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I. Словацька Республіка
У Словацькій Республіці проживає близько
5,4 мільйонів осіб. 86 % населення складають
словаки, 10,5 % - угорці, 1,5 % - роми, решту чехи, русини, німці, поляки та українці.

Словаччина розташована
в центрі Європи. Площа
її території 49 036 км2.

Словаччина є континентальною країною, яка має спільні
кордони з п’ятьма державами. Протяжність території країни
із заходу на схід - 428,9 км, із півночі на південь - 196,7 км.

Главою держави
є Президент Словацької
Республіки.

Найбільшою річкою, що тече через територію Словаччини,
є Дунай. Він бере свій початок в Німеччині, протікаючи на
своєму шляху через Братиславу. До Дунаю вливаються майже
всі словацьки річки.
Єдин
Єдиним установчим і законодавчим органом Словацької
Республіки
є Національна Рада Словацької Республіки,
Респ
яка складається з 150 депутатів.

Найвищим органом
виконавчої влади є Уряд
Словацької Республіки.

Столицею Словацької Республіки є місто Братислава, населення
якого 450 000 жителів. Іншими великими містами Словаччини
є Кошіце, Прешов, Нітра, Жіліна, Банська Бистріца, Трнава та
Тренчін.

В минулому територія Словаччини була частиною таких великих
багатонаціональних держав:
9 століття Великоморавська Імперія
1000 – 1918 Угорщина, Габсбургська імперія та пізніше Австро-Угорщина
1918 – 1939 Чехословацька Республіка
1939 – 1945 Словацька держава
1945 – 1992 Чехословацька Республіка (1945-1960)
Чехословацька Соціалістична Республіка (1960-1990)
Чеська та Словацька Федеративна Республіка (1990-1992)
1993 –
Словацька Республіка

Рельєф півдня країни
творить низина, яка з півночі
обмежується гірською дугою
Карпат. Поверхня території
країни - переважно гориста.
Найвищою вершиною є пік
Герлах у Високих Татрах, висота
якого 2655 м.

17 ЛИСТОПАДА 1989

6 ЛИПНЯ 1990

Оксамитова революція. Безкровним переворотом у
Чехословаччині скинуто комуністичний тоталітарний
режим, що існував сорок років, і країна стала на шлях
свободи і демократії.

На зустрічі найвищих
представників країн-членів
НАТО в Лондоні 6 липня
1990 р. було прийнято
Лондонську декларацію, в якій
пропонувалося розвивати діалог
і співробітництво з країнами
Центральної та Східної Європи
в усіх сферах.

27 ЧЕРВНЯ 1991

На зустрічі найвищих представників
Чеської і Словацької Федеративної
Республіки, Угорщини та Польщі
у місті Вишеград (на півночі
Угорщини), була підписана
Декларація про взаємне тісне
співробітництво на шляху до
європейської інтеграції і, таким
чином, виникла неформальна
група, так звана „Вишеградська
трійка”. Внаслідок розділення
Чеської і Словацької Федеративної
Республіки у 1993 році, група стала
„Вишеградською четвіркою”.

Чехословаччину
залишив останній
радянський солдат,
тим самим закінчилося
виведення радянських
військ, які знаходилися
в Чехословаччині
з моменту вторгнення
п’яти країн Варшавського
договору в 1968 році.

foto: NR SR

II. Шлях Словаччини
до НАТО

15 ЛЮТОГО 1991

1 ЛИПНЯ 1991
На зустрічі в Празі відбувся
офіційний розпуск Організації
Варшавського договору.

foto: NATO

17 ЛИПНЯ 1992
Словацька Національна
Рада прийняла Декларацію
про суверенітет Словацької
Республіки, необхідною
умовою якої була самостійність
Словаччини.

1 ВЕРЕСНЯ 1992
Словацька Національна
Рада прийняла
Конституцію
Словацької Республіки,
в якій проголошено,
що „Словацька
Республіка є суверенна,
демократична
і правова держава.
Жодна ідеологія або
релігія не можуть
визнаватися державою
як обов‘язкові”.

