових внесків, застосування податко-
вого бонусу та інше). 

З метою зниження адміністративного навантаження Центр з ви-
знання документів про освіту видав список визнаних університе-
тів в ЄС, ЄЕЗ та Швейцарії. Цей список оновлюється і доступний 
на веб-сайті Центру з визнання документів про освіту Міністер-
ства освіти, науки, досліджень і спорту. На підставі рішення цьо-
го центру навчання на визнаних університетах, вказаних у цьому 
списку, вважається рівноцінним навчанню в університетах Сло-
вацької Республіки, і тому вважається комплексною підготовкою 
дитини на професію.

У випадку, якщо школа не знаходиться в цьому списку, або якщо 
дитина навчається в середній школі, чи іншому навчальному за-
кладі, подається заява про оцінювання рівня освіти, на основі якої 
Міністерство видає рішення про рівноцінність навчання за кордо-
ном з точки зору комплексної підготовки для майбутньої професії.

Академічне визнання документів про освіту
Академічне визнання, або визнання з метою продовження нав-
чання, означає визнання досягнутого рівня освіти з метою про-
довження навчання на наступному рівні. Сам процес визнання 
документів про освіту, з метою продовження навчання, ділиться 
на: з точки зору досягнутого рівня освіти тa відповідно до того, чи 
має Словацька Республіка з державою документ про освіту яку оці-
нює, укладену двосторонню угоду.

За досягнутим рівнем освіти можна виділити визнання навчання 
в початкових і середніх школах, яке виконується згідно Закону № 
245/2008 Зб. з. про виховання та освіту (освітній закон), а також про 
внесення змін до деяких законодавчих актів з виправленями.

У випадку, якщо дитина навчається за кордоном протягом йо-
го обов’язкового шкільного відвідування, рішення про визнання 
цього навчання приймає директор школи у Словаччині. На основі 
заяви учня або його законного представника, будуть проведені ек-
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замени перед комісією, зміст і обсяг яких визначатиметься дирек-
тором. Екзамени перед комісією виконуватиме також учень, який 
не подав заяву на їх складання. Після проведення екзаменів перед 
комісією вирішується, до якого класу буде учень направлений. 

У випадку, якщо результати навчання були класифіковані, Центр 
з визнання документів про освіту їх переводить відповідно до сло-
вацької шкали класифікації. 

Визнання закінченої освіти початкових і середніх шкіл з метою 
продовження навчання у середній школі чи університеті у Сло-
вацькій Республіці (нострифікація) здійснюється в районній адмі-
ністрації обласного центру. 

До заяви додаються:

• копія документа, що посвідчує особу,
• завірена копія документу про закінчену освіту,
• виписка/додаток предметів та складених екзаменів,
• підтвердження визнаної середньої школи про обсяг практичної 
підготовки, якщо йдеться про середню професійну освіту або повну 
середню професійну освіту,
• завірення справжності підпису та відбитку печатки школи на 
документі про закінчену освіту з держави походження органом 
компетентним для його завірення, якщо міжнародним договором не 
передбачено інше,
• підтвердження оплати адміністративного збору.

Процес починається днем надходження заяви до компетентного 
районного органу обласного центру. Районна адміністрація визна-
чає, чи заява є комплексною, у випадку, якщо вона відповідає усім 
вимогам, рішення про визнання триває до 2 місяців, відповідно, 
невизнання , або ж шляхом проведення диференціального екзаме-
ну. 

Визнання частини навчання в університетах, як правило, здійс-
нюється згідно внутрішніх правил університету, де заявник надає 
результати свого навчання за кордоном. 

Визнання закінченої освіти в університетах іншої державі-члені 
або третій країні з метою продовження навчання визначається на-
ступним: 
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• визнаний університет в Словацькій Республіці, який здійснює 
навчальні програми в однакових навчальних дисциплінах або 
в суміжних навчальних дисциплінах, як зазначено у документі про 
освіту
• Міністерство освіти, науки, досліджень і спорту Словацької 
Республіки (далі «Міністерство освіти»), якщо у Словацькій 
Республіці немає університету, який здійснює навчальні програми 
в однакових навчальних дисциплінах або в суміжних навчальних 
дисциплінах, як зазначено в документі про освіту,
• Міністерство оборони Словацької Республіки, якщо йдеться про 
документ про освіту, виданий військовим вищим навчальним 
закладом, або
• Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки, якщо 
йдеться про документ про освіту, виданий поліцейською академією.

Процес починається днем надходження комплексної заяви вищо-
го навчального закладу, відповідно, компетентному міністерству. 
Протягом двох місяців з моменту подання заяви відповідний ви-
щий навчальний заклад, або міністерство приймуть рішення про 
визнання, або відхилення заяви або ж заявнику буде приділено 
диференційний екзамен. 

У випадку, якщо Словацька Республіка з державою-членом або 
третьою країною уклала міжнародну угоду про взаємне визнання 
рівноцінності документів про освіту, якою Словацька Республіка 
пов’язана, в даному випадку документ про початкову, середню або 
вищу освіту визнається автоматично. До цих держав належить та-
кож і Україна. У разі автоматичного визнання документів проце-
дура набагато простіша та пришвидшена. 

Професійне визнання документів про освіту тa 
професійної кваліфікації
Професійне визнання документів про освіту це визнання рівня 
освіти з метою виконання професії. На практиці існують нерегу-
льовані і регульовані професії. 

Нерегульовані професії це професії, для виконання яких не існує 
вимог на кваліфікацію, або ж ці вимоги носять занадто загальний 
характер і з тієї причини неможливо порівняти досягнутий рівень 
освіти за кордоном з вимогами кваліфікації в Словаччині. Це при-
чина, через яку визнання не є потрібне. У даному випадку визнан-
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ня документів про освіту здійснюється так, як при академічному 
визнанні документів про освіту. 

Регульовані професії це професії, професійна діяльність, чи сукуп-
ність професійних діяльностей, на виконання яких вимагається 
дотримання певних кваліфікаційних вимог, передбачених спеці-
альними нормами, окрім загальної кваліфікаційної вимоги, якою 
є досягнутий рівень освіти. Йдеться, зокрема, про оцінювання нав-
чання соціальних, економічних і юридичних наук. Це стосується 
також визнання рівня освіти для виконання медичних професій. 
Дана проблематика, однак, є достатньо обширною та складною, що 
могла б бути предметом окремої статті.
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ГРОМАДЯНСТВО 
СЛОВАЦЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ 

Питання громадянства Словацької Республіки регулюється Зако-
ном СР № 40/1993 Зб. з. Про громадянство Словацької Республіки 
з внесеними до нього поправками (далі „Закон про громадянство“). 
Цей закон встановлює способи набуття громадянства, умови для 
отримання громадянства, перелік осіб, які можуть претендувати 
на громадянство Словацької Республіки та вимоги, яких громадя-
нин третьої країни повинен дотриматись, щоб міг отримати гро-
мадянство Словацької Республіки. 

Відповідно до положень цього Закону громадянство Словацької 
Республіки можна отримати наступним чином: 

• визначенням громадянства Словацької Республіки,
• вибором громадянства,
• при народженні,
• прийняттям,
• набуттям.

Законом також передбачений і метод визначення шляхом вибору 
громадянства для неповнолітніх. 

Відповідно до вищезазначеного закону громадянство Словацької 
Республіки надається заявнику, який не являється громадянином 
Словацької Республіки і відповідає наступним вимогам:

28/
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• має безперервне постійне місце проживання на території 
Словаччини щонайменше вісім років, які безпосередньо передують 
поданню заяви на отримання громадянства Словацької Республіки, 
• є законослухняний; юридично законослухняним не вважається 
той: 
► який був засуджений за вчинення умисного злочину тa від дня 
закінчення строку покарання минуло менше, ніж п’ять років
► якого кримінальне переслідування за умисний злочин 
було законним чином умовно призупинено і з дня закінчення 
випробувального терміну не минуло п'ять років, 
► якого кримінальне переслідування за умисний злочин було 
припинено постановою суду про схвалення примирення або 
рішенням прокурора про схвалення примирення, і з дня набрання 
чинності цим рішенням минуло менше, ніж п’ять років, 

• якому не було судом накладено покарання у вигляді депортації,
• проти якого не ведеться кримінальне переслідування, 
• проти якого не ведеться процес про видачу і процес приведення 
у виконання європейського наказу про арешт, 
• проти якого не ведеться процес про його адміністративне 
видворення, 
• проти якого не ведеться процес про відняття притулку тa 
• продемонстрував знання словацької мови в усній і письмовій 
формі, а також загальні знання про Словацьку Республіку. Обов'язок 
продемонструвати володіння державного мовою не застосовується 
до заявника, який являється особою, який зробив значний 
вклад на користь Словацької Республіки в економічній, науково-
технічній, культурній, соціальній галузі чи спорті або ж з іншої 
причини в інтересах Словацької Республіки, або з інших причин 
передбачених законом, 
• виконує свої зобов'язання відповідно до законодавства, що 
регулює перебування іноземців в Словацькій Республіці, медичне 
страхування, соціальне страхування, пенсійне страхування, 
податків, зборів, мит, працевлаштування іноземців та інших 
зобов'язань для іноземців у відповідності до законодавства 
Словацької Республіки.

У Законі про громадянство перераховані деякі факти, які дозволя-
ють отримати громадянство без умови безперервного постійного 
проживання на території Словацької Республіки протягом 8 років. 
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Заявник, який має проживання на території Словацької Республі-
ки, може отримати громадянство, якщо:

• перебуває у шлюбі з громадянином Словацької Республіки, 
і живе у цьому шлюбі, ведучи спільне домашнє господарство на 
території Словацької Республіки принаймні протягом п'яти років, 
які безпосередньо передують поданню заяви на громадянство 
Словацької Республіки, 
• йдеться про особу, яка зробила значний вклад на користь 
Словацької Республіки в економічній, науково-технічній, культурній, 
соціальній галузі чи спорті або ж з іншої причини в інтересах 
Словацької Республіки, 
• має на території Словацької Республіки безперервне проживання 
протягом щонайменше трьох років перед досягненням 18-річного 
віку, 
• є неповнолітньою дитиною, законним представником або опікуном 
якого є громадянин Словацької Республіки або юридична особа, 
назначена судом Словацької Республіки, і безперервно проживає на 
території Словацької Республіки мінімально два роки безпосередньо 
перед подачею заяви на отримання громадянства Словацької 
Республіки; тривалість проживання не стосується дітей до двох 
років, 
• є особою, яка одержала притулок, принаймні, протягом чотирьох 
років перебування, що безпосередньо передує заяві на отримання 
громадянства Словацької Республіки, 
• народився на території Словацької Республіки і має тут постійне 
місце проживання щонайменше протягом трьох років, які 
безпосередньо передують поданню заяви на громадянство 
Словацької Республіки, 
• має на території Словацької Республіки безперервне проживання 
протягом щонайменше десяти років і на момент подачі заяви на 
отримання громадянства Словацької Республіки йому було видано 
посвідку на постійне проживання,
• є особою без громадянства і безперервно проживає на території 
Словацької Республіки мінімально три роки безпосередньо перед 
подачею заяви на отримання громадянства Словацької Республіки,
• у нього було припинено громадянство Словацької Республіки 
і безперервно проживає на території Словацької Республіки 
мінімально два роки безпосередньо перед подачею заяви на 
отримання громадянства Словацької Республіки, 
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• один з його батьків під час його народження був громадянином 
Чехословаччини, а інший іноземцем і, згідно з §1 п. 2 Закону 
№ 194/1949 Зб. з. про набуття та припинення громадянства 
Чехословаччини, батько-громадянин Чехословаччини не клопотав 
про висловлення згоди до обласного народного комітету про 
отримання чехословацького громадянства тa і безперервно 
проживає на території Словацької Республіки мінімально два роки 
безпосередньо перед подачею заяви на отримання громадянства 
Словацької Республіки. 

Виняток може стосуватись також заявника, якому було присвоєно 
статус закордонного словака. Даний заявник може отримати гро-
мадянство, якщо він безперервно проживав на території Словаць-
кої Республіки мінімально 3 роки безпосередньо перед подачею 
заяви на отримання громадянства Словацької Республіки. Інші 
виключення призначені для осіб, які з різних причин втратили 
своє чехословацьке або словацьке громадянство.

Заява на отримання громадянства Словацької Республіки пода-
ється в районній адміністрації обласного центру, Департаменті Го-
ловного управління за місцем проживання або останнього місця 
проживання на території СР. Заява на отримання громадянства 
подається особисто. Заява може подаватись в дипломатичному 
представництві або консульстві Словацької Республіки. 

Процедуру щодо надання громадянства веде та рішення щодо при-
йняття заяви приймає Міністерство внутрішніх справ Словацької 
Республіки. Міністерство внутрішніх справ розглядає заяву та по-
дає її на розгляд міністру внутрішніх справ Словацької Республі-
ки, який приймає рішення відповідно до умов цього Закону. Для 
отримання громадянства Словацької Республіки не існує юридич-
ного права, навіть після виконання встановлених умов. 

Заява в письмовій формі про надання громадянства СР повинна 
містити:

• ім’я, прізвище, прізвище по матері, ідентифікаційний код, якщо він 
приділений, дата і місце народження заявника, 
• адреса постійного місця проживання заявника,
• мета, з якою подається заява на отримання громадянства 
Словацької Республіки,
• дата і підпис заявника.

ГРОМАДЯНСТВО СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
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До заяви необхідно додати наступні документи, такі як: коротку бі-
ографію, документ посвідчення особи, свідоцтво про народження, 
документ про підтвердження сімейного стану, посвідка про місце 
проживання на території Словацької Реcпубліки, довідка про не-
судимість, строк дії якої не перевищує шести місяців, та інші доку-
менти, перераховані в Законі про громадянство.

Рівень володіння словацькою мовою перевіряється на співбесіді, 
на якій заявнику задають питання, що стосуються його особи та 
близьких йому людей, а також питання загального характеру,зо-
крема, історії, географії та соціально-політичного розвитку Сло-
вацької Республіки. Продовжується читанням вголос випадково 
вибраної статті з преси на словацькій мові, яка містить щонаймен-
ше 500 слів, яку дають заявнику безпосередньо перед читанням. 
Потім заявник повинен протягом 30 хвилин викласти зміст статті 
в письмовій формі, яку прочитав.

Рівень володіння мовою перевіряється при комісії, яка складаєть-
ся з трьох членів, що призначена керівником районного управ-
ління обласного центру, посла чи консула. Про хід та результати 
перевірки складається протокол, який підписується усіма члена-
ми комісії та заявником.

Міністерство про розгляд заяви приймає рішення протягом 24 мі-
сяців з моменту її подання до Міністерства внутрішніх справ Сло-
вацької Республіки.
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В «A4»  
ЗРОБЛЕНО ПОРЯДОК

Дана стаття являється соціологічним дослідженням культурного 
центру, який був створений з цивільної ініціативи і вже чотирнад-
цятий рік діє на словацькій культурній сцені. За той час відбулося 
два переїзди, зорганізували і провели близько 4 000 культурних 
заходів, відбулась радіотрансляція словацьких митців за кордон, 
проводились фестивалі та мистецькі прийоми, а останні два роки 
його відвідали понад 22 тисячі глядачів, 800 митців, багато органі-
заторів міжнародних фестивалів і сам президент Словацької Рес-
публіки Андрей Кіска. «A4»-ка пережила затоплення водою, борги, 
зламування, ворожість сусідів, але попри те, знаходиться насторо-
жі і «стоїть на ногах» і, можливо, більш ніж будь-коли раніше. 

