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Rozvojová šanca pre vedu
Nepoznám inú
krajinu, ktorá
by mala toľko
kvalitných múzeí, ako ich je
v USA. Azda
tam tak kompenzujú svoj
neskorší nástup do formovania histórie.
Sú medzi nimi
aj múzeá vedy,
v ktorých sa môžeme s jej výsledkami oboznámiť štúdiom či interaktívnou formou pomocou hier, jednoduchých fyzikálnych alebo chemických pokusov. Popularizácia vedy, lebo o to tu ide, má za následok záujem
a súhlas verejnosti investovať do jej rozvoja. Bolo by však omylom myslieť si, že
súhlas verejnosti je podmienkou podpory
vedy, ako sa nás o tom snažili presvedčiť
niektorí slovenskí politici s cieľom oddialiť
tento bod zvratu v našej štátnej politike,
naliehavo presadzovaný Európskou komisiou cestou stratégie sformulovanej v Lisabone a v Barcelone. Ľudia vyjdú do ulíc
kvôli daniam, dôchodkom, politickým nešvárom alebo futbalu, ale nie kvôli vede.
Rozhodnutie o podpore vedy a výskumu
je primárne v rukách vlád jednotlivých
krajín, je mierou ich pokrokovosti a schopnosti dlhodobejšej rozvojovej koncepcie a vízie. Popularizácia vedeckých poznatkov a
ich praktických aplikácií je v ére vedomostnej spoločnosti a znalostnej ekonomiky dôsledkom takejto koncepcie, je
nástrojom prerastania vedy a výskumu spoločnosťou. Prejavuje sa to tým, že sa začína viac hovoriť o komunikácii vedy. Je to
vyššie štádium popularizácie a tam, kde
sa mu dáva priestor, dopadajú prieskumy,
ako sa verejnosť o vedu zaujíma, lepšie.
Komunikácia vedy je základom národnej
vedeckej kultúry.
V slovenskej politike sme počas predminulého, a najmä minulého roku zaznamenali politické a organizačné kroky, ktoré naznačujú, že vedecká kultúra dostane azda
rozvojovú šancu. Tento prísľub cítiť, aj keď
z neho zotrieme nánosy obvyklej predvolebnej propagandy. Svedčí o tom program

Minerva, nový rezort pre vedomostnú spoločnosť, granty na popularizáciu vedy, ocenenia najvyšších členov výskumnej komunity, výstavy, zámer zriadiť ministerský útvar
na informovanie verejnosti v tomto smere.
Slovenská akadémia vied venuje komunikácii vedy značný priestor a cestou ústredného tlačového odboru a jednotlivých pracovísk produkuje ročne okolo 2 000 informačných výstupov pre všetky druhy médií.
Najväčší rastový potenciál má internet. Vítame preto aj projekt tejto prílohy, ktorý
otvára priestor predstavovať výsledky aplikovateľné v priemyselnej praxi. V akadémii
chápeme síce aplikáciu výsledkov širšie,
patrí do nej aj vzdelávanie a bezpečnosť
obyvateľstva, kultúra, zdravotníctvo, životné prostredie a iné zložky, je však skutočnosťou, že aplikačný potenciál nášho výskumu nie je zatiaľ dostatočne využitý. Uvedený projekt tomu podáva pomocnú ruku.
Bolo by však omylom uvažovať o slovenskej vede a výskume ako o niečom, čomu
patrí iba budúcnosť. Patrí im aj prítomnosť.
Úspešný ekonomický rast krajiny je aj výsledkom angažovanosti našej vedy. Žiaľ,
zatiaľ nemáme dostatok nástrojov, aby sme
vyhodnotili mieru tejto prospešnosti. Ale hovoriť o tom je prvý a nevyhnutný krok.
Prof. Ing. ŠTEFAN LUBY, DrSc, Dr.h.c.
predseda SAV

Budúcnosť vedy je v rukách mladých.
Snímka V. Šmihula
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Chce to audit znalostnej ekonomiky

Znalostná ekonomika sa stala v Európskej
únii, Slovensko z toho nevynímajúc, jednou z
najdiskutovanejších tém posledného desaťročia. Podľa prezidenta Zväzu priemyslu Slovenska (ZPS) a úradujúceho prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Slavomíra Hatinu naše zamestnávateľské
štruktúry sa s takto formulovanou výzvou stretávajú i v rámci kontaktov na pôde svojej zamestnávateľskej centrály – Únie priemyselných a zamestnávateľských konfederácií Európy (UNICE). V tomto smere podporili
iniciatívu svojho člena – Zväzu priemyselných
výskumných a vývojových organizácií, ktorého
predstavitelia sa zhodli s vedením ZPS na
potrebe rozvoja aktivít s cieľom intenzívnejšie
prezentovať výsledky priemyselného výskumu na Slovensku.
Naši zamestnávatelia si podľa S. Hatinu uvedomujú racionálne jadro a význam tohto úsilia. Existujú štúdie, podľa ktorých až 40 %
rastu produktivity práce sa dosahuje vďaka výdavkom na výskum a vývoj. A vysoká pridaná
hodnota z tohto dôvodu – premietnutá do sofistikovaných výrobkov – je spravidla tiež garantom adekvátnej miery zisku a celkovej úspešnosti podnikateľských subjektov i celých
národných ekonomík. Túto skúsenosť si
S. Hatina overil a dobre uvedomoval aj po-

