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Bratislava, 26. apríl 2017 

 

 

Vaša excelencia, 

 

Dovoľte mi vás láskavo informovať, že Slovenská republika má záujem uchádzať sa o relokáciu sídla 

Európskej liekovej agentúry (EMA) do Bratislavy. 

Hlavné mesto Slovenska, Bratislava, je vhodne situované na to, aby sa stalo novým sídlom agentúry. 

Geografická poloha v strednej Európe - v blízkosti mnohých európskych hlavných miest a s dobre 

zavedenou cestnou infraštruktúrou - by predstavovala silnú logistickú základňu pre fungovanie EMA. 

Sme pripravení predstaviť špecifickú ponuku, ktorá by preukázala náš záväzok zabezpečiť pre agentúru 

modernú, pokrokovú infraštruktúru, vrátane vhodného umiestnenia, excelentných pracovných 

podmienok a plynulých dopravných spojení. 

Slovenská republika vie zároveň ponúknuť svoje kapacity v oblasti expertízy EMA. Ponúkame dobre 

fungujúci systém verejnej zdravotnej starostlivosti, značné skúsenosti v oblasti biomedicíny 

a farmakológie, rovnako ako vysoko vyškolených odborníkov v oblasti zdravotníctva a výskumu. 

Slovenská vláda v súčasnosti poskytuje financovanie pre perspektívne strategické plány na podporu 

novej infraštruktúry a príležitostí v oblasti bio a veterinárnej medicíny a biotechnológiách. Plán, ktorý 

sa aktuálne implementuje, zahŕňa tiež nový vedecký park v Bratislave a podporuje inovatívne 

podnikanie s cieľom vytvoriť nové a posilnené biomedicínske a farmaceutické príležitosti. 

Relokácia EMA do Bratislavy by bola obojstranne výhodná pre EMA aj Slovensko a mohla by vyústiť 

do väčšieho príbehu európskeho úspechu. 

Mesto Bratislava je situované v srdci prosperujúceho a úspešného regiónu. Nachádza sa na treťom 

mieste v rebríčku najbohatších regiónov podľa HDP na obyvateľa a ponúka príjemné a cenovo 

dostupné podmienky pre život svojich obyvateľov, vrátane nízkych daní. Bratislava je navyše známa  

nízkou úrovňou nezamestnanosti, bohatými pracovnými príležitosťami, rovnako ako možnosťami 

vzdelávania, vrátane ponuky viacerých medzinárodných škôl. Hlavné mesto je považované za jedno 

z najbezpečnejších na svete s nízkou mierou kriminality, podčiarknutou korešpondujúcim vnímaním 

verejnosťou. Bratislava predstavuje pulzujúce miesto so silnou mladou komunitou plnou elánu, 

entuziazmu a inovatívnych nápadov v širokej škále oblastí - počnúc kolískou mnohých start-upov, cez 

kuchyňu, kultúru, športové aktivity až po dynamický životný štýl vo všeobecnosti. 

Slovenská vláda, rovnako ako mesto Bratislava, sú pripravené úzko spolupracovať s vedením EMA 

s cieľom poskytnúť agentúre a jej zamestnancom komplexnú asistenciu v súvislosti s premiestnením. 

Minuloročné zvládnutie Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ podčiarkuje našu vieru, že 

premiestnenie EMA a jej budúcich operácií sa odohrá hladko a efektívne. 

Ako je známe, Slovenská republika je jedným z tých členských štátov Európskej únie, ktorý zatiaľ nie je  

sídlom žiadnej agentúry. Z toho dôvodu sme pevne presvedčení, že nadchádzajúce rozhodnutie by malo 

byť v súlade s cieľmi záverov Európskej rady z rokov 2003 a 2008 hovoriacich o prednosti nových 

členských štátov bez inštitúcie EÚ alebo jej agentúry. 



Vzhľadom na vyššie uvedené fakty verím, že Slovenská republika predstavuje vhodné miesto pre nový 

domov Európskej liekovej agentúry, a preto dúfam, že naša kandidatúra bude posúdená v pozitívnom 

svetle. 

 

S úctou, 

 

Robert Fico 
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