«A4» – простір сучасної культури є незалежним, некомерційним 
культурним центром, який розташований у Братиславі, де ос-
новна увага приділяється створенню, презентації, і навчанню 
в інноваційних формах театру, танцю, музики, кіно, сучасної ві-
зуальної культури і мистецтва нових медіа. На сцені діє від 2003 
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року завдяки ініціативі ряду культурних організацій і громадян, 
які відчували відсутність простору, що відкритий ідеям нової, екс-
периментальної, маргінальної, але найважливіше, якісної худож-
ньої творчості. 

Коли мова йде про незалежну культуру або незалежний культур-
ний центр, багато людей не знають, що саме розуміти під цими 
поняттями. Це щось чудернацьке? Якийсь андеграунд чи що? Але 
ж отримують гранти, існують за рахунок державних коштів... То-
ді яким чином вони є незалежними? Якщо йдеться про діяльність 
«A4» і її зв'язок з концепцією незалежного культурного центру, це 
означає, що центр був створений з ініціативи громадян, тобто, 
з «низів», а не є організоване державою чи владою місцевого само-
врядування. Не має гарантованого бюджету і жодним статутом не 
визначено, що повинен існувати і що його існування має важливе 
значення для товариства. Однак, і не є чим-небудь схожим обмеже-
на. Є гнучким, вільним ивиться на поточні потреби суспільства 
і не підпорядковується ідеологіям. «A4»-ка виникла з необхідності 
створення для громадян Братислави центру для вільної презента-
ції та створення сучасного мистецтва, якого в 2003 році в столиці 
більш-менш не вистачало. 

Наразі ситуація змінилася і культурні центри ростуть як гриби 
після дощу. За останні 10 років така тенденція спостерігається не 
тільки у Словаччині, але й по всій Європі. Оскільки управління 
і фінансування таких ініціатив є складним, частими явищами є 
проблеми, неефективність, криза чи навіть зникнення. 

«A4» знаходиться на сцені протягом 13 років і пройшла через різ-
ні етапи розвитку. Зростання, стабілізація, стагнація, криза, і так 
кілька разів поспіль. Період останніх двох років в «A4» я пережи-
ла на власній шкірі і вважаю досить цікавим розглядати її через 
призму життєвого циклу некомерційної організації. 

Ця модель говорить, зокрема, і про те, що природно, коли органі-
зація росте, розвивається, переживає кризу, падіння, і що це не 
обов'язково означає кінець, а якраз навпаки, якщо з того можна 
винести урок. 

«A4» як організація була заснована навколо невеликої групи лю-
дей з дуже сильною ідеєю і місією. Спочатку це була добровільна 
ініціатива, однак, досягла розмірів, коли вже було час їй утвори-
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ти структуру. Асоціація об’єднань сучасної культури, яка стоїть на 
чолі центру, виникла шляхом злиття чотирьох громадських об’єд-
нань. Внаслідок цього була створена і абревіатура «А4». Театр, та-
нець, музика і нові засоби масової інформації. Руйнівна сила часу 
наклала свій відбиток на склад організації, таким чином, в асоціа-
ції залишились тільки дві складові. «A4» в даний час складається 
з двох громадських об'єднань.

Коли я в 2014 році прийшла до «A4», нею керували її засновники 
Любо Бургр - композитор, музикант, актор, режисер, директор ав-
торської театральної групи SkRAT тa Славо Крековіч – музикант, 
музикознавець, педагог і керівник проекту. Після більш ніж де-
сяти років управління, окрім природжених лідерів, вони були й 
успішними керівниками у сфері культури та акторами в області 
незалежної культури. Однак, під час керування центром зустрі-
чалось також безліч підводних каменів, пов’язаних з тим, що 
зазвичай через деякий час ви займаєтесь будь-чим, тільки не мис-
тецькою діяльністю. Бухгалтерія, управління проектами, ремонт 
санвузлів чи продірявленої стріхи. Вважаю, це відчувалось і в на-
шому центрі. Необхідність того, аби засновники «A4» знову почали 
приділяти увагу особливо мистецькій діяльності, яка б була сти-
мулом для подальшого розвитку організації. 

У січні 2015, який вважаю в прямому сенсі переломним, ситуація 
виглядала наступним чином. 

Структурування та поділ праці було порівняно легко організува-
ти. Окремі області, такі як виробництво, маркетинг і менеджмент 
кав’ярні приймали на роботу в основному одну людину який пра-
цював більш-менш самостійно. На кількість заходів, які «A4» що-
річно організовує, це було вкрай мало людей. Кожен з них мав, 
зокрема, інші функції та завдання, часто зовсім не пов’язаних з їх 
початковим чи професійним спрямуванням. Відсутність людини 
з обов’язками даного спрямування часто ускладнювало робочий 
процес. Окрім внутрішніх організаційних проблем, ми зіткнулись 
з проблемами й іншого характеру: низька відвідуваність, дорос-
ла початкова аудиторія тa неспроможність створити нову, невдала 
зміна простору, підвищення конкуренції, проблеми фінансового 
характеру (грошовий потік), бідні рекламні заходи та просуван-
ня в ЗМІ, неефективне функціонування кав’ярні, яка вже майже 
прохала стати адекватним інструментом для отримання дохо-
ду. Все це і багато іншого висіло в повітрі. Організація стагнува-
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ла. Робочий процес йшов, але все продовжувало обертатись в тому 
ж зачарованому колі. Скласти проекти, очікувати на результати, 
порадіти з успіхів, розчаруватись з невдалих ідей, створення про-
грами, низька відвідуваність... Щорічні каруселі.

Про проблеми і той же режим „авто-пілота“ було відомо. Керівниц-
тво усвідомлювало, що ситуація не ідеальна і організації потрібен 
поштовх. Якби це не було в їхніх інтересах, нічого б не змінилось. 
Допомогла нам і можливість прийняти участь в консультаційній 
освітній програмі «Escalator», яка створена спеціально для куль-
турних організацій. Настав момент, коли ми всі зустрілись і ор-
ганізували свого роду внутрішній «аудит». Він вказав на слабкі 
сторони нашої організації. Зорієнтувались на сфери та цілі, які по-
винні покращити. Дана мета процедури здається короткою і ясною, 
однак, сам процес не був аж таким очевидним. Це не відбулось зі 
дня на день, ані ситуація не почала змінюватись сама по собі. Це 
коштувало нам ряду зустрічей, конференцій і зусиль для досягнен-
ня нових цілей. 

Після декількох місяців від керівництва надійшла пропозиція що-
до зміни організаційної структури. Мені запропонували стати ме-
неджером центру та керувати процесом організації. Від такого не 
відмовляються, особливо якщо ви допитлива людина. Славо Кре-
ковіч та Любо Бургр взяли на себе відповідальність за програми тa 
художнє оформлення організації. 

Структура організації, таким чином, була диверсифікована, на ме-
ні була відповідальність за сферу PR (зв’язки з громадськістю) тa 
маркетинг, виробництво, проекти, кав’ярню тa адміністративну 
діяльність, художньому оформленню були підпорядковані про-
грами та окремі драматургічні секції. Цей принцип роботи поста-
вив нас перед багатьма питаннями та вказав на неефективність 
початкових процесів чи розподіл повноважень по окремих пози-
ціях. І тому ми почали «прибирання». 

 Цей процес тривав близько півтора років і складався з енної кіль-
кості змін. Ми почали зі створення внутрішньої організаційної 
культури, починаючи з реорганізації офісу, шляхом створення 
посадових обов’язків, робочих інструкцій, встановлення правил, 
раціоналізації тривалих нарад та тімбілдінгів. Провели коротке 
дослідження бази аудиторії, ввели нові форми маркетингу з ба-
жанням створити ширший круг аудиторії (можливо і той стар-
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ший), ми почали організовувати заходи для дітей та освітні заходи 
для шкіл. Для глядачів, які досі не знали, де ми знаходимося, усіма 
можливими каналами зв’язку попередили про нову адресу (Кар-
патська, 2, будівля YMCA). Продовжували з акцентом на якісну 
програму і завдяки успіху великих міжнародних проектів, нам 
вдалося залучити до A4 особистостей, яких за звичайних обставин 
ми б не могли запросити через наш обмежений бюджет. Що стосу-
ється реклами та пропаганди, ми домовились про співпрацю з де-
якими приватними компаніями і вперше в історії цієї організації 
використовуємо для реклами також цікаві зовнішні біл-борди. 
У грудні побачила світ наша нова візуальна концепція, де комуні-
кація стає ясніша, доступніша і вірю, що навіть трохи поза часом. 
В кав’ярні ми ввели нову систему POS-терміналів, нові правила оп-
лати тa кращий контроль ефективності обробки з вантажем.

За останні два роки відбулося безліч таких змін і на них була при-
сутня велика кількість людей, кожен з яких приніс в команду ча-
стину своїх ідей і енергії. Надворі лютий 2017 і відчуваю, що ми не 
бродимо в тому важкому повітрі. Зміни, які нам вдалося зробити 
протягом останніх двох років, досить освіжили ситуацію, відчу-
ваються на всіх рівнях і поступово надходять позитивні відгуки 
ззовні. Тут приємно, так само, як коли в суботу вдома зробите поря-
док. Відчуваю, що «A4»-кa успішно вийшла з періоду стагнації і пе-
рейшла до точки стабілізації. Те, що наслідуватиме, твердо вірю, 
подальший розвиток організації та ріст завдяки таким крокам, як 
наприклад,стратегічне планування, створення резервів, підготов-
ка маркетингових стратегій і так далі. Усе це сприймаю як кроки, 
на які чекаю з нетерпінням, саме з тієї причини, що в «A4» в даний 
час чудовий колектив людей, на яких можна покластись і, які піс-
ля тринадцяти років функціонування центру, досі вірять у силу 
початкової ідеї. 
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«АНТЕНА»/ 
МЕРЕЖА 

НЕЗАЛЕЖНИХ 
КУЛЬТУРНИХ 

ЦЕНТРІВ

«Антена» являє собою мережу незалежних культурних центрів 
у Словаччині, яка об'єднує п'ятнадцять культурних центрів у деся-
ти словацьких міст/сіл, які розвивають свою діяльність в області 
культури і творчих галузей промисловості, в основному, протягом 
усього року. Ця мережа була створена у 2008 році з метою спільного 
обговорення, обміну ноу-хау та інформації, та, особливо, спільного 
прямування у напрямку громадськості та політичних діячів. З тих 
пір мережа культурних центрів зазнала багатьох змін, з’явилось 
і виникло декілька нових цікавих просторів в області культури, 
a сама «Антена» здійснила два власних проекти – карту незалеж-
них культурних центрів тa воркшопу зі світлового дизайну для ін-
женерів. 

Незалежні культурні центри у Словаччині почали створюватись 
після 2000 року. Їх характер та діяльність в різних регіонах і мі-
стах ані трохи не носять однорідний характер. Кожен культурний 
центр спеціалізується на окремому напрямку, однак, об’єднує їх 
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один важливий елемент – вони виникли з ініціативи професіо-
налів та ентузіастів культури і мистецтв, які помічали у своїх мі-
стах дефіцит простору, які б репрезентували сучасне мистецтво та 
в яких жителі міста можуть приємно провести час. 

На цьому етапі важливо визначити термін «незалежний» куль-
турний центр. Все частіше у різних дискусіях, виникає питання 
про те, що цей термін насправді означає. Багато хто вважає, що не-
залежним є тільки той центр, який на свою діяльність заробляє за 
рахунок власних коштів, або за допомогою спонсорської допомоги. 
Відповідно до цієї теорії, центр не може бути по-справжньому не-
залежними, якщо він отримує гранти та дотації від міжнародних, 
національних чи муніципальних дотаційних систем. 

Виходячи з досвіду словацьких незалежних культурних центрів 
під терміном „незалежний“ вважається той центр, який не засно-
ваний державною установою, наприклад, містом. На діяльність 
центру не виділяються кошти з державного бюджету і центр має 
право на свободу з точки зору драматургії, управління діяльніс-
тю, планування, експлуатації та довгострокової стратегії. Фінан-
сування більшості центрів здійснюється з декількох джерел, при 
цьому, більш ніж 50 % бюджету складають власні джерела та спон-
сорська допомога. Однак це правило не повинне стосуватись ма-
лих центрів, які не працюють вдень та не займаються власною 
підприємницькою діяльністю (кав’ярня/бар, продаж продуктів).

Члени мережі «Антени» відрізняються один від одного перш за все 
розміром, спрямуванням та драматургією. Для ясності, ми виріши-
ли центри розділити на кілька груп. В мережі знаходяться шість 
так званих великих культурних центрів: «Станіца» (Жиліна), KЦ 
«Дунай» (Братислава), «A4» (Братислава), «Cад» (Банська Бистри-
ця), «Табачка Културфабрік» (Кошіце), «Клуб Луч» (Тренчін), які, 
переважно, мають багатожанрову драматургію зі щоденною про-
грамою – концерти, театр, галерея, дискусії та громадські заходи. 
Ці культурні центри мають свій власний бізнес, мають бар/кафе, 
зі щоденною експлуатацією. До окремої категорії належать теа-
три: «Театр з Пасажу» (Банська Бистриця), «Театр на Пероні» (Коші-
це). Не мають власний простір для презентації своїх театральних 
драм, з якими зазвичай подорожують до різних культурних цен-
трів і районів Словаччини і за кордон. Іншою категорією є житло-
ві центри: «Платформа 1-12» (Трнава), «Банська СТАНІЦА» (Банська 
Штявниця), «Театр Пуотонь» (Батовцe), «Периферійні центри» 
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(Дубравіца), які, в основному, зосереджені на резиденції що сто-
суються образотворчого мистецтва. У них є свій власний простір, 
який, однак, використовується для створення та презентації мит-
ців, які протягом деякого часу створюють свої художні твори. Чле-
ном мережі є також один специфічний сезонний центр: «Hidepark» 
(Нітра), який, в основному, займається музичними програмами та 
заходами в літній період. В «Aнтену» прийняли також і громадське 
об’єднання «Публіка», так званий розвиваючий центр, який працює 
над створенням мульти жанрового центру «Малий Берлін» (Тр-
нава). Мережа має також і сплячого члена, «Проект Клітина» (Ніт-
ра), який присвячений архітектурі та образотворчому мистецтві. 
Найскладніше серед членів мережі «Антени» класифікувати «Те-
атр Пуотонь» (Батовцe), який є водночас багатожанровим, має свій 
власний простір, однак, не має щоденну програму або свій влас-
ний бізнес. В той же час засновники зосереджені на власних те-
атральних постановках. Велику частину річної програми, однак, 
складають резиденції словацьких та зарубіжних митців.

Особливістю словацьких культурних центрів (як і за кордоном), є 
простори, в яких здійснюється діяльність – в основному покинуті 
громадські місця, такі як: залізничні вокзали, театри, метро або 
сільськогосподарські будівлі (brownfields). Складовою проекту є 
відновлення та реконструкція будівель, які з позиції центру вима-
гають значного обсягу інвестицій.