čas svojho manažérskeho pôsobenia vo veľkom petrochemickom kombináte. Podobne
je to aj vo viacerých ďalších podnikoch na
Slovensku, aj keď na druhej strane má podľa
neho situácia v tomto smere dosť ďaleko od
ideálu a v porovnaní s vyspelými krajinami tu
treba ešte veľa doháňať.
Zamestnávatelia združení v ZPS a RÚZ nechcú vývoj, výskum a inováciu v budúcich rokoch ponechávať na náhodu. A podobne ako
si dali vypracovať audit prekážok podnikania

na Slovensku, vďaka čomu identifikovali
množstvo oblastí, kde ešte treba naše reformné úsilie zintenzívniť – chcú si podľa S.
Hatinu v odborných kruhoch objednať podobný audit o prekážkach, ktoré brzdia rozvoj
znalostnej ekonomiky a inovačnej politiky v
našej podnikateľskej sfére. Mohlo by to podľa S. Hatinu nielen prispieť k odstráneniu niektorých pretrvávajúcich bariér podnikania, ale
aj k celkovému zlepšeniu stavu podnikateľského prostredia v našej krajine.

Aj takto by mohlo vyzerať symbolické rozbehnutie prílohy v réžii prezidenta ZPS
S. Hatinu (prvý zprava).
Snímka archív

Veda ešte stále nie je prioritou
Vedecké bádanie na vysokých školách bolo
a je podľa prezidenta Slovenskej rektorskej
konferencie a rektora Slovenskej technickej
univerzity (STU) prof. Ing. Vladimíra Báleša,
DrSc. prakticky od založenia univerzít nerozlučne spojené s ich životom. Aj na Slovensku sa najväčšia časť výskumu so zreteľom na široké odborné zázemie robí na
vysokých školách. Menej už podľa neho možno vyjadrovať spokojnosť s jeho kvalitou,
ktorá má od pracoviska k pracovisku dosť
kolísavú úroveň. Mnohé v tomto smere
ovplyvňuje individuálny ľudský faktor, veľa
však závisí aj od toho, akú váhu prikladá
spoločnosť vzdelaniu a vede. Žiaľ, podľa V.
Báleša podpora vedy, predovšetkým pokiaľ
ide o jej finančné vyjadrenie, nebola v žiadnej doterajšej vláde vrátane súčasnej prio-

ritou. Deklaratívne možno áno, ale v skutkoch menej. Aj preto slovenská veda zaostáva za svetovou. Môžeme sa síce pochváliť ostrovčekmi vedy, ktoré sú uznávané vo
svete, ale tie vznikli skôr podporou zo zahraničia, prípadne získaním zahraničných
grantov.
Vážnym momentom na Slovensku je podľa V. Báleša fakt, že súkromný sektor investuje veľmi málo, skoro najmenej z členských štátov v EÚ, do výskumu. Manažéri firiem síce volajú po kvalitných výsledkoch
výskumu, ktoré by najlepšie už zajtra mali
byť aplikovateľné v praxi, ale väčšina z nich
na dosiahnutie týchto výsledkov toho veľa
neurobila. Výskum – to nie je len okamžitá
realizácia jeho výsledkov v praxi. Je to podľa
V. Báleša najmä cesta trpezlivých pokusov,

bádaní, aj omylov. Veď napríklad výskum
materiálov pre AIRBUS 380 sa začal pred 15
rokmi.
Nie všetky školy na Slovensku sa venujú
výskumu tak, ako by si doba želala. Bolo by
veľmi žiaduce, keby sa vysoké školy rozdeľovali podľa kvality výskumu tak, ako to
predpisuje zákon o vysokých školách, a to na
výskumné univerzity, univerzity a univerzitné
vysoké školy. A, samozrejme, aj podľa toho
by sa mala financovať veda na nich. Potešujúcim momentom je rastúci záujem o
doktorandské štúdium. Ministerstvo školstva prideľuje vysokým školám čoraz viac
miest pre začínajúcich doktorandov. Je to
podľa V. Báleša dobrý signál, že mladí ľudia
majú chuť pracovať na poli vedy. Treba dúfať, že sa tu črtá na lepšie časy.