4 ЛИСТОПАДА 1993

Вступ Словаччини до Ради
Північноатлантичного
співробітництва (РПАС - North
Atlantic Cooperation Council).
РПАС виникла в листопаді
1991 року як форум для
взаємних політичних
консультацій між членами
НАТО і колишніми країнами
Організації Варшавського
договору з питань, що
становлять спільний інтерес,
головним чином - з питань
оборони і безпеки. Під впливом
дедалі активнішого взаємного
військового і оборонного
співробітництва в рамках
програми „Партнерство
заради миру”, в 1997 році РПАС
трансформувався на якісно
вищий рівень політичного
і військового співробітництва
і його було перейменовано
на Раду євроатлантичного
партнерства (РЄАП - EuroAtlantic Partnership Council).

В Брюсселі відбулися переговори
Президента Словацької Республіки
Міхала Ковача з Генеральним
секретарем Північноатлантичного
альянсу (НАТО) Манфредом
Вернером. Альянс привітав
зацікавленість Словацької Республіки
у членстві в НАТО, висловивши
їй підтримку, так само як і Чехії,
Угорщині і Польщі.

foto: NATO

1 СІЧНЯ 1993

Чеська і Словацька Федеративна
Республіка мирним шляхом
розділилися на дві самостійні держави.
Утворенням Словацької Республіки
закінчився складний процес емансипації
словацького народу.

9 ЛЮТОГО 1994
У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі
Прем’єр-міністр Словацької Республіки
Владімір Мечіар підписав Рамковий
документ програми „Партнерство заради
миру” (ПЗМ). ПЗМ виникла в 1994 році,
як програма практичного двостороннього
співробітництва між окремими
партнерськими країнами і НАТО.
Програма надає партнерам можливість
самостійно визначати і розвивати власні
пріоритети співробітництва з НАТО.

foto: NATO

foto: TASR

1 СІЧНЯ 1993

10 СІЧНЯ 1995

8-9 ЛИПЕНЬ 1997

Альянс підготував «Дослідження з питань розширення
НАТО», в якому проаналізував вигоди і можливі ризики
від прийняття нових членів. Дослідження вказало, що
розширення НАТО сприятиме підвищенню стабільності
і безпеки усіх держав в євроатлантичному регіоні.
Розширення також сприятиме демократичним реформам,
в тому числі здійсненню цивільного і демократичного
контролю над збройними силами; зміцнить кооперацію
та добросусідські відносини. За даними дослідження,
розширення НАТО зробить більш прозорим оборонне
планування і військовий бюджет, зміцнивши, таким
чином, будування довіри між державами.
Згідно з дослідженням, країни - претенденти на
членство в НАТО повинні довести, що вони є діючими
демократіями, заснованими на принципах ринкової
економіки, які дотримуються прав людини та прав
національних меншин у відповідності до принципів
Організації з безпеки та співробітництва в Європі.
Претенденти на членство в НАТО повинні мати
не ускладнені проблемами відносини із сусідніми
державами і беруть на себе зобов’язання вирішувати
будь-які спори мирним шляхом. Держави, які бажають
приєднатися до Альянсу, повинні бути спроможними
і готовими робити свій посильний вклад у безпеку
Альянсу, а також досягти військової сумісності із
збройними силами інших його членів.

Уряд Словацької Республіки
прийняв Програмну заяву,
в якій визначив, що „зусилля
в набутті членства
в Північноатлантичному
Альянсі є основним напрямом
безпекової орієнтації
Словацької Республіки”.

Саміт НАТО в Мадриді прийняв
рішення про початок проведення
консультацій з питань вступу
до Альянсу з Польщею,
Угорщиною і Чехією.

foto: NATO

ВЕРЕСЕНЬ 1995

8 ГРУДНЯ 1998

Відбувся референдум, який стосувався
не лише вступу Словацької Республіки
до НАТО, але також розміщення ядерної
зброї та військових баз на території
Словаччини та прямих виборів Президента
Словацької Республіки. Центральна комісія
референдуму визнала цей референдум
недійсним.

foto: NATO

23 - 24 ТРАВНЯ 1997

Міністр закордонних справ Словацької
Республіки Едуард Кукан взяв участь
у засіданні Ради євроатлантичного
партнерства в Брюсселі. Глава
американської дипломатії Мадлен Олбрайт
під час зустрічі з Міністром Е.Куканом
констатувала, що Словацька Республіка
є одним із найкраще підготовлених
кандидатів на вступ до НАТО.