Члени мережі «Антена» проводять зустрічі двічі на рік, при цьому, 
зустрічі відбуваються, зазвичай, в одному з культурних центрів 
і супроводжуються програмою для громадськості (як правило, дис-
кусією) з актуальних питань з точки зору досвіду і функціонуван-
ня культурних центрів. На приватних зустрічах мережі зазвичай 
обговорюється звітність діяльності координатора, яка складається 
з налаштування систематичної роботи мережі та адміністратив-
ної діяльності, а також питання зі збору коштів та власних проек-
тів «Антени» (як, наприклад, воркшопи світлового дизайну для 
інженерів з центрів). Окрім цього на зустрічах члени діляться 
важливим досвідом і радять один одному, як протистояти пробле-
мам та справлятись з викликами. Завдяки тому, що в мережі іс-
нують центри з різним часом роботи і величиною, старші центри 
часто володіють важливою інформацією про ноу-хау, які в мережі 
діляться знаннями, таким чином, розвиваючи незалежну куль-
туру в інших регіонах. Координатор «Антени» також виступає 
у напрямку до громадських установ тa тлумачить інтереси куль-
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турних центрів по відношенню до зацікавлених сторін. Прикла-
дом успішного діалогу можна вважати зв’язки з Фондом сприяння 
розвитку мистецтв (ФСРМ), якому «Антена» склала схему підтрим-
ки і завдяки тому ФСРМ деякі зауваження, зокрема для програми, 
що підтримує культурні центри, прийняв до уваги та застосував на 
практиці. «Антена» також представляє центри за кордоном - є асо-
ційованим членом мережі Trans Europe Halles, що об’єднує куль-
турні центри усієї Європи. На цих зустрічах представляє мережу 
і шукає простір для потенційного співробітництва.

Робота незалежних культурних центрів Словаччини, які в більшо-
сті випадків не стикаються з систематичною підтримкою міст і ре-
гіонів, в яких знаходяться, без будь-якої дотаційної схеми, дійсно 
варта захоплення. Більшість центрів без високої частки ентузіаз-
му і натхнення своїх співробітників зовсім би не існували. Однак, 
це призводить до виснаження персоналу, який присвячує себе де-
кільком проектам одночасно і швидкий темп роботи призводять 
до перевантаження та вигоряння працівників.

Група великих культурних центрів в середньому складається 
з п'ятнадцяти співробітників, малі (житлові) культурні центри 
діють або на добровільній основі, або з максимально одним пра-
цівником. Більше 80 % працівників словацьких культурних цен-
трів мають ступінь магістра і вище. Середній вік співробітників 
складає тридцять років, а середня місячна зарплата становить700€ 
брутто. Для порівняння, середня заробітна плата в економіці Сло-
ваччини у 2016 році була 883€. Більшість працівників працюють 
як самозайняті особи чи підприємці, оскільки витрати, пов’язані 
з персоналом центри, в більшості випадків, не можуть дозволити 
собі їм платити. Члени «Антени» приносять людям усієї Словач-
чини більше 3000 культурних заходів щороку, з великою кількі-
стю іноземних митців. При цьому, їх відвідають близько 170 000 
відвідувачів на рік (465 відвідувачів/день). До цього часу (січень 
2017) вісім центрів «Aнтени» інвестували в приміщення, в яких 
функціонують в цілому 1 319 000 € за рахунок власних коштів (не 
рахуючи грантів та дотацій). Таким чином, були реконструйовані 
будівлі, які не перебувають у їх власності лише з тієї простої при-
чини, щоб громадськість їх знов могла використовувати і ці місця 
стали цікавими домінантами в містах, в яких функціонують, не 
тільки в культурі, а, наприклад, і в області туризму. Що стосується 
частки державних коштів та дотацій на фінансування культурних 
центрів, які служать в якості аргументу для оцінки їх стабільності, 
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для великих центрів Малі центри Словаччини опиняються перед 
важливим питанням налаштування фінансування з різних дже-
рел і самозабезпечення. 

Незалежним культурним центрам Словаччини нелегко, але зав-
дяки прихильності людей, які їх створюють, більшість з центрів 
функціонує протягом декількох років і постійно розвиваються. 
Розвиток, підвищення якості послуг і програма, однак, вимага-
ють постійних інвестицій в будівлі, а також у людський потенці-
ал. Ці інвестиції не будуть можливими без участі міст і регіонів 
для фінансування культурних центрів, які є важливою складовою 
міської культури, туризму і суспільного життя. Такий принцип 
функціонування і за кордоном. Визнання цього важливого поло-
ження і визнання якості людей, які працюють в центрах, є одним 
з найбільших пріоритетів «Антени» на майбутні роки. 
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AUDIENCE 
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АУДИТОРІЇ)/ 
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МАРКЕТИНГ 

Audience development (з англ. розвиток аудиторії) – розвиток ауди-
торії як довгостроковий процес, спеціально реалізований з метою 
задоволення потреб існуючих та потенційних глядачів, безсум-
нівно, є важливою частиною розвитку приватних осіб і організа-
цій в культурних і творчих галузях промисловості, а також явно 
перевищує його межі. Простіше кажучи, ми б його роль могли ре-
зюмувати наступним чином: розвиток аудиторії допомагає куль-
турним організаціям краще пізнати свою аудиторію і розвивати 
з нею постійні відносини. Розвиток аудиторії на відміну від широ-
ко використовуваних маркетингових стратегій особливо звертає 
увагу на довгострокові відносини з аудиторією. Ця стратегія ста-
вить собі за мету не тільки збільшити кількість людей в аудиторії, 
кількість відвідувачів, відповідно, кількість клієнтів, але і в ба-
гатьох випадках зосереджується головним чином на розширенні 
спектра відвідувачів і прагне його розвивати. Під розвитком ауди-
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торії можна зрозуміти мету збільшити його вимогливість і освіче-
ність, а також поліпшити якість реальної культурної продукції 
або продукту. 

Важливим ми вважаємо те, що розвиток аудиторії ставить гляда-
чів/клієнтів культури в центр всіх видів діяльності і будь-яка ді-
яльність організації або художника відноситься саме до глядача. 
Ми не говоримо про те, що буде залежати від його смаку, а також 
визначених ним потреб. Треба розуміти, що ми маємо справу з від-
ношенням, яке в будь-якому випадку рахується з глядачем/від-
відувачем/аудиторією і думає про це з різних точок зору. Розвиток 
аудиторії в основному включає в себе галузі дослідження, марке-
тингу, драматургії, програмування, спілкування, освіти і створен-
ня відносин з різними аудиторіями і групами осіб. 

Некомерційна організація «Košice 2013» систематично працювала 
і вносила різні форми підтримки нових жанрів і презентаційних 
форм культури і мистецтва у роки підготовки проекту та протягом 
всього 2013 року. Це призвело до можливості створити відносини 
з новою аудиторією, а також ввести нову пропозицію вже існуючій 
аудиторії. 

Було очевидно, що в найближчі роки важливим буде підтримати 
цю тенденцію і залучити для участі у великій програмі розвитку 
аудиторії – audience development – якнайбільше суб’єктів в облас-
ті культурних і творчих індустрій. Про це з 2014 року турбується 
Некомерційна організація «Košice 2013», а пізніше – некомерційна 
організація Creative Industry Košice, яка на додаток до поверхневого 
збору даних про культурні та суспільні події в контексті отриман-
ня інформації про аудиторію піклується про освіту культурних 
операторів, організацій та окремих осіб, що діють у культурній 
і творчій сфері та ознайомлює їх з концепцією розвитку аудиторії. 
А це також тому, що досвід, який був отриманий від проекту «Єв-
ропейська культурна столиця», показує, що найбільш важливими 
чинниками для майбутнього успіху цих структур є міжнародний 
досвід, протистояння з нинішніми тенденціями, навчання, фа-
хова підтримка і розвиток аудиторії. З огляду на недоліки і від-
сутність фахівців саме у сфері розвитку аудиторії і стратегічної 
роботи з нею, вважається з 2014 року необхідністю розширення 
обізнаності фахівців з питань розвитку аудиторії, а для зазначе-
них фахівців культурного і творчого сектору проводити навчання 
з даної проблематики. 
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Проект «Культурна столиця Європи» означав для міста Кошице 
значне зрушення в сприйнятті не тільки культури, а й ролі твор-
чості в соціально-економічному контексті. Підтримка і навчання 
у сфері культури і творчих галузей є ключовими для нього, так са-
мо як і розуміння потреб глядачів/аудиторії/клієнтів і систематич-
ність роботи в їх навчанні та відношенні до культурної продукції. 

Як уже згадувалося вище, некомерційна організація Košice 2013 
почала у 2014 році складати карту переваг і складу аудиторії для 
проведених культурних заходів в місті Кошице. За два роки було 
проведено опитування більш ніж 2500 людей. Дослідження ауди-
торії продовжилися і в 2016 році, а також будуть організовуватись 
й надалі. Очікуваними результатами такого довгого і обширно-
го дослідження визначення зміщення потреб і переваг аудито-
рії в одній точці, в цьому випадку в місті Кошице. Крім того, що 
дослідження оцінюються щорічно, то результати порівнюються 
з результатами попередніх років. Анкетування складається з п'ят-
надцяти запитань, які при оцінюванні розділені до категорій, 
таких як: зразки демографічних даних, організація заходів, інфор-
мованість відвідувачів заходу, заходи в місті Кошице та загальні 
питання. Відповідно питання оцінюються індивідуально, а потім 
обробляються кореляції цих питань. 

Концепція розвитку аудиторії є однією з основних цілей програми 
«Творча Європа», яка підтверджує важливість цього проекту. Цей 
факт відображає і Міністерство культури Словацької Республіки 
в Стратегії розвитку культури за роки 2014 - 2020. У своїй першій 
стратегічній галузі, якою є формування культурних потреб і по-
пит на культуру явно визнає необхідність створення глядацької 
аудиторії та участі. 

«Виховання і привчання до активної участі в культурі та підтрим-
ка навчання до культурного споживання є одним з пріоритетів 
стратегічного напрямку культури. Тільки культура, яка має гля-
дачів, читачів і слухачів, може претендувати на грунтовність дер-
жавного або громадського фінансування.» (Стратегія розвитку 
культури 2014-2020, Міністерство культури Словацької Республі-
ки). 

Культурне і художнє виробництво має свою специфіку. Крім того, 
що є носієм цінностей і символічних значень, являє собою резуль-
тати інтелектуальної роботи, таланту і творчості людей з метою 
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репрезентувати і поширити своє повідомлення до інших – до ау-
диторії. З точки зору культурних організацій розвиток аудиторії є 
ключовим для їх довгострокового існування. Стабільна база ауди-
торії дозволяє розвиватися, впроваджувати нові речі, побудувати 
репутацію і відносини. З точки зору стійкості аудиторія на додаток 
до того, що підтверджує цінність творчості, має і економічне зна-
чення. У наших умовах це звичайне явище, що культурні організа-
ції працюють тільки в залежності від схеми субсидування, яке їх 
існування ставить в положення, залежне від тривалості ресурсів, 
оцінки грантових комісій і часто організація змінює зміст проек-
тів до того, що являє собою пріоритети грантів і відсуває стратегію 
і пріоритети самої організації. Говорячи про економічну важли-
вість аудиторії, можна сказати, що широка аудиторія може при-
нести процентний дохід, який частково забезпечить незалежне 
функціонування. З іншого боку, широка глядацька зацікавленість 
може заплутати увагу спонсорів, партнерів і приносить багато ін-
ших переваг, які первинно не пов'язані з економічним значенням. 
У випадку, якщо організація не зобов'язана підкорятися і змінюва-
ти свою програму і функціонування під вимоги гранту, необхідно 
вказати на те, що саме так вона зберігає свою цілісність і репута-
цію. 

У доповненні до дискусії з економічної значущості аудиторії ми 
можемо дозволити собі невелику паралель зі світом бізнесу. У біз-
нес-секторі клієнти займають позицію аудиторії. Бізнес вико-
ристовує найрізноманітніші методики для встановлення зв'язку 
з клієнтом, підтримання встановлених відносин і розуміння клі-
єнта. Використовує маркетинг, брендинг, комунікації та PR в цілях 
створення і підтримки якомога довше і якомога більше лояльних 
клієнтів. Ідентичні або дуже схожі методи могли би бути застосо-
вані при створенні відносин культурних організацій та глядачів. 
Тому при підході до Audience developmentu – розвитку аудиторії 
на місці застосувати дослідження, що грає вирішальну роль у ви-
вченні глядача, а потім турбота про клієнтів, PR-заходи, цільові 
кампаніі та інші способи, щоб зрозуміти свою аудиторію і як залу-
чити й утримати нову аудиторію. 

Надзвичайно істотний і необхідний крок в отриманні доступу до 
розвитку аудиторії є розумінням різниці між короткостроковими 
заходами і заходами по залученню аудиторії та довгостроковою 
роботою з нею, в тому числі і самостійного виховання майбутньої 
аудиторії. 
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КІНОТЕАТР 
«ПОСМІШКА»/

ІСТОРІЯ ОДНОГО 
ЗАБУТОГО 

КІНОТЕАТРУ В 
КОШИЦЯХ

Кінотеатр «Посмішка» розташований на Касаренській площі 1, без-
посередньо в центрі міста Кошице, з 1922 року. Спочатку там було 
казино офіцерів, а з 1929 року там був кінотеатр «Централ». Після 
Другої світової війни кінотеатр був перейменований на «Посміш-
ка», а будівлю було розширено просторим фойє для глядачів. Кіно-
театр «Посмішка» безперервно працював до 2012 року, після чого 
зупинив свою діяльність. 

Тому можна вважати кінотеатр «Посмішка» однією з найстарі-
ших пам'яток міста Кошице. Крім п'яти політичних режимів 
і двох назв, пережив різні піки мегаполії Сходу – Млинський ка-
нал, який протікав центром міста до 1968 році, історичні будинки 
у своєму середовищі, які оточували його в безпосередній близькос-
ті від нього, знесення цих будинків, будівництво словацьких за-
лізниць, будівництво першого сучасного торгового центру – Prior, 
святкові прем’єри, одні виламані двері нетерплячими глядачами, 
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які поспішали на фільм «Тарзан“, християнські делегації з різних 
країн регіону на прем'єрі фільму „Страсті Христові“ або величезну 
кількість заплаканих глядачів на найбільш відвідуваному фільмі 
в історії кіно – Титаніку. 

Кінотеатр «Посмішка» знає кожен житель Кошиц. Майже кожен 
має з ним якісь спогади – чи то згадка про перший показ дитячої 
казки, про перше побачення, про прогулювання школи або ж про 
ліниво проведені вихідні. Реальність була сумнішою у 2012 році, 
коли театр, як останній кам'яний театр в Кошицях, зупинив свою 
роботу. Нові технології, до яких більшість власників однозалових 
кінотеатрів не можуть інвестувати та зниження відвідуваності 
викликали те, що кам'яні кінотеатри повністю зникли з Кошиць. 
Люди стали поєднувати похід в кіно з походами за покупками, а іс-
торичні приміщення змінили на комфортні мультиплекси. Якість 
перестала зацікавлювати глядачів, їм довелося задовольнятися 
випадковими переглядами в культурних центрах або ж дивитися 
фільми вдома. 

