
 
Republica SLOVACĂ 
Slovenská republika 

 
 

Termenul de "slovac" provine de la "slovenin", 

care are drept rădăcină "slovo" (cuvânt) și 

înseamnă  "persoane care vorbesc aceeași 

limbă". 

 

 

Capitala: Bratislava (cunoscută în trecut 

drept Pressburg/ 

Pozsony/Pressporek)  659,578 (inclusiv zona 

metropolitană) locuitori, densitate – 1177 

loc./km2 (2012) Alte mari orașe Košice și 

Prešov 

Populație: 5,445,802 milioane locuitori(est. 

iulie 2016 – CIA World Factbook) 

Suprafață: 49,035  km2 (20 % din 

România) 

Densitatea populației:  111 loc/km2 – 2016  

Unități administrative – 8 regiuni (kraje, 

singular - kraj) Banská Bystrica, Bratislava, 

Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina 

Geografie și climă:  

-localizare: țară central europeană fără ieșire 

la mare 

- vecini : Austria(SV), Cehia (NV), Polonia 

(NE), Ucraina(SE), Ungaria (S) 

- relief: predominant muntos - Carpații Mici și 

Carpații Albi, precum și Masivul Tatra Înaltă 

(la granița cu Polonia); cel mai înalt vârf este 

Gerlachovský (2655m); câmpii în SV și SE; 

râuri: Dunărea + afluenții săi, Hron și Vah, 

precum și Morava 

- clima: temperat continentală 

 

Componența etnică: slovaci 80.7%, maghiari 

8.5%, Rroma 2%, alții sau nespecificat 8.8% 

(est. 2011). Apartenența confesională: 

creștini: romano-catolici 62%, protestanți 

8,2% greco-catolici 3,8%, altele sau 

nespecificate 12,5%, niciuna 13,4% - est. 2011 

Ziua națională și alte sărbători importante: 

• 1 ianuarie  - Ziua Republicii 

(independența de Cehia 1993) 

• 29 august – Ziua Revoltei Naționale 

(împotriva nazismului 1944) 

• 1 septembrie -  Ziua Constituției 

(adoptare -1992) 

• 28 octombrie – Ziua Independenței  (de 

Austro-Ungaria -1918) 

Limbi: slovaca (oficială) 78.6%, maghiara 

9.4%, Rroma 2.3%, rutenă 1%, altele sau 

nespecificate 8.8% (est. 2011) 

 

Formă de guvernământ: republică 

parlamentară 

Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal 

Conducere actuală (aprilie 2017):   

• Președinte: Andrej KISKA (iunie 2014) 

• Prim-ministru: Robert FICO (aprilie 
2012) 

Repere istorice: vestigii preistorice, cea mai 

faimoasă fiind Venus din Moravany (cea mai 

veche statuie de femeie, fabricată din os de 

mamut - 22,800 î.Hr); celții și tracii, culturile 

Hallstatt și La Tenne; cucerirea romană; 

invaziile hunilor și apoi ale avarilor în sec IV-
VII; triburile slave au ajuns pe acest teritoriu 

în sec. V; Marele Imperiu al Moraviei 

începând cu 833; prezența Sf. Chiril și 

Metodiu în 863; din 1000 - parte din Regatul 

Ungariei  până la înfrângerea Imperiului 

Austro-Ungar în primul război mondial și 

dizolvarea acestuia în 1918; între 1536-1848 

Bratislava (Pozsony/Pressburg) a fost 
capitala Ungariei; 1918-1939 Cehoslovacia, 

apoi dominația sovietică, 1968 - incidentele 

de la Praga; 1993 - separarea de Cehia, 2004 

- aderarea la UE și NATO, 2009 - adoptarea 

Euro 

 



 
 

 

Economie: PIB – 169,1 miliarde $ (PPC), 90,26 miliarde $ (nominal) – 2016; PIB/locuitor: 31,182 $ 

(PPC), 16,648 $(nominal)- 2016; forța de muncă – 2,74 milioane, rata șomajului – 9,8% -2016, 

populație sub limita sărăciei – 12,6% - 2014; economie puternică, în creștere, cu un venit mediu ce 

reprezintă 76% din media UE din 2014;  Bratislava este a treia regiune europeană ca bogăție după 

Luxemburg (orașul) și Hamburg; 97% din PIB se datoarează exporturilor 

Domenii: servicii (64,8%), industrie (31,6%), agricultură (3,6%) – 2016 

Resurse naturale: păduri, cupru, zinc, mangan, plumb, fier și lignit 

Comerț: export - vehicule și piese, mașini și echipamente electrice, reactoare nucleare și 

cuptoare, fier și oțel, uleiuri minerale și combustibili (Germania, Cehia, Polonia, Austria, Ungaria, 

Franța, UK, Italia) – 2015; import – echipamente electronice, mașini și echipamente de transport, 

reactoare nucleare, combustibili (Germania, Cehia, China, Rusia, Polonia, Ungaria) – 2015 

 

 

Domenii ale identității naționale:  

Patrimoniu cultural: cultură populară foarte puternică, care include multe biserici din lemn, care 

fac parte din patrimoniul UNESCO; castele medievale și catedralele fac și ele parte din patrimoniul 

cultural european și mondial; o figură emblematică a folclorului slovac este Juraj Jánošík - figură 

legendară de justițiar cu faimă de Robin Hood care a trăit între 1688-1713; mitul său este răspândit 

în întreaga Europă Centrală, inclusiv în Cehia și Polonia 

Curente artistice și personalități: gotic, romantism, impresionism, art nouveau, pop art; Paul de 

Levoča (pictor medieval care a realizat pictura celui mai mare altar gotic din lume - Biserica Sf. 