БЕРЕЗЕНЬ 1999

221 ВЕРЕСНЯ 2000

До НАТО увійшли Чехія, Угорщина, Польща.

23 коаліційні і опозиційні депутати Національної Ради
Словацької Республіки створили Депутатську групу
з питань прискореної інтеграції Словацької Республіки
ддо НАТО. Створення цієї групи вказало на те, що
нна рівні парламенту вдалося досягти консенсусу
в питаннях міжнародної і безпекової політики
Словацької Республіки. Із заяви цієї Депутатської
г
групи:
„ ... Виходимо з переконання, що інтеграція
Словацької Республіки до Північноатлантичного
аальянсу є єдиним реальним шляхом до стабільної
безпеки нашої країни”.

23 – 25 КВІТНЯ 1999

foto: NR SR

На Вашингтонському саміті Словацька Республіка отримала статус країни – кандидата на членство в НАТО.
На саміті НАТО було прийнято „План дій щодо членства в НАТО” (ПДЧ -Membership Action Plan), призначений
для підготовки країн – кандидатів до членства в НАТО. На підставі досвіду підготовки до членства в НАТО Чеської
Республіки, Угорщини і Польщі, ПДЧ спрямований на такі області: 1. Політичні та економічні питання, 2. Обороні
та військові питання, 3. Питання ресурсів (фінансових, людських), 4. Питання безпеки (безпека інформації),
5. Правові питання.

ЛИСТОПАД

2000

Генеральний секретар
НАТО Джордж Робертсон
під час зустрічі з Прем’
єр-міністром Словацької
Республіки Мікулашом
Дзуріндою в Брюсселі
відзначив прогрес, якого
досягла Словацька
Республіка у підготовці до
членства в НАТО.

foto: NATO

Уряд Словацької Республіки ухвалив Національну програму
підготовки Словацької Республіки до членства в НАТО під
назвою „PRENAME” (PREparation for NATO MEmbership),
підготовлену на підставі Плану дій щодо членства. Тим
самим Уряд вирішив скористатися ПДЧ як інструментом
для вдосконалення політичних, оборонних, економічних
і правових структур Словацької Республіки для того, щоб
вони відповідали стандартам НАТО. В рамках
„PRENAME” було створено міжвідомчий механізм для
координації підготовки до членства в НАТО, виконавчою
основною якого були міжвідомчі робочі групи.

foto: NATO

foto: NATO

9 ЧЕРВНЯ 1999

foto: vNATO

В Братиславі відбулася конференція „Нові європейські демократії: лідерство
і відповідальність”. В ній взяли участь представники 10 посткомуністичних
країн, які претендували на членство в НАТО: Албанія, Болгарія, Хорватія,
Естонія, Литва, Латвія, Македонія, Румунія, Словаччина і Словенія. Ці
країни ще до Празького саміту НАТО утворили неформальну групу - так
звану „Вільнюську десятку”, метою якої було продемонструвати взаємну
солідарність, зобов’язання щодо взаємного співробітництва і відсутність
конкуренції в питаннях вступу до Альянсу.
З промови Премiєр-міністра СР Мікулаша Дзурінди на конференції: „ Нас
взаємно єднає зобов’язання забезпечити свободу і демократію в цій частині
світу. Як країни, свобода і демократія яких у цьому сторіччі надто часто не
визнавалися, ми відчуваємо, що можемо допомогти своїм особистим внеском
і досвідом не лише цьому регіону, але й усій Європі та трансатлантичній
спільноті. Розбудова і розширення НАТО стане змістом нашої історичної
долі і зробить Європу ще більш безпечною”.