У цей період також закрився і єдиний кіноклуб в Кошицях – «Біо-
граф», який був розташований в невеликому кінозалі Східносло-
вацької галереї, що поміщав приблизно 50 глядачів. Громадська 
організація «Cinefil», під кураторством якої перебував цей кіноклуб, 
в минулому курувала також дуже успішним кіноклубом «Cinefil», 
що був розташований на Домініканській площі, виявилася без від-
повідного приміщення для їхньої діяльності. Проект «Культурна 
столиця Європи 2013 року», на жаль, не брав до уваги будівниц-
тво нового кінотеатру. Місто з 2012 року жило культурою більше, 
ніж будь-коли у своїй історії, але члени Громадської організації 
«Cinefil» зазнали найбільшу кризу своєї діяльності, що призвело 
до часткових процесів гальмування їхньої діяльності і перемін 
у складі команди. Управління проектом будівництва кам'яного 
театру в Кошицях взяв на себе Лукаш Берберіх, який працював му-
зичним редактором у «Tabačka Kulturfabrik». Він представив про-
ект «Центр аудіовізуальної культури» в кінотеатрі «Посмішка» 
у 2012 році місту Кошице з проханням про оренду будівлі. 

Саме кінотеатр «Посмішка» був визначений як найбільш підходя-
ще місце для відновлення діяльності кінотеатру в місті, тому що 
він був в дуже хорошому стані – два кінозали (головний кінозал 
на 343 місця залишився повністю обладнаний), вхід, каса, кабіна 
механіка з функціональною проекційною технікою в 35 мм і вели-
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кі підземні приміщення були найбільш підходящим місцем для 
створення Центру аудіовізуальної культури. Це нове приміщення 
має складатися з двох кінозалів, кафе-бару, медіа-бібліотеки, сту-
дій для художників і магазинів. 

Місто Кошице було поглинене титулом «Культурна столиця Євро-
пи 2013 року» і не приділяло особливої уваги проекту відновлен-
ня улюбленого кінотеатру «Посмішка». Громадській організації 
«Cinefil» вдалося отримати будівлю кінотеатру в оренду протягом 
шести місяців в 2013 році, але дозволених для перегляду було лише 
кілька днів протягом місяця, до того ж ключі від будівлі кінотеатру 
потрібно було щодня повертати в муніципалітет, а договір оренди 
повинен був продовжуватися щомісяця. До команди ГО «Cinefil» 
приєдналися нові члени, до того ж всі працювали на добровільних 
засадах. Ентузіастами фільмів і відновлення переглядів в кіноте-
атрі були в основному студенти, які протягом наступних кількох 
років виїхали за кордон. У січні 2014 року місто не підтримало пов-
торної заявки про оренду кінотеатру «Посмішка» і не змінило свою 
думку, навіть після петиції, яка протягом першого тижня зібрала 
майже 2500 підписів. 

У 2014 році ГО «Cinefil» знову опинилася без приміщення, але її ді-
яльність продовжувала розвиватися. Співпраця з різними орга-
нізаціями та фестивалями тривала й надалі і перетворилася на 
таке собі «кочове» кіно, яке використовувало різні приміщення 
у різних районах міста. Наприклад, завдяки ГО «Cinefil» Кошице 
відвідала японська режисерка Каору Фурук, яка працювала над ко-
роткометражним анімаційним фільмом, до якого були включені 
словацькі народні казки. Команда ГО «Cinefil» також брала участь 
у навчальній програмі Ескалатор, призначеній для кошицьких 
культурних операторів. Протягом цього періоду, наприклад, вони 
організували дискусію про долю кінотеатру «Посмішка» і примі-
щень кам'яних кінотеатрів в місті загалом, яка, проте, не призвела 
до більшого успіху. 

Аудіовізуальний фонд (АВФ) на початку 2015 року видав неофіцій-
ну позицію, що це буде останній рік, коли можна буде подати за-
явку на підтримку оцифровки кінотехніки. Загальнонаціональна 
схема такої підтримки повинна була закінчитися в цьому році, 
а можливість оцифровувати раніше. Некомерційні, одноекранні 
кінотеатри без такої підтримки були практично неможливі. Для 
ГО «Cinefil» це була остання можливість боротися за будівлю кіноте-
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атру «Посмішка» або знайти інші приміщення у Кошицях для реа-
лізації проекту «Центру аудіовізуальної культури». Щоб отримати 
субсидію також було необхідно представити Аудіовізуальному 
фонду договір про довгострокову оренду приміщень. Розпочалися 
набагато інтенсивніші зустрічі і переговори з представниками мі-
ста Кошице, робота з підприємцями, вивчення законів, розробка 
статичного аналізу, який показував, що будівля знаходиться у ро-
бочому стані. Перший успіх прийшов після затвердження ідеї про-
екту «Центру аудіовізуальної культури» в кінотеатрі «Посмішка» 
і надання довгострокової оренди Громадській організації «Cinefil» 
до голосування представників на засіданні міської ради у червні 
2015 року.

І, нарешті, для відродження фільму у Кошицях та до Громадської 
організації «Cinefil» прийшов успіх. Члени міської ради у червні 
2015 року одностайно погодилися орендувати будівлю кінотеатру 
«Посмішка» Громадській організації «Cinefil» протягом п'ятнад-
цяти років з оплатою 1 € на рік. До того ж Громадська організація 
«Cinefil» має зобов’язання протягом п'яти років у будівлі кінотеа-
тру побудувати згаданий «Центр аудіовізуальної культури», оциф-
рувати і реконструювати кінотеатр.

Починаючи з червня 2015 року ГО «Cinefil» рік працювала над 
тим, щоб відновити роботу кінотеатру і показ фільмів. У кінотеа-
трі «Посмішка» реконструювався фасад, запропонований відомою 
архітектурною студією «Zerozero», невеликий парк перед кінотеа-
тром, було прибирано всю внутрішню частину. У фоє кінотеатру 
було створено ретро-кафе і весь інтер'єр було застелено килимами. 
У кафе були поставлені нові меблі, а кінозал дочекався свого оциф-
рування. Новий екран, звук і проекційна техніка зробила старе кі-
но конкурентоспроможним, яке може показувати всі найновіші 
фільми, що є в прокаті.

До забутого куточка у центрі міста Кошице повернулося життя і ра-
дість від переживань при перегляді фільмів. Кінотеатр «Посміш-
ка» здійснює показ фільмів принаймні два рази на день для різних 
цільових груп. Знайдеться щось тут і для більш широкої аудиторії, 
так як гаслом сценаристів і режисерів нового фільму є - знімати все 
нове, сучасне, яке відповідає певним критеріям смаку і якості. Чи 
мова йде про голлівудські блокбастери або ж про художні стрічки 
для вимогливих глядачів. Влітку відвідувачі полюбляють літню 
терасу і вуличні кіоски перед кінотеатром. Команда ГО «Cinefil» (за-
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раз уже кінотеатру «Посмішка») також організувала перший в істо-
рії фестиваль вуличної їжі у Кошицях.

Так починається і триває щаслива історія одного покинутого кіно-
театру в Кошицях. Це далеко не звичайна річ, що старі покинуті 
кінотеатри в Європі чи у світі дочекаються свого відновлення і від-
родяться енергією ентузіастів, які піклуються про місто, в якому 
вони живуть і про культурну інфраструктуру, яку пропонує їм мі-
сто. Вони не хочуть залишити своє рідне місто, але, навпаки, ство-
рити і створювати у місті нові робочі місця для себе і для інших. 
Суспільна діяльність, концепція десятиліття, що відома і поши-
рена у країнах Західної Європи, нарешті приходить до країн ко-
лишнього Східного блоку і в сірих містах утворюються невеликі 
культурні притулки.

І давайте не забувати про найголовніше – фільми знімаються для 
того, щоб дивитися їх на великому екрані. І жоден мультиплекс 
не зрівняється з темнотою старого кінотеатру зі стільцями, що ри-
плять.
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Culturefighter - це інструмент візуалізації і пізнавальна онлайн 
база даних про культурну і творчу галузь промисловості в Європі. 
Вона включає в себе структуровані інтерв'ю з найбільш актуаль-
ними і кращими представниками різних секторів, які діляться 
тематичними дослідженнями і досвідом (як позитивним так і не-
гативним), створенням культурних стратегій та політики, еконо-
мічними і соціальними контекстами. Culturefighter являє собою 
інтерактивний підручник для культурних операторів з лав куль-
турних центрів, інкубаторів, фабрик, ініціатив та організацій, 
університетів, представників самоврядування та міністерств, які 
займаються культурою і регіональним розвитком.

Культурні оператори можуть вчитися і надихатися у лідерів і піо-
нерів окремих секторів, обрати собі модель та структуру для своєї 
організації або події, знайти нові джерела фінансування і мереже-
ві можливості на національному та міжнародному рівні.

Представники місцевих органів влади можуть порівняти свої 
стратегії у галузі культури з іншими містами і найкращими до-
ступними прикладами, надихатися розвитком творчих галузей 
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в інших регіонах чи створити структурну підтримку культури 
в своєму місті чи області.

Представники міністерств можуть отримати інформацію для вдо-
сконалення своїх грантових та дотаційних програм або інвестува-
ти в подальший розвиток культури і, таким чином, залишатися 
конкурентоспроможними з країнами з потужною культурною 
і творчою галузями. 

Університети можуть розвивати свої пропозиції та навчальні про-
грами в напрямку потреб сектору культурних і творчих індустрій 
і знаходити способи роботи з інноваторами, підприємцями, при-
ватним сектором і культурними операторами.

Це сучасний стан семирічного проекту, який у 2010 році на самому 
початку мав зовсім іншу форму. У той час було прийнято рішен-
ня про те, що місто Кошице у 2013 році, протягом цілого року, буде 
ділити звання культурної столиці Європи з французьким містом 
Марсель, і було ясно, що це буде найповніший і найскладніший 
культурний проект в історії Словацької Республіки.

Організація Східне узбережжя і кінокомпанія partizanfilm (партіза-
нфілм) отримали підтримку від підготовчої команди Європейської 
столиці культури, для того щоб спільно відвідали європейські мі-
ста, на території яких цей проект відбувся у минулому і отрима-
ли якомога більше інформації про переваги, але і труднощі такого 
проекту для самого міста, його окремих частин, жителів або суб-
культур.

На першому етапі було створено вісім інтерв'ю, які були передані 
у вигляді восьми хвилинного показу на громадському телебачен-
ні. Але інтерв'ю включало в себе ряд професійних і технічних ві-
домостей, які не вийшли в ефір, але які могли бути корисними не 
тільки для авторів проекту, але і для більш широкої аудиторії. Па-
ралельно зі збором додаткового матеріалу, ми почали створення 
контекстної архітектури сайту, який б міг служити в якості специ-
фічного джерела інформації для людей, організацій і компаній, що 
працюють в індустрії культури і творчості.

У 2012 році ми після кількох робочих версій презентували сайт, де 
отриманий матеріал був запропонований у відсортованих катего-
ріях і підкатегоріях.

CULTUREFIGHTER
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Зі збільшенням контенту збільшувалося і охоплення Culturefightera. 
Початкові вісім інтерв'ю показали, що проект Європейська столи-
ця культури є лише найбільш показовою частиною складного ор-
ганізму культурного і творчого світу окремих міст. Кожне інтерв'ю 
принесло нові теми, такі як зміна міст, фінансування культури, до-
таційні програми, міжнародні мережі тощо. Тому необхідно було 
класифікувати вміст, який невпинно ріс, щоб кінцевий споживач 
його міг ідентифікувати і не загубитися в ньому.

Зміст ми розділили на сім основних категорій і двадцять чотири 
підкатегорій.

Концепцію творчих галузей, ми намагалися не тільки пояснювати 
через інтерв'ю з протагоністами, а й шукати відповідних критиків.

Культурні центри, фабрики, інкубатори та ініціативи ми позначи-
ли, в основному, через їх історію, але важливими є їхні фінансові 
та організаційні схеми та структури, міжнародні мережі та місце-
ва впізнаваність.

Структурну підтримку культури і державні стратегії ми позначи-
ли на місцевому, регіональному, національному та європейському 
рівні.

Партнерство та створення мереж, ми поступово розширили до 
існуючої мережі Trans Europe Halles і European Creative Business 
Network. Вони були корисними для нас і організаційно при реалі-
зації і створенні змісту.

Великі культурні події - це область, якою ми почали. Дуже швидко, 
однак, ми прийшли до думки, що окрім проекту Європейська сто-
лиця культури є й інші великі заходи, такі як EXPO, Unesco Creative 
Cities Network чи Олімпійські ігри і різні фестивалі і події серед-
нього розміру, які впливають на культурне, соціальне та економіч-
не життя міст або їх частини.

Впливом культурних і творчих індустрій були теми, які були добре 
помітні у Великобританії, Скандинавії, Німеччині та Нідерландах, 
де досвід з різними секторами триває довго і пропонує відстань од-
нієї або двох декад, і, таким чином, надає різні інструменти для по-
ліпшення і вирівнювання стратегії, фінансування, законодавства 
та інших деталей.
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Регенерація міста - це категорія, яка була додана в якості останньої. 
Культурні та творчі галузі рухаються тільки у межах м'яких про-
цесів, але змінюють вулиці, квартали, цілі міста.

Всі ці приклади ми задокументували, розсортували і переписали. 
Наша мета полягала в тому, щоб створити базу даних не тільки 
успішних і позитивних прикладів, але прикладів реалістичних 
і здійсненних, без приховування проблем реалізації.

Для комунікації ми обрали англійську мову і весь зміст підпоряд-
кували їй. Відкритий організм, яким культурна та творча галузь 
є, нас, природно, привів до міжнародної співпраці та міжнародної 
комунікації.

Під час існування проекту ми відвідали близько 50 міст, в яких 
ми мали майже 80 інтерв'ю. Окрім оприлюднення змісту на вебі 
у структурованій формі, ми також використовували окремі вихо-
ди шоу на громадському телебаченні, завдяки співпраці з еконо-
мічним щомісячником Словаччини, представленням проекту на 
міжнародних конференціях і зустрічах.

У 2014 році ми консультували розширення Cutlurefightera в Спо-
лучених Штатах з виробничою компанією, яка спеціалізується на 
продажу онлайн-освітнього контенту для творчих професіоналів, 
але через істотні відмінності фінансування культури на обох кон-
тинентах, ми вирішили не продовжувати розширення до такої мі-
ри.

Culturefighter, за час свого існування, фінансувався з декількох від-
критих джерел. Його існування підтримали Міністерство культу-
ри Словацької Республіки, Європейська столиця культури Кошице 
2013, K13 – Кошицькі культурні центри, місто Кошице та British 
Council у Словаччині. Нематеріальну підтримку у межах консуль-
тацій, логістики, програмування, перекладів ми отримали від ок-
ремих членів міжнародної мережі Trans Europe Halles і a European 
Creative Business Network, Tatran Editing і компанії Parallaq.

