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BRUSEL / BRATISLAVA  
 
Už piaty rok sa podporuje výskumno-inovačný potenciál Slovenska aj priamo z Bruselu  
 
Pred piatimi rokmi sa Slovensko plnohodnotne zapojilo do Európskeho výskumného priestoru aj 
formou vlastnej styčnej kancelárie v Bruseli. Aktuálne si jej symbolické výročie pripomenuli nielen 
zástupcovia z európskej 28, ale aj tí, ktorí slovenský výskum, vývoj a inovácie úspešne reprezentujú.  
 
Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) bola zriadená v roku 2014 ako pracovisko 
Centra vedecko-technických informácií SR. Zaradili sme sa tak k ďalším európskym                                                   
a asociovaným štátom, ktoré takúto kanceláriu majú.  
 
Podujatie pri príležitosti piateho výročia SLORD otvorila veľvyslankyňa Petra Vargová, zástupkyňa 
Stáleho predstaviteľa pri EÚ. Andrej Kurucz, vedúci SLORD, sa vo svojom príhovore hostiteľa 
venoval priblíženiu každodenných aktivít kancelárie: „Mal som záujem v krátkosti predstaviť agendu, 
ktorú spoločne s kolegami riešime a poukázať na bežné aktivity, ktoré sú súčasťou nášho pracovného 
dňa. Ich cieľom je predovšetkým posilnenie a stimulácia účasti slovenských výskumno-
inovačných subjektov v rámcových programoch EÚ a na strane EÚ, zasa poukázať na potenciál nášho 
výskumno-inovačného ekosystému,“ konkretizoval Kurucz.     
 
Konkrétne príklady sú vždy najhodnovernejšou vizitkou práce či spolupráce. V prípade SLORD sa 
v krátkosti hosťom predstavil napríklad najväčší vedecko-výskumný projekt financovaný z rámcového 
programu Horizont 2020 na Slovensku, projekt FunGlass, ktorý je zameraný na funkčné a povrchovo 
funkcionalizované sklá. Slovensko sa môže pochváliť aj revolučným produktom Ecocapsule.                     
Ide o netradičné takzvané inteligentné bývanie a navyše s pridanou hodnotou využitia prírodných 
zdrojov energie. K úspešným možno zaradiť aj víťaza najväčšej start-upovej súťaže na Slovensku – 
Startup Awards z roku 2017. Spoločnosť Saftra Photonics predstavila technológiu s názvom PickMol, 
vďaka ktorej bude možné odhaliť nebezpečné látky vo vode jednoduchšie a rýchlejšie.  
 
„Prostredníctvom prezentácie jedinečných projektov sme chceli na pôde EÚ poukázať, že slovenská 
veda, výskum a inovácie sú aktívne a konkurencieschopné. A je úlohou našej kancelárie tento trend 
podporovať a pomáhať našim výskumným pracovníkom a inovátorom, aby boli čoraz viac aj tými 
európskymi,“ doplnil Kurucz.  
 
Podujatie k 5. výročiu Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v Bruseli sa uskutočnilo 7. marca 2019 
v priestoroch Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ. Viac ako stovku účastníkov tvorili nielen 
zástupcovia štruktúr EÚ, ale aj akademickej obce či malých a stredných podnikov a odborných združení 
a asociácií v Bruseli. 
 
Kompletné informácie k podujatiu sú k dispozícii na oficiálnej webovej stránke SLORD. 
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