21 – 22 ЛИСТОПАДА 2002
Празький саміт НАТО.
Словацька Республіка, разом
з іншими шістьма країнами,
отримала запрошення розпочати
переговори про вступ до НАТО.
В Декларації глав держав та
урядів країн-членів НАТО, що
була прийнята на празькому
саміті, говориться: „Сьогодні ми
прийняли рішення запросити
Болгарію, Естонію, Латвію,
Литву, Румунію, Словаччину
і Словенію розпочати
переговори з метою вступу
до Альянсу. Вітаємо їх з цією
історичною нагодою, яка
так доречно відбувається

9 ТА 16 ГРУДНЯ 2002

у Празі. Приєднання цих нових
членів зміцнить безпеку усіх у
Євроатлантичному просторі
і сприятиме досягненню нашої
спільної мети - єдиної і вільної
Європи, об’єднаної спільними
цінностями. Двері НАТО
залишаться відкритими для
європейських демократій, які
бажають і здатні взяти на себе
відповідальність і зобов’язання
членства, відповідно до Статті
10 Північноатлантичного
договору.”

foto: vNATO

10 – 12 БЕРЕЗНЯ 2001

foto: Úrad Vlády SR

2001

Національна Рада
Словацької Республіки
прийняла нову Стратегію
безпеки Словацької
Республіки, яка бере
до уваги вступ до НАТО.
За неї проголосувала
переважна більшість
депутатів.
Стаття 59 Стратегії
безпеки Словацької
Республіки: „ ... Словацька
Республіка докладає
зусиль для набуття
повноцінного членства
у Північноатланттичному
альянсі, як оптимальному
варіанті отримання
ефективних гарантій
безпеки.”

foto: Úrad Vlády SR

БЕРЕЗЕНЬ

Інтенсифікований діалог з питань
набуття Словацькою Республікою
членства в НАТО. Під час першого
кола переговорів Словацька
Республіка підтвердила політичну
готовність взяти на себе політичні
і оборонно-військові зобов’язання,
що випливають з приєднання до
Північноатлантичного договору.
Друге коло переговорів було
спрямоване на питання ресурсів,
безпеки інформації і питання,
пов’язані з приєднанням Словацької
Республіки до комплексу правових
норм Альянсу, на підставі
яких вирішуються технічні
і безпеково-інформаційні питання.
Словацька Республіка повинна
була підтвердити политичне
зобов’язання Уряду Словацької
Республіки виділяти на потреби
оборони кошти у розмірі 2% ВВП.
Водночас Словацька Республіка
взяла на себе зобов’язання робити
внески до спільних бюджетів
НАТО.

227 БЕРЕЗНЯ 2003

229 БЕРЕЗНЯ 2004

У
Уряд
Словацької Республіки на своєму
ппозачерговому засіданні прийняв одностайне
ррішення про приєднання Словацької Республіки
ддо Північноатлантичного договору.

Після закінчення ратифікації в державахП
ч
членах
Альянсу протоколи про приєднання були
у
урочисто
передані у Вашингтоні депозитарію
П
Північноатлантичного
договору , яким є Уряд
США. Для Словацької Республіки та інших
шести
країн-кандидатів це означало набуття
ш
повного
членства в НАТО.
п

foto: NATO

110 ТА 15 КВІТНЯ 2003
Національна Рада Словацької Республіки
Н
ухвалила
у
рішення про приєднання Словацької
Республіки
Р
до Північноатлантичного
д
договору.
Через п’ять днів документ про
п
приєднання
підписав Президент Словацької
Р
Республіки
Рудолф Шустер.

26 БЕРЕЗНЯ 2003
foto: NATO

Представники країн-членів
НАТО, за присутності
представників семи запрошених
країн, підписали в Брюсселі
протоколи про приєднання до
Північноатлантичного договору.
Після цього почався процес
ратифікації цих протоколів
в країнах-членах Альянсу.

foto: NATO

foto: NR SR

2 КВІТНЯ 2004
Урочиста церемонія підняття прапору
Словацької Республіки та інших шести
нових країн-членів в штаб-квартирі
НАТО в Брюсселі.

1 ТРАВНЯ 2004

foto: NATO

Вступ Словацької Республіки
до Європейського Союзу.

28 – 29 ЧЕРВНЯ 2004
Стамбульський саміт НАТО. Словацька
Республіка бере участь в цьому саміті
вперше як член Альянсу.