Наступним кроком проекту Culturefighter є зосередження на нових 
і виникаючих областях, культурних і творчих індустрій, таких як 
креативна економіка і соціальний дизайн. Ми хотіли б повернути-
ся до місць, які вже відвідали, з відступом декількох років і поди-
вилися, чи вдається реалізувати колишні бачення, чи мало місце 
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різке зміщення, в позитивному чи негативному ключі. Катего-
рію великих культурних подій ми б із задоволенням доповнили 
вивченням специфічних подій, такі як Documenta, Ars Electronica 
або Art Basel і в той же час ми б хотіли доповнити комплексний 
зміст рекомендованою літературою, засобами масової інформа-
ції, веб-сайтами, іншими платформами, щоб зробити весь проект 
важливим джерелом інформації про культурні та творчі промис-
ловості в Європі.
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MAZAL TOV

Фестиваль єврейської культури Mazal tov («Мазл тов») у Кошице 
вже відбувається впродовж 5 років. З 2012 року його організовує 
громадське об'єднання More. Стаття не має амбіцій і не може бути 
інструкцією для організації фестивалю, так як багато чого з нашо-
го досвіду, не може бути переданим. Вибір стратегій в організації 
культурних заходів в значній мірі залежить від національних або 
місцевих особливостей. Вони залежать, наприклад, від рівня куль-
турного середовища, в якому відбувається і існує подія, в наявності 
фінансових ресурсів, але й від теми, на якій фокусується увага і від 
самої цільової групи, на яку спрямована подія. Текст висвітлює ви-
клики і проблеми, з якими ми стикалися за останні п'ять років, зо-
крема, в області фінансування. Те, як ми впоралися з ними, може 
бути джерелом натхнення для читача.

Що таке фестиваль Mazal tov і чому ми його 
проводимо
Фестиваль «Мазл тов» ми проводимо для того, щоб нагадати жи-
телям міста Кошице, що євреї були важливою частиною життя 
і культури міста. У період перед Другою світовою війною єврейська 
меншина складала одну п'яту частину населення. Євреї внесли 
значний вклад в економічний і культурний розвиток міста, про 
що, однак, протягом наступних п'яти декад майже забулося.
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Метою фестивалю «Мазл тов» є популяризація єврейської культу-
ри, усунення забобонів, антисемітизму і ксенофобії у середовищі, 
в якому ми живемо. Ми вважаємо, що відкритість по відношенню 
до інших культур веде до толерантності і кращого співіснування 
громадян, незалежно від взаємних відмінностей у кольорі шкіри, 
релігії або світогляді. Тому фестиваль ми робимо для всіх жителів 
міста Кошице.

«Мазл тов» з самого початку був представлений як багатожанро-
вий фестиваль з міжнародним художнім виконанням. Протягом 
п'яти років було проведено п'ятдесят подій, які відвідало близько 
дванадцяти тисяч відвідувачів. Фестиваль, однак, документує те, 
що собою представляла єврейська культура в Кошице - традицій-
ну єврейську музику, літературу, архітектуру, традиції, але при-
носить й сучасне виробництво і нові форми мистецтва. Вони, як 
правило, виникають за межами Словаччини, особливо в Ізраїлі, 
Сполучених Штатах Америки, в європейському контексті, напри-
клад, у сусідній Польщі, де єврейська культура в останнє десяти-
ліття переживає ренесанс.

Від щедрої дотації до фінансування з декількох 
джерел
У 2008 році місто Кошице виграло титул Європейської столиці 
культури 2013 року (далі ЄСК). Для існуючих і нових культурних 
заходів, завдяки цьому відкрився простір для отримання дотацій 
у спеціальній програмі грантів, присвяченій підтримці діяльно-
сті ЄСК.

Початкову ідею провести в Кошице фестиваль єврейської культу-
ри нам запропонував директор ЄСК Ян Судзіна в 2011 р. У той час 
не існувало жодної події, яка б представляла єврейську культуру. 
Він звернувся до нас аби ми придумали відповідний мистецький 
формат, тому що він знав, що ця тема за своєю природою є близь-
кою нам, і ми мали досвід проведення інших мистецьких заходів.

Для реалізації у перші два роки ми отримали дотації від Міністер-
ства культури в програмі ЄСК (у 2012 році - 22 000 євро, в 2013 році 
дотація склала 32 000 євро). Завдяки цьому, ми могли підготувати 
дуже цікаву програму і привернути увагу широкої громадськос-
ті. Уже на рубежі 2012 - 2013 рр ми зрозуміли, що на це джерело до-
ходу, ми не можемо розраховувати у майбутньому. Хоча грантова 
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програма ЄСК мала бути збережена у 2014 році, можна було б очіку-
вати, що розподіл буде істотно обмеженим, або його взагалі не бу-
де. У нас залишилося єдине джерело фінансування з Міністерства 
культури, але в кінцевому рахунку воно виявилося нестійким.

Таким чином, ми почали своєчасно шукати нові можливості фі-
нансування. Уже у 2014 році нам вдалося організувати фестиваль 
без дотацій з Міністерства культури. Бюджет фестивалю у 2014 ро-
ці склав 25 000 євро і складався з декількох джерел (International 
Visegrad Fund, Туризм Кошице, Місто Кошице, іноземні культурні 
інституції, посольства Ізраїлю, доходи корпоративних партнерів, 
доходи від продажу квитків). З подібними бюджетами ми пра-
цювали в 2015 і 2016 роках, і склад джерел доходів був ще більше 
диференційованим між декількома донорами (долучилася місь-
ка схема грантів, Управління уряду, Фонд підтримки мистецтва). 
З існуючих грантових програм ми попросили більш низькі дота-
ції з вищою мірою співфінансування, і до сих пір, всі нами подані 
заявки на дотацію для фестивалю були успішними.

Тема фестивалю нам важко дозволяє отримати спонсорство від 
великих фірм. Багато сприймає фестиваль єврейської культури 
в якості теми, орієнтованої на одну релігійну групу, не дивлячись 
на те, що підняття релігійних питань ми уникаємо. Кілька разів 
ми переконалися, що, особливо національні корпорації послідов-
но уникають будь-якого натяку на дискримінацію, навіть пози-
тивну, тому фестиваль краще не підтримують.

Інший спосіб досягнення незалежності від державних ресурсів, 
може бути прибуток від продажу квитків, тобто самофінансуван-
ня. Проте, художнє виробництво фестивалю знаходиться далеко 
від комерційного мейнстріму, тому квитками ми в змозі покри-
ти лише невелику частину витрат, які потрібні для реалізації фес-
тивалю (близько 10-15%). Водночас ми прагнемо підтримувати 
низьку вартість квитків, яка відображає місце, де фестиваль ор-
ганізований, а також для того, щоб фестиваль був доступний і для 
соціально незахищених груп населення - пенсіонерів, безробітних, 
батьків в декретній відпустці, студентів і так далі.

Дотація за квиток, тобто за відвідувача, залежить від типу події. 
Тематичні дегустації єврейських особливостей є привабливими, 
ми можемо покрити їх квитками. Протилежним випадком є, на-
приклад, дводенний семінар під керівництвом двох тренерів для 
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десяти учасників, які повністю покриваються дотаціями. При 
прийнятті рішення про ціни на квитки і про ступінь дотації, ми 
завжди враховує додану вартість конкретної події, що приносить 
не тільки фестивалю, а й відвідувачам і культурному життю міста.

Існують Crowdfunding кампанії, які після «висихання» джерел 
ЄСК підсаджують декілька культурних організацій та фестивалів, 
в Кошице ми цього не робили, тому що громадськість, яку ціка-
вить наш продукт - фестиваль, підтримує його, купуючи квитки. 
Відвідувачів ми намагаємося мотивувати придбати квитки зазда-
легідь, за пільговими цінами в передпродажі.

Шлях вгору ескалатором
Зрушення у довгостроковому плануванні фестивалю «Мазл тов» 
ми досягли завдяки участі в освітній програмі Ескалатор. Її з 2013 
року організовує некомерційна організація Creative Industry Коши-
це. Ескалатор - це інтенсивна програма для навчання і професіона-
лізації людей, які працюють у творчих галузях. Вона призначена 
для художників, культурних центрів та організацій. До Ескалато-
ру ми долучилися після першого фестивалю «Мазл тов», і ми були 
їх частиною впродовж двох років (2013, 2014).

На початку Ескалатору ми мали закінчити вхідний «аудит», який 
стосується нашої організації і самого фестивалю. На основі особи-
стих глибинних інтерв'ю з досвідченими наставниками Полом 
Богеном і Санді Фіцджеральдом, ми визначили сильні і слабкі сто-
рони, а потім вирішували наші основні потреби. Під їх керівниц-
твом, ми встановили, цінності, місію і бачення фестивалю, багато 
ми роздумовували про розвиток аудиторії, ми працювали над ор-
ганізаційною структурою, довгостроковою стратегією і трирічним 
бізнес-планом. Не в останню чергу, нам Пол і Сенді допомогли от-
римати необхідне бачення середовища, в якому ми живемо і пра-
цюємо. Професійне і особисте зростання в Ескалаторі нам дозволяє 
краще протистояти проблемам і запобігти вигорянню. Можли-
вість обговорити свої проекти з людьми, які є більш досвідченими, 
ми рекомендуємо всім.

Більш повне уявлення про драматургічний профіль фестивалю, 
його програмування і роботу з аудиторією подає відповідна стаття 
«Розвиток аудиторії на прикладі фестивалю «Мазл тов». 
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РОЗВИТОК 
СУСПІЛЬСТВА 
НА ПРИКЛАДІ 

ФЕСТИВАЛЮ  
«МАЗЛ ТОВ»

Розділ інформує про те, як ми організовуємо роботу із суспільством 
при організації Фестивалю єврейської культури «Мазл тов». Пробле-
матика розвитку суспільства є надзвичайно складною, тому голов-
ним орієнтиром є вирішення питань, пов’язаних із драматургією. 
Розділ відповідає тексту «Історія Фестивалю Мазл тов», в якому 
читач може дізнатися більше про наш досвід за останні п’ять років.

Культура і мистецтво відіграють важливу роль у суспільстві. Ма-
ють можливість навчати , усувати бар'єри, залучати окремих осіб 
та організацій для розвитку громадського діалогу та покращувати 
простір в якому живемо. Для організацій, які займаються культу-
рою, найважливішим є доскональне вивчення своєї аудиторії, їх 
очікування, потреби й піти на зустріч за допомогою драматургії, 

35/

РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА НА ПРИКЛАДІ ФЕСТИВАЛЮ «МАЗЛ ТОВ»



/212

якісного обслуговування та способом спілкування. Організатори 
не повинні забувати про дітей та молодь, зростити в них зацікав-
леність до мистецтва, тому що в середині них виховуємо наших 
майбутніх відвідувачів.

Турбота про аудиторію та її розвиток для нас, організаторів фести-
валю єврейської культури «Мазл тов», один з ключових чинників, 
що впливають на драматургію, довгострокове планування, марке-
тинг, комунікацію та самостійний спосіб організації фестивалю 
«Мазл тов». Наш шлях починався з інтуїтивних складових програ-
ми фестивалю на початку нашої діяльності до обдуманої концеп-
ції, головною метою якої є - потреби відвідувачів. Перше видання, 
яке вийшло у 2012 році ми підготували з існуючим досвідом від по-
передньої практики, без точних уявлень, для кого цей фестиваль 
буде призначений. Ми знали, що не хочемо робити цей захід за-
критим, виключно для членів єврейської громади, а навпаки, на-
ша мета полягала в тому, щоб популяризувати єврейську культуру 
і тому, представити його широкій аудиторії.

Спілкуйтеся з найкращим
На початку у нас був приклад, до якого ми придивлялися - це був 
фестиваль єврейської культури у Кракові, найбільший та найві-
доміший захід подібного типу у світі. Фестиваль, який пропонує 
щороку близько 300 заходів протягом десяти днів, які відвідують 
30 000 учасників з усього світу, для нас на сьогодні залишається 
недосяжною цілю, але його якісна програма залишається сталим 
джерелом натхнення. Перш ніж ми почали конкретно планува-
ти перший рік «Мазл тов», ми зустрілися з директором Краківсько 
фестивалю Янушом Макучом. Януш висловив підтримку щодо на-
шої ідеї і також допоміг з її реалізацією. Опосередкував нам для 
першого року фестивалю, два відомих імені - Френка Лондона - чле-
на знаменитої групи Klezmatics і відомого джазового саксофоніста 
Паула Шапіора із Midnight Minjan. Щоб не копіювати нікого, ми під-
готували з цими музикантами оригінальну програму - ми запро-
сили їх до співпраці зі словацькими оркестрами. Ця співпраця 
принесла унікальний, неповторний та мистецький досвід. Крім 
двох головних концертів у рамках фестивалю ми також включили 
літературні та музичні вечори, виставки і лекції про єврейських 
постатей міста Кошіце (Словаччина), музичні і танцювальні май-
стер-класи, творчі майстерні для дітей та екскурсії по єврейських 
пам’ятках міста Кошіце. Рік приніс відмінну відвідуваність, захо-
плені відгуки професійної громадськості.
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Ознайомитись зі своєю аудиторією
З високим рівнем та очікуваннями, ми перейшли на другий рік. 
До сьогодні він був найбільшим за кількістю заходів, відвідувань 
та бюджету. Пов'язано це було з тим, що у 2013 році Кошіце було го-
ловним європейським містом культури і від фестивалю очікува-
лося, з цього приводу, організація програми на світовому рівні. Це 
очікування було виправдане.

Вже тоді, ми міркували про те, чим «Мазл тов» буде займатись да-
лі. Під час фестивалю ми провели анкетування відвідувачів. Нам 
потрібно було отримати якомога більше інформації про нашу ау-
диторію, аби ми могли відповідно до неї, планувати наступні захо-
ди. Опитування показало, що ми повинні зосередитися на пошуку 
молодого покоління (віком до 24 років), так як серед відвідувачів їх 
було найменше .

Утримати існуючу і знайти нову аудиторію
Завжди існують дві групи аудиторії. Перша з них — це ті, які у нас 
вже є, які знають про наш фестиваль і хоча б раз у своєму житті 
його відвідали. На цю групу була направлена діяльність, яка ство-
рює співтовариства, міцні відносини і особистий інтерес до нашої 
роботи. 

Одним із них був неформальний, художньо-просвітницький за-
хід “Бути Євреєм” (Being a Jew). Ми провели його у квітні 2015 року 
за межами фестивалю і розіслали запрошення людям, які відби-
рають розсилку новин з фестивалю. Учасники мали можливість 
протягом всього дня безкоштовно відвідати синагоги у Кошіцах, 
послухати лекції про єврейські звичаї, насолодитися традицій-
ною музикою, їжею і, нарешті, також вшанувати пам'ять жертв Го-
локосту. Це була локація для неформальних дискусій, детального 
вивчення єврейської історії та культури, яка дозволила зміцнен-
ню відносин, які відвідувачі мали до нашої організації і нашої ді-
яльності.

Друга група - це потенційна аудиторія, яку фестиваль «Мазл тов» 
поки не знає. У зв’язку із тим, що у сучасному світі люди мають 
можливість вибирати безліч видів відпочинку, нам не достатньо 
буде лише ознайомити їх з нашою діяльністю, але ми маємо їх, по-
тенційних відвідувачів, переконати, що наша продукція є саме 
тою, яка їх цікавить.
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Ми повинні були чітко визначити цільову аудиторію наступних 
років, щоб не марнувати свій час, фінанси і енергію. Ми вирішили 
зосередитися на поколінні молодих людей (віком від 18 до 24 років), 
які відвідують культурні заходи у Кошіцах, а також для дітей до-
шкільного та молодшого шкільного віку.