Iacob din Levoča); părinții lui Andy Warhol (lider al mișcării pop art) erau ermigranți americani de 

origine slovacă; Alexander Dubček - lider politic sec XX - reformatorul comunist identificat cu 

Primăvăra de la Praga din 1968 înăbușită de tancurile sovietice și trupele Pactului de la Varșovia; 

între 1989-1992 a fost liderul Parlamentului Cehoslovac 

Sport: cele mai populare: hochei pe gheață și fotbal; echipa națională de hochei a câștigat patru 

medalii la campionatele mondiale, cea mai recentă fiind medalia de argint la Campionatul Mondial 

din 2012 de la Helsinki; cele mai multe medalii olimpice au fost câștigate de sportivii de canoe, 

care au câștigat cel puțin o medalie în fiecare olimpiadă, începând cu cea de la Atlanta din 1996 

Gastronomie: influențe maghiare, cehe și austrice, dar și ucrainiene și poloneze; bucătăria slovacă 

se bazează mai ales pe carne de porc și pui, făină, cartofi, varză și produse lactate; datorită 

pădurilor dese, vânatul este și el popular în Slovacia; mâncăruri tradiționale: bryndzové halušky 

(găluști pe bază de cartofi și brânză), Bryndza - un tip de brânză de oaie, iar termenul este preluat 

din română, kapustnica (supă pe bază de varză), krvavnica (un fel de sângerete); vinul este foarte 

popular în Slovacia, iar vinul Tokaj se produce nu doar în Ungaria, dar și în zona de SE a Slovaciei 

 

 



Reprezentare în organizații internaționale:  

UE (inclusiv spațiul Schengen și zona Euro); 

Slovacia a avut Președinția Consiliului UE în 

2016;  NATO, OCDE, Grupul de la Visegrad, 

ONU + agențiile ONU, OSCE, Consiliul 

Europei,  Fondul Monetar Internațional, 

Banca Mondială, Organizația Mondială a 

Comerțului, Organizația Internațională a 

Muncii, Comitetul Olimpic Internațional, 

Curtea Internațională de Justiție – acceptă 

jurisdicția Curții  

Istoric relații bilaterale cu România și 

protocol/acord educație: 

• 1920  – stabilire relații diplomatice cu 
Cehoslovacia, iar în 1993 cu Republica 
Slovacă 

• 1994 - acord interguvernamental de 
colaborare în domeniile științei, 
învățământului, culturii și sportului 

• 2013 – program interministerial de 
colaborare în domeniul educației 
pentru perioada 2013-2016 

 
 
 
 
 
Reprezentare diplomatică  
 
1. În România:  
Ambasada Republicii Slovace în România 
Ambasador: E.S. Dl Ján GÁBOR 
Adresa: Str. Oţetari nr. 3, sector 2, 020977, 
Bucureşti 
Telefon: (0040-21) 300.61.00; 300.61.07 
Fax: (0040-21) 300 61 01 
E-mail: emb.bucharest@mzv.sk  
 
 
2. În Republica Slovacă: 
Ambasada României în Republica Slovacă 
Ambasador:  Doamna Steluţa ARHIRE 
Adresa: Ticha 45/A, 811 02 Bratislava 
Telefon: + 421 2 207 27 147 
Fax: + 421 2 207 27 547 
E-mail: bratislava@mae.ro   
http://bratislava.mae.ro/  
 

 

  

SURSE:  

• CIA world factbook - https://www.cia.gov/li-

brary/publications/the-world-fac-

tbook/geos/lo.html (economie, guvern, orga-

nizații internaționale, date statistice) 

• BBC country profile - 

www.bbc.co.uk/news/world-europe-17847682   

(repere istorice și fotografia 1) 

• Wikipedia - versiunile în engleză 
https://en.wikipedia.org/wiki/Slovakia    și 
română 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Slovacia  
(geografie, istorie, cultură, fotografia 2) 

• MAE – https://www.mae.ro/bilateral-
relations/1738#837   (relații bilaterale + 
reprezentare diplomatică) 
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Link-uri importante: 

• Admin. Prez. - https://www.prezident.sk/en/    
• Consiliul Național (Parlament) – http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?Lang=en  
• Guvern - http://www.government.gov.sk/  
• Min. Educației, Știință, Cercetare și Sport - https://www.minedu.sk/about-the-ministry/  
• Ministerul Afacerilor Externe și Europene - http://www.foreign.gov.sk/web/en    
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