Засідання Парламентної
Асамблеї НАТО в Словацькій
Республіці.

foto: NATO

foto: NR SR

28 ТРАВНЯ – 1 ЧЕРВНЯ 2004

2007 - 2008

1 СІЧНЯ 2009

Посольство Словацької Республіки в Україні
виконує місію Контактного Посольства НАТО
в Україні. В своїй діяльності використовує багатий
досвід, який Словацька Республіка отримала в період
перед її вступом до Альянсу. Посольство тісно
співпрацює з міністерствами, іншими державними
органами та неурядовими організаціями України.

На Посольство СР в Україні знову покладено
виконання місії Контактного Посольства НАТО
в Україні, яка триватиме до кінця 2010 року. Це
завдання свідчить про якість роботи Посольства
в попередньому звітному періоді, є виразом
довіри з боку союзників та задоволення рівнем
співробітництва з боку українських партнерів.

3 – 4 КВІТНЯ 2009

2 – 4 КВІТНЯ 2008
Саміт НАТО в Бухаресті. Лідери держав-членів
Альянсу привітали євроатлантичні прагнення
України і заявили, що „Україна стане членом
НАТО”. В заключних положеннях саміту записано,
що ПДЧ для України буде наступним кроком на її
шляху до НАТО і тому Альянс розпочне інтенсивне
співробітництво з Україною на найвищому рівні.

Саміт НАТО в Страсбурзі - Келі. Альянс святкує
своє 60-річчя. Глави держав та урядів країн Альянсу
знову підтвердили принцип неподільності безпеки
союзників, відданість трансатлантичній солідарності
і спільній меті, якою є цілісна і вільна Європа.
На саміті було прийнято Декларацію про безпеку
Альянсу, яка підтверджує основні цінності, принципи
і цілі Альянсу. Держави-члени НАТО вітали нових
союзників – Албанію і Хорватію і підтвердили, що
політика „відкритих дверей” Альянсу не зазнала
змін і її метою залишається зміцнення безпеки усіх
держав в євроатлантичному регіоні. Розпочалася
підготовка нової Стратегічної концепції НАТО.

III. Що ми отримали
завдяки вступу до НАТО

2. МИ НЕ САМІ
Приєднавшись до Північноатлантичного
договору, Словацька Республіка отримала
гарантії безпеки, що випливають із Статті
5 згаданого договору, відповідно до якої
збройний напад на одну або декілька країн
НАТО вважається нападом на них усіх.

Присяга останніх призовників строкової служби в 2005
році у м.Кежмарок

foto: NATO

Вступивши до НАТО, Словацька
Республіка стала членом ексклюзивного
клубу і, на рівних правах із союзниками,
може обговорювати питання безпеки
і приймати щодо них рішення.
В досягненні одностайного рішення
НАТО голос Словацької Республіки
є однаково важливим, як і голоси інших
союзників. У складі Альянсу Словацька
Республіка підтримує трансатлантичний
союз і діалог, розвиток партнерства
і розширення Альянсу, трансформацію
оборонних і військових спроможностей,
структур і механізмів планування НАТО;
а також добивається поглиблення
співробітництва і координації дій між
НАТО і ЄС.

foto: M. Burza, MO SR

1. БІЛЬШИЙ ВПЛИВ ТА БІЛЬША ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Внаслідок скасування строкової військової служби,
починаючи з 2006 року Збройні Сили Словацької
Республіки стали повністю професійними.

Напад на Словаччину став би нападом на усіх членів НАТО.
foto: P. Dovina, MO SR

4. БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ
Вступ Словацької Республіки до Альянсу був виразним сигналом для іноземних
інвесторів про те, що їхнім інвестиціям у Словаччині нічого не загрожує,
оскільки країна знаходиться під захисною парасолькою НАТО. Інтенсивне
вливання іноземних інвестицій стало наступним позитивним наслідком членства
Словацької Республіки в Альянсі.