Програму наступних фестивалів ми почали зосереджувати саме 
на сучасній художній творчості для цієї групи слухачів з потен-
ційним досягненням цілей. У програмі ми використали музич-
ний жанр “клезмер”, але його представили в модернізованій фор-
мі, менш традиційній. Загалом, протягом п'яти років просунулися 
від відомих імен до виникнення нових видів мистецтва, які ви-
никають в Ізраїлі та в Європі. Поступово ми розширили програ-
му, пропонуючи перегляд фільмів, коміксів та лялькових шоу для 
дітей. Ми також адаптували локації - заходи ми організували на 
культурних місцях, де збирається молодь.

Ми й не очікували відразу змін, які відображатимуться у складі 
аудиторії. Проте середній вік відвідувачів фестивалю поступово 
зменшується.

Дуже коротко про маркетинг
Брендинг, маркетинг і PR фестивалю можуть бути об’єднані в ок-
ремий розділ. Давайте принаймні згадаємо, що після трьох років 
ми змінили логотип і дизайн візуального зв'язку фестивалю. Пер-
шопочатковий логотип, який виник у процесі, відображав голову 
єврея з ярмулкою. Згодом, однак, ми зрозуміли, що саме такі стере-
отипи, ми хочемо уникнути. В основу нового логотипу та дизайну 
став трикутник, як основний елемент єврейської «Зірки Давида» 
(це посилання не є першопочатковим).

Протягом п'яти років ми значно зменшили початкову кількість 
аналогової друкованої реклами (плакати, citylight, листівки) і на 
сьогодні нашим основним засобом комунікації є Facebook. У соці-
альній мережі ми можемо вплинути на обидва типи груп — ту, яку 
ми вже маємо, формується в організацію і будує спільні відноси-
ни та належність до фестивалю, потенційна аудиторія, дякуючи 
існуючій мережі, стає легко досяжною. Соціальна мережа також 
є потенційним інструментом для отримання зворотного зв'язку 
і думки громадськості. Про Фестиваль також повідомляємо у ЗМІ, 
друкованих та електронних газетах - ці ресурси в опитуваннях по-
казали, що є найефективнішими.
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Розвиток аудиторії є безперервним, активним в управлінні про-
цесом, який підтримує кожного свого відвідувача й потенційно-
го слухача з метою довіри у взаємовідносинах. Не завжди легко от-
римати довіру, тому ми намагаємось не розчарувати відвідувачів 
фестивалю «Мазл тов». Найважливішим є не тільки сама програ-
ма й художня продукція фестивалю, але й якісна організація, ком-
фортабельні умови, легкий доступ до інформації та доступність 
для людей.
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Східне узбережжя є громадською організацією, яка офіційно була 
створена у лютому 2009 року, але різні неформальні заходи під ці-
єю назвою почали створюватися ще у 2006 і 2007 роках. Формуван-
ня юридичного статуту була пов’язана з чіткішим уявленням про 
портфель заходів та планами залучення на їхню реалізацію ресур-
сів із суспільних фінансів, грантових та дотаційних схем. 

«Східне узбережжя шукає, реставрує, створює, підтримує, покра-
щує і дбає за “місцевий характер” міст і населених пунктів». То був 
перший і до сьогодні актуальний візит молодих людей, які піс-
ля закінчення навчання в інших містах і країнах повертаються 
в своє рідне місто Кошице, з метою використання набутих знань 
і досвіду, на покращення культурного і суспільного життя свого 
рідного міста. Наш досвід і знання ми почали стрімко використо-
вувати за відповідною програмою у галузях архітектури, кіно, ди-
зайну та філософії. 
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До 2013 року ми підготували майже двісті заходів, подій, акцій, 
в яких, разом з нами, співпрацювали близько тисячі людей і ви-
ступи могли бачити, чути і використовувати більш ніж дев'ят-
надцять тисяч слухачів. Заходи, варіювалися від презентаційних 
вечорів Pecha Kucha Night, дискусійного форуму про життя у па-
нельних мікрорайонах Форум 13 поверхівок, шляхом організації 
лекцій, семінарів, досліджень, концертів аж до публікацій книг 
і записів, створення місцевих ігор, інтервенцій у громадських ло-
каціях або зйомки відео. Для невеликої неструктурованої органі-
зації в постійному часовому та грошовому “ковзані” це був приєм-
ний обсяг і зміст для похвали, але ми відчували, спустошення та 
відсталість від встановлених ідей, зниження якості наших висту-
пів і зменшення кількості залучених серед головних членів Схід-
ного узбережжя. Крім того, ми ніколи не мали свого власного про-
стору, де ми могли б зосереджувати свою діяльність, до прикладу 
допомогти бюджету пропозицією створення свого власного бару 
або закусок.

Тому, навесні 2013 року, ми залучили до програми розвитку 
Escalator, який у Кошицях організувала некомерційна організа-
ція Košice 2013, яку ми знаємо сьогодні під назвою Creative Industy 
Košice.

Наші очікування були прості: з'ясувати, що ми робимо неправиль-
но і крок за кроком виправляти це. Перед тим як увійти у програму, 
ми знали, що наша залежність від грантових схем і непостійних 
джерел фінансування є непостійними, а ще у 2012 році, ми різко 
зменшили кількість проектів, що залежали від грантів і загально-
го розподілу грошей з державних коштів в річному бюджеті. Наш 
інтуїтивний підхід до тем і форм швидко і повністю вичерпався і, 
не зважаючи на кілька років активної роботи й сталих результа-
тів ми не змогли перевищити межі й форму несталої зароджуючи 
організації та її формування.

Нашим наставником був Санді Фіцджеральд, досвідчений і поваж-
ний культурний оператор з Ірландії, відомий зі свого часу у ко-
лах міжнародної мережі незалежних культурних центрів Trans 
Europe Halles (TEH).

Ключовими моментами нашої участі у програмі Escalator у 2013 ро-
ці був аналіз поточного стану організації та її порівняння зі ство-
реним баченням, візит з метою навчання у Таллінні та вступ Схід-
ного узбережжя до мережі Trans Europe Halles.
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Аналіз підтвердив наші припущення, що ми працюємо за для ви-
рішення багатьох проблем з малою кількістю залучених людей. 
Другу половину 2013 року по програмі Ескалатор, ми приділяли 
свою увагу сортуванню та аналізу заходів, які ми раніше органі-
зовували. Велику частину заходів, подій та акцій, з того часу, ми 
перестали робити. Завдяки цьому, ми звільнили комунікацію, фі-
нансову та часову потужність для більш складних проектів, пошу-
ку відповідних партнерів за кордоном, а організацію, поступово, 
почали перетворювати на об'єкт із зосередженням на міських до-
слідженнях.

Навчальна поїздка до Таллінна і вступ до мережі Trans Europe 
Halles на TEH зустрічі в Марселі це дві різні форми міжнародної 
співпраці. У Таллінні ми зустрілися з декількома організаціями, 
які також приділяли увагу тим же тематикам, що і на Східному уз-
бережжі. Їхні міжнародні контакти уважно стежили за родством 
у галузях або регіонах і мали білатеральну та мультилатераль-
ну форму проектів, яка змінювалася відповідно до потреб. Trans 
Europe Halles, з іншого боку, періодично розширює число своїх чле-
нів, з яких переважна більшість має свій власний простір з пра-
вильною програмою, що складається в основному з культурних 
заходів. Члени між собою, інтенсивно обмінюються знаннями та 
досвідом і приймають участь у спільних проектах. Від обох моде-
лей ми намагалися взяти найкращі деталі і об'єднати їх для своїх 
потреб.

До програми Escalator ми були запрошені знову у 2014. Два роки ми 
використали для того, щоб інтенсивніше здобути знання і розу-
міння про управління організацією, фінансове та стратегічне пла-
нування, ми намагалися розширити ці можливості серед якомога 
більше членів Східного узбережжя. Ми вирішили дуже важли-
ве питання про те, чи претендувати на окремий простір з щоден-
ною програмою чи ні. З цією метою, ми поїхали на семінар Creative 
Strategies of Sustainability у центральну частину Берліна  Уфу. З мен-
тором Санді Фіцджеральдом ми дійшли до спільного вирішення 
питання по догляду за майном і виробничою програмою, яка б нас 
знову могла відвернути від нашого сталого наповнення - міських 
досліджень. Таким чином, у нас є план на будівництво власного 
простору, яке відкладається на невизначений термін.

Практичні результати програми розвитку Escalator почали реа-
лізовуватися вже у 2014 і 2015 роках. Річний бюджет Східного уз-
бережжя від того періоду складає лише дві п'ятих з доходів від 

СХІДНЕ УЗБЕРЕЖЖЯ



/220

державних коштів. Більшу частину отримують власні ресурси, 
шляхом створення продуктів і наданням послуг.

У 2015 році ми взяли участь у двох міжнародних проектах.

Основним завданням першого з них, під назвою Creative Spaces, 
який тривав двадцять чотири місяці, було проаналізувати умови 
неформальних груп молоді до двадцяти п'яти років, за допомогою 
яких можна було б створювати власні міста та простір для творчо-
го контенту. Це була спільна робота між дев'ятьма організаціями 
з усієї Європи. Східне узбережжя за межами співпраці також спри-
яла ємності для документування відео та дизайн кінцевих резуль-
татів проекту.

Другий проект Viablity 2.0 є програмою розвитку для керівни-
ків місцевих громад та організовує його Prague Via Foundation 
(Пражська “Фундація Віа”). Проект тривав вісімнадцять місяців 
та об'єднав шістнадцять представників організацій з країн Цен-
тральної та Східної Європи. Завдяки цьому проекту, Східне узбе-
режжя знайшло партнерів у Варшаві й Празі, з якими ми у груд-
ні 2016 року розпочали працювати над розробкою нового проекту 
Nemiseta, метою якого була використання громадського простору 
у містах.

Сьогодні, після трансформації організації, ми можемо чітко визна-
чити нашу робочу зону. Східне узбережжя приділяє увагу дослі-
дженням і розвитку громадських просторів, громадського життя 
і активного громадянства в Кошицях та його околицях. Для досяг-
нення цих цілей, використовують різні інструменти - презентаці-
йні форми, публікаційну діяльність та інтервенційні заходи. Від 
формування першого бачення пройшло вісім років. Бачення за-
лишається актуальним, але його ефективне наповнення можли-
во і тепер, після багатьох спроб і помилок, і, зокрема, завершення 
двох програм розвитку.

Програми розвитку і, зокрема, міжнародна співпраця та структу-
рування є необхідною частиною виживання і подальшого розвит-
ку форм та розмірів організації, яку має Східне узбережжя.

СХІДНЕ УЗБЕРЕЖЖЯ
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У 2013 році Кошице носив титул «Кошице - головне європейське мі-
сто культури». Титул, який окрім видимості і європейського спів-
робітництва вніс багато енергії за для старту змін.

Коли у 2006 і 2007 роках формували проектну команду та вирішу-
валась локація в незалежному культурному центрі IC Culture train, 
де працювала група добровольців, група молодих людей з ентузі-
азмом, які представляли представникам міста проект, який був 
складним і амбітним.

Проект під назвою INTERFACE черпав натхнення із сучасних тен-
денцій і підходів у Західній Європі, де вже кілька десятків років 
реалізовували проекти трансформації застарілої інфраструктури, 
яка занепала, а саме індустріальну або військову. Як інструмент 
ревіталізації у багатьох випадках, працює розкриття таких об'єк-
тів культури, які відносяться до інших форм громадської актив-
ності і творчості, з точки зору активізації громад часто в небла-
гополучних районах міста. Прикладами таких підходів є Берлін, 
Лондон або Порурська область у Німеччині.

Для Кошице, цей підхід став основним мотивом у розробці інвес-
тиційних проектів і налаштуванні програм. Таким чином, зав-
дяки двом найбільш важливим напрямкам проекту, здійснилося 
просування творчих індустрій та розвиток спільноти по лінії між-
народного співробітництва.
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Проект 2013 року придумав концепцію, яка сформувала частину 
творчих галузей. «Бачення Кошице є баченням на основі більш гли-
бокого розуміння поточного культурного середовища, тенденцій, 
цінностей і процесів життя, творчості і мистецтва. У глобальному 
світі, становище культури та мистецтва, важко визначити коор-
динативною системою, важко дивитися, ніби на крапку на карті, 
тому що проходить скрізь весь простір, їхні компоненти пов'язані, 
звернені та впливають один до одного у реальному часі. Ми живе-
мо в епоху мережі, в якій все пов'язано одне з другим, і кожен з його 
елементів є важливим. Košice - це не проект, який спрямований на 
нереалістичних амбіціях стати центром подій, але місцем, через 
яке люди спілкуватимуться один з одним, з культурою та всією 
Європою. Кошице хоче стати ІНТЕРФЕЙСОМ, надаючи громадя-
нину доступ користувача до важливого програмного забезпечен-
ня — культури, з метою пізнання світу і самого себе».

Ціллю проекту було створити умови для взаємодії різних сфер 
культурного і суспільного життя. Створити простір, в якому гру-
па, теми, локації та однодумці знайдуть новий спосіб спілкування 
і співпраці. Проект включав в себе конкретні дії і системні заходи 
щодо розвитку культурних і творчих індустрій. На рівні місцевої 
політики вирішив головну трансформацію системи для підтрим-
ки культури, для грантової підтримки, для стимулювання підпри-
ємництва у творчій індустрії, системи освіти і розвиток талантів 
і професійних навичок.

Проект вибрав чітку тактику з точки зору реалізації інвестицій-
них проектів. Кожен з них представляв собою реконструкцію або 
ревіталізацію існуючої інфраструктури, завдяки функціональним 
змінам став доступною для міста. Культурно-мистецька програ-
ма, громадська діяльність і суспільний простір стали важливою 
частиною культурних пропозицій. Кошице виграв кілька десятків 
тисяч квадратних метрів якісної інфраструктури, яка відповідає 
найвищим європейським стандартам. Для всіх проектів, важливо 
відзначити, зокрема, наступне:

Казарми / Kulturpark
Комплекс казарм кінця 19-го століття, які розташовані в історич-
ному парку значущої цінності. Він розташований у безпосеред-
ній близькості від центру міста. Реконструкція будівель створила 
комплексну основу для створення, представлення і просування 
мистецтва, а також сучасної, креативної, справжньої і експери-
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ментальної культури і простору для створення і просування бага-
тожанрового художнього виробництва.

Кунстхалле / Арт Холл
Будова старого критого басейну вважається одним з найбільш цін-
ніших архітектурних будівель, побудованих на рубежі 50-х і 60-х 
роках 20-го століття. 

У наслідку зниження рівня ґрунтових вод був пошкоджений кор-
пус басейну і через структурні дефекти на початку 80-х років він 
був закритий. Після реконструкції з’явився сучасний простір для 
міжнародних виставок образотворчого мистецтва.

SPOTs/Теплова станція
Теплові станції в околицях міста були побудовані у 60-х і 70-х ро-
ках 20-го століття. Розвитком і мініатюризацією технологій, багато 
з них втратили свою початкову функцію. Місцевості, при тому, ма-
ли низькорослу культурну інфраструктуру. Реконструкцію вось-
ми теплових станцій отримали околиці міста та нові локації для 
розвитку спільноти і культури на місцевому рівні.