Výsledky výskumu sú preukázateľné
Popularizácia výsledkov domáceho výskumu a vývoja na Slovensku je
v súčasnosti – jemne povedané – veľmi skromná. Pociťuje to nielen odborná,
ale aj široká verejnosť, ktorá v dôsledku toho vo viacerých prípadoch dosť
skreslene hodnotí užitočnosť vynakladaných prostriedkov spoločnosti na
oblasť vedy a techniky. Ani na prezentáciu výsledkov vedy v dennej tlači nie je
v súčasnosti primeraný priestor. Tento deficit by aspoň čiastočne chcela
odstrániť príloha Výskum, vývoj, inovácie, ktorej prvé číslo dnes na tejto
stránke Hospodárskych novín práve vychádza. Pri je zrode stal aj prezident
Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií Dr.h.c.h.
doc. Ing. Jozef Buday, CSc.
Naozaj to – pokiaľ ide o postoj médií
k vede – vnímate tak kriticky?
– Žiaľ, do značnej miery áno. Médiá sa
radšej venujú celebritám, medzi ktorými
vedca prakticky nenájdete. Uvedenej
problematike dáva občas nepravidelný
priestor poväčšine hospodárska tlač –
orientuje sa však skôr na legislatívne, systémové a organizačné otázky riadenia výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku,
ako na prezentáciu a popularizáciu dosiahnutých výsledkov. Zväz priemyselných
výskumných a vývojových organizácií, ktorý združuje 34 výskumných a podporných

organizácií z tejto oblasti, sa preto s pomocou grantu z Agentúry na podporu výskumu a vývoja chce pokúsiť o zmenu
tohto nepriaznivého stavu.
Ako k tomu chcete prispieť?
– Čiastočne napríklad touto prílohou,
ktorá bude počínajúc februárom t. r. vychádzať s dvojmesačnou periodicitou, ako
aj vytvorením zodpovedajúceho organizačného zázemia, navrhnutím systému
prípravy, zberu a spracovania informácií o
výsledkoch výskumu a vývoja a zabezpečením ich pravidelného publikovania.

Okrem príspevku aplikovaného výskumu
a vývoja na zvýšenie konkurenčnej schopnosti priemyslu sa v navrhovanom systéme vytvorí priestor na prezentáciu transferu poznatkov vysokoškolskej a akademickej vedy do podnikateľského sektora
a tiež príspevku tohto vedeckého zázemia Slovenska k zvýšeniu celosvetovej
poznatkovej bázy.
Má sa v tomto smere aplikovaný výskum na Slovensku vôbec čím pochváliť?
– Určite áno. Výskum a vývoj napríklad
len v rokoch 2000 – 2005 riešil vyše 80
vedecko-technických projektov s objemom zdrojov okolo 3,0 mld. Sk. Môžem
byť však aj konkrétnejší. Na základe výsledkov domáceho priemyselného výskumu a vývoja v NCHZ, a. s., Nováky
nedávno realizovali investičnú výstavbu
technologického celku pre acetylenické
alkoholy a dioly, v Matadore, a. s., Púchov zaviedli výrobu nových typov gumárenských zmesí na výrobu automobilových plášťov. Železničná spoločnosť, a.
s., Bratislava v rámci modernizácie voz-

ňového parku
zavádza progresívne prvky
a uzly elektrovýzbroje približne do 50
vagónov
osobnej dopravy ročne a
v celulózovopapierenskom kombináte KAPPA
J. Budaj
Snímka archív
Štúrovo, a. s.,
realizujú ekologické bezsírne varenie polobuničiny. CHEMOSVIT-Fibrochem, a. s.,
zasa zaviedol výrobu antimikrobiálneho
polypropylénového vlákna, z ktorého SLOVENKA, a. s., Banská Bystrica, TECHNOPOL – Trikota, a. s., Vrbové a TEXICOM,
a. s., Ružomberok vyrábajú textilné a
odevné výrobky porovnateľné so svetovou konkurenciou najmä na export. Podobne vo VVU-ZTS, a. s., Košice zvíťazili
v medzinárodnom tendri a realizujú dodávku mobilných robotických systémov
pre spoločnosť CERN v Ženeve.

Čo znamenajú výsledky priemyselného výskumu pre našu ekonomiku?
– Myslím si, že sú veľkým prínosom. Na
ich základe sa napríklad podarilo dosiahnuť medzinárodné uznanie predĺženiu životnosti a zvýšeniu bezpečnosti jadrových elektrární VVER-440, ako aj plnenie záväzkov priemyslu prijatých
Slovenskou republikou v rámci Agendy
21 – zabezpečovania trvalo udržateľného
rozvoja. Celkovo sa z ukončených úloh výskumu a vývoja v priemysle v spomenutých rokoch 2000 – 2005 realizovalo 133
hmotných realizačných výstupov technologického a výrobkového charakteru a 66
realizačných výstupov nehmotného charakteru. Z uvedených realizačných výstupov sa každoročne v priemysle dosahujú
výnosy v objeme okolo 1,3 mld. Sk, zisk
vo výške 150 mil. Sk, vytvára sa pridaná
hodnota vo výške 400 mil. Sk, zvyšuje sa
vývoz v objeme 350 mil. Sk a vytvárajú sa
pracovné príležitosti pre zhruba sto pracovníkov za rok. O všetkom tom – a pokiaľ to bude možné aj trochu podrobnejšie – by sme radi hovorili práve v tejto
prílohe.
Ing. IGOR CHOVAN, CSc.
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