3. ВСТУП ДО НАТО СПРИЯВ І ВСТУПУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Підготовка Словацької Республіки до членства в НАТО сприяла й вступу до Європейського Союзу.
Адже ж підготовка до членства в НАТО торкалася не лише військових питань, але також питань
політичних, економічних і правових. До НАТО вступає не лише армія, а уся країна. НАТО та ЄС
базуються на тотожних стандартах і принципах визнання демократії, прав людини і правової держави.
Тому підготовка країни до членства в одній з цих двох організацій веде до дотримання стандартів,
необхідних для членства в другій.

Вливання прямих іноземних інвестицій у Словаччину в 1994 – 2008 роках.
Мільйонів словацьких крон
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6. СПІВРОБІТНИЧАЄМО

5. ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ АРМІЇ
Оскільки Словацька Республіка стала складовою колективної оборони
НАТО, при забезпеченні власної безпеки вона вже не повинна покладатися
сама на себе. Словацька Республіка поступово збудувала менш численну,
проте більш якісну і більш мобільну професійну армію.
При реформуванні Збройних Сил Словацької
Республіки приорітети віддавалися:
1. якісному відбору, навчанню та утриманню
персоналу,
2. навчанню відповідно до стандартів НАТО і
3. модернізації озброєння і техніки.

З НАЙКРАЩИМИ АРМІЯМИ СВІТУ

Завдяки членству в НАТО Збройні Сили
Словацької Республіки отримали нагоду
використовувати досвід союзників, які
мають найсучасніші армії у світі. Ще
однією перевагою є співробітництво між
розвідувальними службами союзників.

З моменту свого утворення
Словацька Республіка брала
активну участь в операціях та
місіях міжнародного кризового
менеджменту. Військовослужбовці
Збройних Сил Словацької Республіки
брали участь в операціях НАТО ще
задовго до вступу до Альянсу.

В 1997 році Словацька Республіка
взяла участь в операції НАТО SFOR
в Боснії та Герцоговині, надіславши
офіцерів-саперів та офіцерів
з питань цивільно-військового
співробітництва до Сараєва і Тузли.
foto: P. Dovina, MO SR

foto: NATO
foto: P. Dovina, MO SR

З вересня 1999 р. Словацька
Республіка брала участь в операції
НАТО KFOR в Косово. З лютого 2002
р. в операції KFOR діє механізована
рота Збройних Сил Словацької
Республіки на спільній чехо-словацькій
базі в Шайковац.

foto: M. Burza, MO SR

foto: P. Vitko, MO SR

Словацькі офіцери брали участь
у тренувальній місії НАТО (NTM-I)
в Іраці. Їхнім завданням було надання
допомоги у формуванні, навчанні та
оснащенні нових збройних сил Іраку.

Багатофункціональна саперна рота Збройних
Сил Словацької Республіки діє в операції НАТО
ISAF в Афганістані, а саме на території
Кабульського міжнародного аеропорту та на
військово-повітряній базі в Кандагарі.

foto: M. Burza, MO SR

foto: M. Burza, MO SR

7. НОВІ ШАНСИ ДЛЯ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
Із вступом до НАТО зросли можливості для міжнародного співробітництва словацької оборонної промисловості,
яка пропонує декілька своїх унікальних виробів, наприклад:

„АЛІГАТОР 4x4” („ALIGATOR 4x4”)

Легкий, швидкісний,
колісний бронетранспортерамфібія, високої
маневреності, з можливістю
транспортування літаками.
Наразі „АЛІГАТОР
4х4” пропонується в
чотирьох модифікаціях:
пересувний командний
пункт, спостережний
і розвідувальний пункт,
поліцейська бронемашина
і спеціальна модифікація для
операцій ООН.
foto: P. Vitko, MO SR

foto: P. Vitko, MO SR

„ЗУЗАНА” („ZUZANA”)

„БОЖЕНА” („BOŽENA”)

155 мм самохідна
гармата-гаубиця.
Використання
найсучасніших
технологій разом
з оригінальною
концепцією
і відмінними технічними
характеристиками
ставлять „ЗУЗАНУ”
в один ряд
з найсучаснішими
артилерійськими
системами.