Інші проекти, такі як реконструкція Амфітеатру, Алеї і ревіталі-
зація міських парків створили новий високоякісний суспільний 
простір.

Проект «Кошице - головне європейське місто культури» не був ли-
ше поштовхом для діяльності міста. Створенню культурної інфра-
структури також сприяли партнери, наприклад Кошицький само-
врядний край або Міністерство культури Словацької Республіки.

Важливою частиною цього процесу були незалежні культурні ор-
ганізації і однодумці, які фактично становлять місцеве середови-
ще і намагаються своєю активною діяльності сприяти поліпшен-
ню міста.

В ході підготовки проекту було створено або брали участь декілька 
важливих організацій, які на даний час належать до профільних 
учасників кошицької сцени, а їх події та заходи користувалися 
популярністю і попитом багатьох глядачів. Найбільш важливою 
організацією можна вважати “Tabačka Kulturfabrik” - найбільший 
недержавний культурний центр, DIG Галерея -галерея нових ме-
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діа, проект художніх резиденцій “K.A.I.R”, Street Art Communication 
- OMG відкрита міська галерея, фестиваль Мазл Тов, “Східне узбе-
режжя”, Cinefil - “Кіно Посішка”, фестиваль “Матрьошка”, “Divadlo 
na Peróne (Театр на Пероні)”, “Chat” - центр арттерапії або профіль-
ний фестиваль “White Night”. Ці організації, як і багато інших, 
працюють і після 2013 року, активно доповнюють те, що проект 
запровадив у місті і тим самим зробити його більш привабливим 
і кращим для його жителів і гостей.

Істотним фактом є те, що місто скористалося наданою можливістю 
і змогло використати проект для його зростання. Це сталося, голов-
ним чином, в міжнародному обсягу і мережах, які принесли титул 
«Кошице - головне європейське місто культури». Незначним був й 
економічний вплив та вплив на репутацію проекту на місто і об-
ласть.

Із дослідженнь, які були проведені Кошицьким Технічним уні-
верситетом показало, що культура Кошице помолодшала. Майже 
третину відвідувачів заходу «Кошице - головне європейське місто 
культури» були студенти.

Програма «Кошице - головне європейське місто культури» мала й 
інклюзивний характер. У програмі приймали участь і групи лю-
дей з низькими доходами - безробітні і пенсіонери. Поступово до 
проекту долучилися всі вікові категорії. Новий, культурний жанр, 
який приніс проект - це мистецтво в громадському просторі. Ін-
шим позитивом є те, що культурні заходи регулярно відвідують 
багато жителів Кошице. Доступність культури також збільшилася 
за межами центру міста і в житлових районах, завдяки чому, вда-
лося децентралізувати культуру і географію на околицях міста. 
Містяни були задоволені якістю заходів. Переважно позитивна 
оцінка. Майже 90% опитаних хотіли б рекомендувати друзям від-
відати проектні заходи.

Результати дослідження показали, що публіці подобається мисте-
цтво в громадському просторі, яке було новинкою для мешканців 
міста Кошице.

Щодо пропозицій, якості і доступності культури, немає ніяких 
сумнівів в тому, що підвищилася доступність культурних заходів 
за межами центру міста, відповідно. в мікрорайонах. Мешканці мі-
ста Кошице були задоволені пропозиціями і якістю заходів.
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За результатами дослідження необхідно відзначити наступне:

• Економічну активність Культурної столиці Європи (EHMK) вдалося 
збільшити на 70 мільйонів євро — приблизно 1% від ВВП регіону.
• 62% населення будуть готові щорічно вносити в середньому 7,97 
євро, щоб зберегти спадщину Культурної столиці Європи (EHMK).
• Загальна оціночна вартість проекту для жителів міста становить 
близько 2,3 мільйона євро в щорічних виплатах.
• Кошице пережило швидке виверження з покоління у покоління, 
яке змінило атмосферу міста і позитивно позначилося на його 
внутрішньому і зовнішньому зображенні.
• Незважаючи на тиск якості подій для вимогливого глядача, проект 
не стає елітарним ані «змішаним мішок» з метою, щоб задовольнити 
всіх - ідеї та цілі були змінені.
• Основні цілі Культурної столиці Європи у 2013 році були 
встановлені досить різні - довгострокові в порівнянні з простим 
уявленням про проект, як бути культурною столицею Європи 
протягом одного року. Ця розбіжність проявлялась між проектною 
комунікацією і очікуванням населення.
• Через резиденції, візити експертів для креативної економіки, 
розвитку міста та мобільних культурних операторів, отримали 
досвід і знання для продовження і генерування нових ідей.

Місто, завдяки проекту, отримало більше, ніж просто інфраструк-
туру, але і досвід при реалізації найбільшого культурного проекту 
в історії Словаччини. Його складність і наслідки будуть проявля-
тися протягом ще кількох років після завершення, а досвід дозво-
лить легше приймати виклики та зміни, які несуть за собою такі 
кроки.
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Західнословацьке місто Трнава, хоч і, незважаючи на відмінності 
в чисельності населення, хоть так не здається, є в аналогічній си-
туації, як і Кошице. Причини часто зовсім протилежні. Суперечки 
про необхідність розвитку культури, туризму та креативної про-
мисловості викликали декілька років тому у місті Кошице пере-
сторогу у зв’язку із закриттям металургійного заводу, найбільшого 
роботодавця у регіоні, і в цілому необхідність створити достатню 
кількість нових робочих місць. 

Трнава, з іншого боку, як центр Трнавського самоврядного краю, 
який дійсно є найменшим за площею і кількістю населення, але 
розташована в ньому аж п'ята частина словацької промисловості, 
не має вільної робочої сили. Подальший розвиток регіону і самого 
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міста не можливий стандартним способом. Великі інвестори сюди 
вже не в змозі прийти і тільки розширення виробництва на існу-
ючих підприємствах створює необхідність у тисячах чи десятках 
тисяч нових робітників з інших частин Словаччини або із-за кор-
дону. У такій атмосфері дуже важко розпочати на рівні міста дис-
пут з питань розвитку бізнесу та зайнятості.

Схильності
Місто Трнава має хороші передумови для розвитку культурної 
і креативної індустрії. «За» говорить не тільки близькість до вели-
ких економічних населених пунктів таких як Братислава, Відень 
чи Брно, але й у порівнянні зі столицею, іноді аж половина вар-
тості життя. Це просто занадто легко жити і працювати у Трнаві, 
але при цьому мати клієнтів у Братиславі, і це навіть для фрілансе-
рів-початківців. Дорога електричкою Трнава - Братислава займає 
всього 25 хвилин, що є меншим, ніж триває дорога від околиць 
Братислави до її центру. 

Виразним і ще у значній мірі невикористаним джерелом зростан-
ня є молода робоча сила, що кожен рік виходить з воріт трнавських 
університетів. Місто має понад п'ятнадцять тисяч студентів. Біль-
шість з них у кінцевому підсумку закінчує спіціальності, за яки-
ми безпосередньо у Трнаві не може працевлаштуватися, і тому 
виїжджає до Братислави або повертається у свій рідний регіон. 
У Трнаві фактично базується в основному машинобудівна промис-
ловість. Вакансій для випускників в галузі гуманітарних та соці-
альних наук є дуже мало. 

Словацьке інноваційне та енергетичне агентство розробило дея-
кі цікаві аналізи, які були опубліковані у межах документу «Мож-
ливості розвитку креативної промисловості у Словаччині» у 2014 
році. Вони показують, що з усіх словацьких компаній в культур-
них і креативних галузях у Трнавському краї знаходиться 9 % 
( Кошицький – 8,8 % і в Братиславському 42,5 %), в результаті чого 
загальне число компаній у регіоні складає частку 3,3 % (3,3 % в Ко-
шицькому, Братиславський – 7,8 %). 

Тому креативна промисловість вже має у Трнаві фіксовану пози-
цію. Можна відзначити кілька великих компаній з національ-
ним покриттям: дизайн-студія «Pergamen», рекламне агентство 
«Provocation Bureau», книговидавництво «Асоціація Святого Войте-
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ха», відеопродукція «Cukru production», багато інтернет-компаній, 
такі як «For Best Clients» і багато модних та графічних дизайнерів. 

Сучасність 
Наша організація Publikum.sk почала цікавитися темою креа-
тивної промисловості у 2011 році. Основна мета полягала в тому, 
щоб популяризувати серед громадськості і створити приміщен-
ня, в якому могли б художники і креативні люди зустрічатися, 
вчитися і будувати співпрацю. Тому ми вирішили організувати 
подію PechaKucha Night Трнава і скористатися відомою і міжна-
родно успішною концепцією. Цей захід і до сьогодні організовуємо 
три-чотири рази на рік. За менше часу ми провели ряд заходів під 
назвою «Креативна людина», протягом якого завжди один гість 
презентував свою творчість і ділився досвідом. За допомогою цієї 
акції ми хотіли повідомити громадськості про те, що креативна 
промисловість є тут і вже процвітає. 

Значні заходи були розпочаті у 2014 році. Це було пов'язано з від-
криттям нашого власного тимчасового культурного приміщення 
Berliner в історичному центрі міста. Незважаючи на те, що він має 
невеликий зал місткістю до п'ятдесяти чоловік, проте і для освіт-
ньої діяльності добре підходить. До цих пір ми організували у цьо-
му приміщенні понад сімдесят семінарів, лекцій та експертних 
дискусій.

У 2017 році вже третій рік поспіль відбувається освітня програма 
Publikum PRO, яка має дві основні частини. Перша частина більше 
орієнтована на широкий загал і складається з популяризаційних 
лекцій, які також відвідують і студенти відповідних спеціаль-
ностей університетів (наприклад, історії мистецтв, архітектури) 
і фахівців-практиків. Друга частина складається з семінарів та 
майстер-класів і експертних дискусій. Ця лінія спрямована безпо-
середньо на менеджерів культури, художників всіх видів і людей, 
які працюють у креативній промисловості. Програма присвяче-
на різним специфічним питанням – наприклад, у нас є окремі 
серії семінарів AudioAcademy для музикантів і музичних продю-
серів, – але і більш загальним питанням з права, бухгалтерського 
обліку та бізнесу. Таким чином, ми поєднуємо традиційну під-
тримку бізнесу з професійним навчанням у конкретних областях. 
В цьому році ми плануємо значно бульше присвячуватися театру, 
музикці та образотворчому мистецтву. 
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Окремим суб'єктам культури і креативної промисловості намага-
ємося допомагати й індивідуальними консультаціями, особливо 
у галузі фінансування, а, наприклад, незалежним театральним 
колективам надаємо приміщення і технічну допомогу. 

Нові можливості 
Першого вересня 2017 року ми плануємо відкрити нові приміщен-
ня. Мова піде про культурний зал і конференц-центр з двома при-
міщеннями «Malý Berlín» та приміщення для воркшопів «Update». 
Обидва проекти є важливим доповненням інфраструктури, якої 
досі не вистачає у Трнаві. Крім того, плануємо істотно розшири-
ти наші можливості для організації культурно-масових заходів, 
освітніх заходів, а також додали новинки такі, як професійні кон-
ференції та ділові заходи. 

Приміщення «Malý Berlín» для нас - це шлях професіоналізації на-
ших власних дій, а також можливість запропонувати цілій ло-
кальній сцені адекватні умови для його подальшого розвитку 
і професіоналізації. Коворкінг мав би попри це надати приміщен-
ня принаймні для сорока фрілансерів і молодих підприємців. Ко-
воркінг буде зосереджено саме на творчих галузях, в тому числі 
ІТ-індустрії. Принесе свої власні освітні та професійні заходи, про-
грами інкубації, а на його основі ми хочемо впродовж двох років 
відкрити і бізнес-акселератор, який буде досить вузькоспеціалі-
зований так, щоб ми могли підготувати дійсно хорошу програму 
в європейських параметрах і залучити до Трнави і людей з-за кор-
дону. 

Відкриття незалежного культурного центру завдяки більш шир-
шій пропозиції культурних, художніх та розважальних заходів 
би мало сприяти поліпшенню якості життя у Трнаві, велику част-
ку у цьому відіграють можливості культурного використання. 
Крім того культурний центр і коворкінг є частиною більш вели-
кого комплексу відремонтованих міських будинків в історично-
му центрі міста, який також принесе і приватно-управлінський 
громадський простір. Крім того і велику кількість офісних площ, 
де будуть зосереджуватися уже створені креативні фірми. Це за-
безпечить сильну концентрацію промисловості в одному місці, 
у зв’язку з цим обіцяємо появу інших цікавих співпраць і більш 
широкого залучення місцевих фахівців в області неформальної 
освіти.
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Проблеми, які залишаються 
Незважаючи на успіхи в останні роки і зсув, який якраз принесе 
2017 рік, залишається багато часткових питань невирішеними. 
Уже хронічною проблемою є відсутність студій, майстерень і ви-
пробувальних установок для груп. Найбільша проблема полягає 
якраз в студіях, де є навіть той факт, що молоді фахівці у галузі об-
разотворчого мистецтва чи модного дизайну виїжджають до Бра-
тислави, так як вони не в змозі тут створити адекватні умови для 
роботи. Обговорення з міською владою цих питань відбувалося, 
але до сих пір безрезультатно. 

Безвихідь ситуації викликають і державні творчі центри, які за 
допомогою сприяння фондів ЄС ростуть у кожному обласному цен-
трі, також і в Трнаві. Проект відкладається уже на кілька років і є 
ще серйозні сумніви з приводу його корисності. Хоча б частково 
можна було би вирішити проблеми з належними приміщеннями, 
якби, звичайно, місто, край і Міністерство культури в його оста-
точному плануванні керувалися реальними потребами. Викли-
ком буде і конкурс на звання культурної столиці Європи, якою 
в черговий раз стане одне з міст Словаччини у 2021 році. Конкурс 
буде оголошений, ймовірно, протягом двох років і нашим завдан-
ням буде переконати уряд міста, що навіть Трнава має шанс. 
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Завоювання титулу європейської столиці культури означало для 
міста Кошіце не тільки суттєвий вклад у вигляді багатої культур-
ної пропозиції або успішних інвестиційних проектів, але, осо-
бливо, представляло виникнення нових ініціатив, суб’єктів, які 
в області культурної та креативної індустрії почали запускатись. 
Для того, аби новостворені організації, а також ті, які з довшою іс-
торією, могли розвиватись і рухатись вперед, необхідно постійно 
навчатись, самовдосконалюватись і дбати про власний професіо-
налізм. 

Некомерційна організація «Creative Industry Кошіце» працює у га-
лузі культури та творчої індустрії, її увага зосереджена на культур-
них операторах та креативних людях. Крім усього іншого, створює 
для них умови та можливості для розвитку професіоналізму. Мова 
йде про різні форми та заходи, починаючи від лекцій, конферен-
цій, воркшопів, і закінчуючи особистою професійною програмою 
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чи заходами, які зв’язують між собою сектор культури та творчої 
індустрії з іншими секторами.

