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Vážený pán minister,  

 

 

dovoľte mi touto cestou informovať Vás o záujme Slovenskej republiky  kandidovať na 

presídlenie Európskej liekovej agentúry (EMA). EMA hrala v minulosti vždy dôležitú úlohu 

v podpore moderných a inovatívnych liekov a s jej presídlením má Bratislava v úmysle 

pokračovať v dynamickom rozvoji liekovej politiky aj v budúcnosti. Dobre fungujúce 

zdravotníctvo a expertíza v biomedicíne a farmakológii bude uchovávať úspech EMA 

z minulých čias a viesť ju do ešte prosperujúcejšej budúcnosti.  

 

Bratislava je prototypom takzvaného „malého veľkého mesta“. Toto rušné mesto 

s 500 000 obyvateľmi priamo na európskej križovatke poskytuje svojim obyvateľom 

a návštevníkom širokú škálu umeleckého a kultúrneho života, množstvo historických pamiatok, 

veľké množstvo gurmánskych reštaurácií a možností športového vyžitia počas každého ročného 

obdobia. Strategická poloha Bratislavy medzi blízkymi veľkomestami (Viedeň, Budapešť 

a Praha) umožňuje výborné železničné a diaľničné spojenie. Letisko M. R. Štefánika v 

Bratislave ponúka množstvo letov do európskych destinácií a medzinárodné letisko vo Viedni  

je od nej vzdialené len 55 km.   

 

Vo svojej histórii bola Bratislava trojjazyčné mesto, kde obyvatelia hovorili po 

slovensky, maďarsky a nemecky. Od pádu komunizmu v strednej a východnej Európe v roku 

1989 sa stáva mesto, ktoré bolo vždy kozmopolitné, stále viac multikultúrne s približne 10% 

obyvateľov, ktoré tvoria cudzinci. Radí sa k najbezpečnejším mestám na svete s nízkou 

kriminalitou a rastúcou životnou úrovňou obyvateľov. 

 



Ako príklad atraktívnosti slovenského hlavného mesta pre moderných zamestnancov je 

Bratislava 8. najlepšie miesto pre ľudí  v oblasti slobodných povolaní. Našu rozvíjajúcu sa 

ekonomiku povzbudilo aj zavedenie eura pred ôsmymi rokmi. V roku 2017 bola Bratislava 

podľa HDP na obyvateľa tretí najbohatší región v EÚ a jej obyvatelia sa tešia z najnižšieho 

daňového zaťaženia. Bratislava je známa nízkou nezamestnanosťou ale zároveň stále ponúka 

široké spektrum pracovných príležitostí. Nachádza sa tu množstvo pobočiek známych 

medzinárodných spoločností ako napríklad AT&T, Adient, Allianz, Amazon, Dell, Deutche 

Telekom, Henkel, HPE, IBM, ING GSO, Johnson controls, Lenovo, Mondelez, Orange, Swiss 

Re, Siemens, Zürich Insurance Group, Yanfeng a mnohé iné. Bratislava je naviac domovom 

mnohých  vplyvných mimovládnych organizácií ako Amnesty International, Transparency 

International, Inštitútu ľudských práv, Greenpeace, Inštitútu pre ekonomické a sociálne 

reformy, Aliancia pre rodinu a iné.  

 

Historicky bolo vzdelanie pre Slovensko vždy prioritou. Slovenskí vedci a inžinieri 

v mnohom prispeli k rozvoju moderných vied. Zamestnanci EMA budú môcť využívať široké 

spektrum možností vzdelania pre deti aj dospelých vrátane množstva medzinárodných škôl. 

Počas mnohých desaťročí poskytovali renomované vzdelávacie ustanovizne ako Univerzita 

Komenského uznávanú kvalitu v prírodných vedách, medicíne, farmakológii a iných 

disciplínach. 

 

Vláda SR poskytuje financovanie  strategickému plánu  na podporu infraštruktúry 

a príležitostí pre humánnu a veterinárnu medicínu a biotechnológie.  Implementácia tohto 

plánu zahŕňa nový vedecký park v Bratislave aj iných častiach krajiny. Táto iniciatíva má za 

ciel podporu medzinárodnej spolupráce, financovanie výskumu a  najmodernejšie vzdelávanie 

v oblasti výskumu a technológií.  

 

Ako člen Európskej únie a Schengenskej dohody má mladá Slovenská republika výbornú 

pozíciu medzi východom a západom. Blízkosť mnohých európskych hlavných miest a rýchlo 

rastúca dopravná infraštruktúra poskytuje logistickú výhodu pre pôsobenie EMA. Bratislava 

vykazuje značnú kapacitu pre rýchly a veľký ekonomický rozvoj. Stavajúc na skúsenostiach so 

súčasným ekonomickým rastom bude mesto Bratislava a vládne inštitúcie vrátane Ministerstva 

zdravotníctva  SR pracovať spoločne so zástupcami EMA pri vytvorení všestrannej pomoci jej 

zamestnancom  pri jej premiestňovaní. 

 



Vysoko úspešné slovenské predsedníctvo v Rade EÚ v roku 2016 potvrdzuje naše 

presvedčenie, že premiestnenie a budúce fungovanie EMA bude v Bratislave efektívne 

naplnené.  

 

Verím, že všetky uvedené informácie Vám pomôžu pri pozitívnom zvážení kandidatúry 

Slovenskej republiky na sídlo EMA. Na záver mi dovoľte citovať oficiálny slogan našej 

kandidatúry „Settle in Slovakia – Good Idea“. 

 

 

S úctou  

 

 

 