Дистанційно керована
колісно-гусенична система
розмінування з досяжністю
2000 м, призначена
для знешкодження
протипіхотних
і протитанкових мін.
„БОЖЕНА” отримала
позитивні відгуки від
багатьох спеціалістів
з розмінування з різних
неурядових організацій,
миротворчих сил ООН
та від спеціалізованих
приватних фірм.

foto: P. Dovina, MO SR

foto: P. Dovina, MO SR

„„DD-CWA”
Д
Дистанційний
детектор
„„DD-CWA” для
ввиявлення токсичних
ххімічних речовин у
пповітрі – це єдиний у
ссвіті серійний продукт
ттакого типу. Зазвичай
ввстановлюється на
сспеціальній підставці на
бойовій
б
машині.

fото: P. Vitko, MO SR

ІV. Підтримка Словацькою
Республікою України на її шляху
до євроатлантичних структур
Словацька Республіка підтримувала й надалі всебічно підтримуватиме демократичні зміни
і розбудову громадянського суспільства в Україні. В рамках своїх можливостей, Словацька
Республіка готова й надалі допомагати Україні в реалізації її євроатлантичних амбіцій настільки,
наскільки в цьому буде зацікавлена сама Україна.
Словацька Республіка прагне конкретними справами сприяти не лише підвищенню рівня
інформованості українського суспільства про Альянс і зміцненню довіри українців до цього
трансатлантичного союзу, але й здійсненню в Україні суспільних реформ, необхідних для прийняття
України в НАТО. Словаччина надала допомогу у підготовці та реалізації інформаційної стратегії
України з питань євроатлантичної інтеграції.
У військово-політичній та військовій сфері Словацька Республіка почала співробітничати
з Україною ще з 1993 року на підставі міжвідомчого договору. Спочатку співробітництво
орієнтувалося на військову освіту і збройні сили, пізніше стало більш інтенсивним і поширилося
й до інших сфер. Будувалися відносини підвищеної довіри, співробітництво розширилося до
безпосередніх контактів між військовими частинами. Був створений спільний (з Угорщиною
і Румунією) батальйон «ТИСА», завданням якого є надання допомоги в подоланні надзвичайних
ситуацій на прикордонних територіях.
Наступним пріоритетом є підтримка реформ в оборонному і безпековому секторі України,
насамперед, за допомогою технічного співробітництва. До трастового фонду НАТО, створеного

в рамках програми ”Партнерство
заради миру”, в 2005 та 2007 роках
Словаччина виділила фінансові кошти,
які призначалися для ліквідації зброї
і боєприпасів, а також для професійної
підготовки, згідно з Програмою
професійного розвитку кадрів у відомстві
оборони України.
З початку 2007 року Посольство
Словацької Республіки в Україні виконує
місію Контактного посольства НАТО
в Україні і виконуватиме цю місію до
кінця 2010 року. Нашою метою було
і залишається підтримання діалогу і
співробітництва між Альянсом і Україною.
Контактне Посольство НАТО надає
інформацію щодо характеру сучасного
Альянсу, його головних цілей та діяльності
для того, щоб Україна могла вільно й з
повною відповідальністю прийняти рішення
стосовно свого стратегічного курсу.
В 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті
ми, разом з іншими союзниками, привітали
прагення України до членства в НАТО
і заявилия, що майбутнє України - в НАТО.
У зв’язку з цим відзначаємо, що Україна
вже зараз робить свій значний внесок не

лише у зміцнення безпеки регіону, але й в
операції під проводом НАТО.
В лютому 2009 р. Київ відвідала група
представників НАТО, метою яких було
надання практичної допомогти в розробці
першої Річної національної програми України
(РНП - Annual National Programme). В рамках
цих консультацій словацькі (й хорватські)
експерти поділилися своїм власним
досвідом із складання РНП. Ця національна
програма, з одного боку, надає членам
Альянсу можливість допомогти Україні
виконати умови для прийняття до НАТО; з
іншого боку цією національною програмою
Україна зобов’язалася продовжувати
проведення реформ і готуватися до виконання
зобов’язань, які випливають з її майбутнього
членства в НАТО.

Словаччина, як рівноправний партнер, має
можливість дискутувати про усі актуальні
питання НАТО.

Міряння
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id у Словаччині.

Спільні словацько-українські військові
навчання частин „Слов’яни за мир”
відбулися у 2006 році.