Освітня програма «Creative Industry Кошіце» складається з ворк-
шопів, семінарів та лекцій. Їх зміст пристосовується і вибирається 
таким чином, беручи до уваги потреби людей та організацій, які 
працюють у галузі культури та творчій індустрії. Освітня програма 
спрямована на професійне зростання і в той же час прагне до ство-
рення освіченої маси-критиків. Поступове створення професійних 
курсів веде до професійної акредитованої програми, що передба-
чає взаємопов'язані модулі, успішне завершення яких для учасни-
ків буде означати повний набір знань, необхідних для успішного 
функціонування та стабільності на ринку праці. Станом на сьо-
годні було проведено велику кількість воркшопів та семінарів 
з актуальних тем, представлених вітчизняними і зарубіжними 
лекторами. Акцент ставиться на тому, аби передача знань не зали-
шалась тільки на рівні теорії, а щоб навчання, яке подається, було 
побудоване на основі практики, тематичних дослідженнях і хоро-
ших прикладах. Поміж великої кількості питань можемо відзна-
чити, наприклад, менеджмент проектів для креативних проектів, 
гейміфікації, краудсорсингу і краудфандінга, збору коштів, соці-
альних медіа і маркетингу, основи фінансового управління чи 
права в культурі і багато іншого. Освітня програма враховує по-
треби та вимоги самих учасників, які відстежуються за допомогою 
анкетування. Остання допомагає при створенні окремої освітньої 
програми «Creative Industry Кошіце», і не тільки що стосується змі-
сту, але й з точки зору організаційних моментів. Події пристосо-
вують до часу і фінансовим можливостям потенційних учасників, 
таким чином, сподіваючись на стовідсоткову відвідуваність.

Іншою діяльністю організації «Creative Industry Кошіце», яка сто-
сується освіти у культурній та творчій індустрії, є партнерство 
у чотирирічному проекті «Creative Lenses» (2015 – 2019). «Creative 
Lenses» супроводжує культурні організації до того, щоб вони стали 
конкурентоспроможними та самостійними. Проект об'єднав між-
народний потенціал в області творчої індустрії, щоб допомогти ор-
ганізаціям поліпшити свої бізнес-моделі і довгострокові стратегії 
та шукають відповіді на ключові питання, які кращі моделі для 
некомерційних, культурних та мистецьких організацій, щоб ста-
ти стійкішими та фінансово незалежними, для того, щоб вони не 
шукали компроміс їхній художній цілісності, місії та цінностях. 
«Creative Lenses» сприяє обміну досвідом, засобами та механізмами 
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підтримки, необхідних для європейських творчих та культурних 
установ. Обмін досвідом відбувається за допомогою культурних фо-
румів, конференцій, семінарів, а також за допомогою інструментів 
бенчмаркінгу чи досліджень. «Creative Industry Кошіце» відпові-
дає за підготовку онлайн платформи бази знань, розвитку і тесту-
вання «Creative Benchmarking System». Далі бере участь у створенні 
веб-сторінки, графіки та інших цифрових інструментів, які бу-
дуть служити організації розвивати знання або поліпшити свої 
бізнес-моделі. Крім того, одним із завдань було організувати кон-
ференцію «Creative Lenses Forum Кошіце», де проводилась диску-
сія про те, що саме робить організацію, діючу в області культури, 
сильною і конкурентоспроможною. Форум був присвячений дію-
чим стратегіям та людям, які спроможні успішно реалізувати ці 
стратегії. Обговорювались такі теми, як бізнес-моделі, значення 
у галузі культури та інноваційний підхід до вирішення повсяк-
денних проблем. Програма форуму була побудована таким чином, 
що поєднувала у собі теоретичні знання з багаторічним досвідом 
фахівців в області культури та існуючих культурних організацій. 
Запрошені експерти презентували функціонування культурних 
центрів і культурних організацій, які мають різні сильні сторони 
та різні стратегії фінансування або ж бізнес-моделей. Фокусуючись 
на східноєвропейський і, особливо, словацький контекст хочемо 
проаналізувати перевірені методи та практичні моделі фінансу-
вання, управління, співпраці, партнерства, розвитку і комунікації, 
і поступово запропонувати сценарій для інноваційних бізнес-мо-
делей культурних організацій. Програма також принесла учасни-
кам заходів можливість отримати практичний досвід роботи за 
допомогою воркшопу «Business Model Canvas a Value Proposition».

Іншою програмою з розвитку професіоналізму, організованою не-
комерційною організацією «Creative Industry Кошіце», це програма 
під назвою «Escalator». 

«Escalator» як високо інтенсивна індивідуальна освітня програма, 
спрямована на розвиток креативності, таланту і професіоналізму 
людей та організацій чи компаній, що працюють в індустрії куль-
тури та креативу. Унікальність цього формату полягає у тому, що 
вона забезпечує в управлінні вибором окремим організаціям чи 
особам підготовку, що проводиться іноземними фахівцями з бага-
торічним досвідом роботи у творчій сфері. Ці ментори працюють 
з учасниками протягом усього року на індивідуальній базі і для 
кожного учасника розробляють програму навчання – тренінг, 
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відповідно до виявлених потреб та проблем, і присвячують ува-
гу вирішенню даних проблем. Навчання та програма, як правило, 
складаються з консультацій, коучингу, менторства, далі від стра-
тегічного планування, розвитку аудиторії, тренінгу з лідерства, 
бізнес-моделей, збору коштів, співпраці, та інших, і не в останню 
чергу, включає в себе освітні програми-візити та нетворкінг. Вони 
є невід'ємною частиною будь-якого здорового функціонування ор-
ганізації в рамках відділу і сектора, в якому вона працює. 

«Creative Industry Кошіце» організовує «Escalator» від року 2013 і на 
сьогодні дану програму провели вже 32 організації. До 2015 року 
програма «Escalator» була відкрита в основному для населення 
Кошіце, допоки у 2015 році вона була розповсюджена по всій тери-
торії Словаччини. Ефективність цієї специфічної програми можна 
оцінити з точки зору самих учасників, а також з точки зору самих 
наставників, які працюють з учасниками. Істотним фактом є те, 
що всі учасники без винятку сприймали проходження «Escalatora» 
як основу для росту та напрямку їх діяльності, і що не менш важ-
ливо, для виконавців, так само її вважають важливою для особи-
стісного розвитку самих себе.

Оскільки, «Escalator» з точки зору утримання і організації складна, 
її вартість досить висока. Говорячи про витрати на кожного учас-
ника, кожного року сума варіюється у розмірі шести тисяч євро, 
і при цьому для учасників без будь-яких зборів, що витікає з ни-
нішніх реалій місцевого середовища.

Програма «Escalator» належить до ключових проектів некомерцій-
ної організації «Creative Industry Košice» і так само, як інші освіт-
ні заходи для неї, є інструментом для виконання його бачення та 
сприйняття, тим самим створити з Кошіце місто, де можна жити 
завдяки якісній культурі, креативному середовищу та інновацій-
ній діяльності у всіх сферах життя. Це можна досягнути тільки за 
допомогою освічених і талановитих особистостей і культурних 
установ, збільшуючи їх міжнародний профіль, наприклад, надан-
ням зарубіжних поїздок, освітніх та культурних програм-візитів. 
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Принцип мережі є одним з основоположних що стосується співп-
раці міжнародного рівня. Обмін досвідом, співпраця над проекта-
ми, обмін членами команди, волонтерство, програми обміну, а та-
кож можливість колективних переговорів щодо умов для сектора є 
тими перевагами, які міжнародні мережі приносить для своїх чле-
нів. 

Значення мереж в Європі в області культурної та творчої індустрії 
є безпосередньо проголошений у програмних документах та ін-
струментах, які ЄС використовує для стимулювання міжнародно-
го співробітництва. У рамках програми «Креативна Європа» існує, 
наприклад, безпосередня підтримка мереж у формі операцій-
них грантів на період чотирьох років в програмі «Networks». Про-
те, «Креативна Європа» підтримує ідею створення міжнародного, 
транс'європейського співробітництва за допомогою кооперативної 
програми чи платформ, де основна умова успіху проекту визнача-
ється міжнародним партнерством. Така вимога існує в більшості 
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грантових програм тa схемах підтримки, що надаються ЄС, будь то 
в галузі освіти, підтримки бізнесу, мобільності, або ж наукових до-
сліджень чи розробок. 

Саме тому, належати до мережі і мати у доступі партнерів, які пе-
ревірені співпрацею, являється досить сильною базою для успіш-
ного функціонування та можливості отримання від ЄС грантових 
схем. У галузі культури та творчої індустрії в Європі функціонує 
декілька мереж, які об'єднують з організацій через культурні цен-
три аж до окремих митців і авторів безліч творчого потенціалу. Од-
нак, не всі вони однаково активні і актуальні. В якості позитивних 
прикладів можемо навести деякі міжнародні мережі культурної 
та творчої індустрії.

«Trans Europe Halles» (TEH) 
«Trans Europe Halles» - це мережа європейських незалежних куль-
турних центрів, яка була заснована в 1983 році активістами та ху-
дожниками, які бачили важливість зміни функціонального вико-
ристання старої промислової інфраструктури тa принесли в зали 
фабрик, складів та інших промислових будівель мистецтво, куль-
туру, заходи для спільноти. В даний час вона об'єднує 90 незалеж-
них культурних центрів.

Місія TEH полягає у посиленні постійного розвитку неурядових 
і незалежних культурних центрів тa сприянні появи нових ініціа-
тив за допомогою їх поєднання, заохочуючи їх і презентуючи. 

TEH підтримує і сприяє міжнародному співробітництву, надаю-
чи можливості для навчання і взаємного обміну. Пропагує способи 
функціонування і важливості цінностей, які для товариства має 
мистецтво і культура. 

Основними цілями TEH є: 

• створення сильної структури для обміну і співпраці членів окремих 
організацій
• пропагувати важливість і цінність культурних центрів, створених 
художниками і активістами за принципом простору для вільної 
творчості
• зробити з TEH провідну організацію професійного розвитку 
і міжнародного обміну в сфері культури. 
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• створити з TEH живе посилання для незалежних культурних 
центрів в міжнародному контексті

Для досягнення цих цілей TEH організовує щорічно дві міжнарод-
ні зустрічі, координує міжнародні проекти, надає консультаційні 
послуги для громадськості, а також для приватних установ, і ак-
тивно беруть участь у створенні культурної політики. 

TEH реалізовує також багато науково-дослідних проектів, спрямо-
ваних на функціонування культурних центрів, що відображають 
усю екосистему, яка з тим пов’язана. За останній період відбуло-
ся найцікавіше дослідження в створенні бізнес-моделі інновацій 
і в самому відображенні культурних центрів Європейського Союзу. 

«European Creative Business Network» (ECBN)
«European Creative Business Network» - це мережа посередницьких 
організацій, агентств, державних, муніципальних та регіональ-
них некомерційних організацій, метою яких є розвиток культур-
них і творчих індустрій. 

ECBN виникла в 2011 році як спадщина проекту RUHR2010 в здійс-
ненні міжнародного співробітництва. У Європі це перша в своєму 
роді мережа, що зв'язує організації підтримки, примножує вплив 
на сектор безпосередньо в своїх країнах. Вона об'єднує 41 членів 
з 19 країн.

Метою мережі є сприяти у допомозі окремому європейському рин-
ку творчої індустрії, підтримувати своїх членів доступом до інфор-
мацій, зустрічами, комерційними місіями, обміном досвіду, лобі-
юванням на європейському рівні в інтересах творчого сектора.

ECBN своєю діяльністю сприяє покращенню ноу-хау в області по-
літики, спрямованої на розвиток культурних і творчих галузей. 
Водночас, є частиною міжнародних проектів, в яких він виступає 
в ролі розповсюджувача результатів і заходів, присвячений адво-
катству як на національному рівні, так і в європейському контек-
сті. 

IETM 
Це спеціалізована мережа театрів і організацій перформативно-
го мистецтва. Ця мережа є позитивним прикладом довгостроково-
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го функціонування мережі з великою членською базою і вузьким 
профілем. Вона охоплює понад п'ятсот організацій в п'ятдесяти 
країнах по всьому світу, які співпрацюють в області театру, танцю, 
нового цирку, інтердисциплінарних живих виступів чи нових за-
собів масової інформації. Членську базу становлять, в основному, 
фестивалі, театри, розробники, дослідницькі компанії, універси-
тети та інститути. 

IETM виникло в 1981 році і неформальна зустріч професіоналів 
в області performing arts на Polverigi Festivale в Італії. Це був час, ко-
ли більшість міжнародного співробітництва відбувалась виключ-
но через урядові організації або ж міжурядові установи та їх взаєм-
не співробітництво. 

Діяльність цієї мережі спрямована на підтримку членів, реаліза-
цію дослідницьких проектів і спрощення комунікації.

Місія IETM полягає в тому, щоб виступати за цінності культури 
і мистецтва в постійно мінливому світі, підтримувати фахівців 
в сфері музичних мистецтв через доступ до міжнародних контак-
тів, знань і динаміки обміну, яку здійснює за допомогою своєї ді-
яльності. 

N.I.C.E.  «Network for Innovation and Creativity in 
Europe»
Мережа N.I.C.E. – «Network for Innovation and Creativity in Europe» 
об’єднує зацікавлені сторони з широкої галузі культури і креатив-
них галузей, таких як фестивалі, інкубатори, коворкінгові міс-
ця, національні агентства, креативні майданчики, міста, регіони, 
торгово-промислові палати, університети та установи культури, 
такі як театри або музеї. 

Метою мережі є об'єднання широкого спектру партнерів, дозволя-
ючи, таким чином, розвитку дискусії і реалізації потенціалу куль-
турних і креативних інновацій, міського розвитку і економічно-
го зростання. 

Інструмент, який використовує мережа та який є унікальним у по-
рівнянні з іншими мережами є N.I.C.E. Award. Нагороди в декіль-
кох номінаціях присуджуються щорічно, починаючи від року 2014. 
Привабливість і успіх мережі виокремлює ряд проектів, що бе-
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руть участь у конкурсі. В 2014 році це було 108 проектів з 22 країн 
і в остаточний список з-поміж десяти проектів потрапив і проект 
кошицьких «Kasární (зі слов. – «Казарми»)/Kulturparku». В 2015 ро-
ці це було вже понад 200 проектів і зростаюча тенденція підтвер-
дилась і в році 2016, коли Кошіце знов були представлені в експерт-
ній комісії. 

Про високий рівень N.I.C.E. свідчать також імена, які стоять за ме-
режею, важливо відзначити Чарльза Лендрі, одного з найвизнач-
ніших адвокатів ідей «Creative City». 

Ми навели декілька прикладів мереж, які функціонують на між-
народному рівні, таким чином, забезпечуючи своїм членам мож-
ливості скористатись перевагами з передачі ноу-хау, взяти участь 
у міжнародних проектах, отримати досвід, обміну працівниками, 
митцями та проектами. Додана вартість міжнародного співробіт-
ництва для кожної організації чи окремої особи різна. Проте, оче-
видно, що така форма співпраці тa функціонування спонукає до 
професійного зростання, набувати досвід набагато швидше, вчи-
тись на помилках інших і допомагати один одному при вирішенні 
проблем. Отримати можливість разом виступати на європейсько-
му чи міжнародному рівні, і бути здатними впливати чи безпосе-
редньо визначати політику, яка у наступному році буде впливати 
на напрямок сектора, являється важливою і основною перевагою, 
що мережа і мережування приносять. 


