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Výskum verzus prax

I. Chodák

Snímka: archív SAV

Ústavy SAV sa orientujú najmä na základný
výskum. V tejto súvislosti treba hneď na začiatku dodať, že len cestou základného výskumu možno získať úplne nové poznatky,
prevratné pre akýkoľvek technický pokrok.
V mnohých prípadoch sa tieto poznatky spočiatku javia ako úplne nepoužiteľné pre prax.
Možno uviesť výrok lorda Kelvina po objavení
elektromagnetického vlnenia: „Neviem si
predstaviť, že by tento objav niekedy v budúcnosti mohol mať praktické využitie“.
Dnes sú tieto vedomosti základom pre najprogresívnejšie technológie.
Na viacerých ústavoch SAV je aj snaha
o aplikáciu výsledkov viditeľná a prináša celospoločenský osoh, ako aj finančný efekt
pre pracovisko i pôvodcov. No aplikácií by
mohlo byť viac. Príčiny nízkeho počtu realizovaných výsledkov možno vidieť popri malom záujme vedcov, ktorý často pramení
z neznalosti postupov, nedostatku kontaktov
a pocitu straty času, najmä v objektívne malej efektivite skutočného využitia ponúkaných výsledkov pre prax ako dôsledku absencie systému, ktorý by zabezpečil štandardné spracovanie výsledku profesionálnou
organizáciou. Takéto možnosti má v súčasnosti väčšina výskumných pracovísk základného výskumu, najmä univerzít, v západnej Európe, o USA ani nehovoriac.
Napríklad v Nemecku Max–Planckova spoločnosť, zoskupenie výskumných organizácií
podobné práve Slovenskej akadémii vied,
má vlastné oddelenie, Max-Planck Innovation, personálne počtom okolo 50 špecialistov, zamerané na transfer technológií (TT),
ktoré ročne spracuje okolo sto námetov. Od
našich vedcov sa však očakáva popri produkovaní aplikovateľných výsledkov aj nemalé úsilie v marketingu, hľadaní partnera,
technickej i organizačnej pomoci, atď. Všetko toto sú činnosti, ktoré vedci považujú za
odpútavanie sa od vedeckého výskumu, ale
objektívne povedané, na ktoré nie sú ani
školení, robia to na nízkej, v podstate amatérskej úrovni bez väčších praktických skúseností. V súčasnosti je snaha vytvoriť aj na
SAV oddelenie, ktoré by zabezpečilo na profesionálnej úrovni transfer výsledkov základného výskumu do praxe. Tomuto cieľu
slúžia aj projekty, ako CERIM (Central Europe Research to Innovation Models) financovaný z Fondu regionálneho rozvoja EÚ,
alebo CEKOODUV (Centrum komercializácie
poznatkov a ochrany duševného vlastníctva
SAV) zo štrukturálnych fondov.
Podstatným faktorom úspešnosti aplikácie je motivácia vedcov poskytovať pre ňu
vhodné výstupy. Tá spočíva najmä v adekvátnom finančnom prínose, čiastočne pre
autora, ale i pre inštitúciu, kde výsledok
vznikol. Forma môže byť rôznorodá, ako predaj licencie alebo výskum na objednávku.
Najefektívnejšou formou pre mnohé prípady
sa javí založenie spin off spoločnosti. V takomto prípade profitujú všetky zúčastnené
strany, firma, ktorá výsledok aplikuje, pôvodca i vedecké pracovisko. Navyše, prínos
možno vykázať ako zvýšenie podielu mimorozpočtových zdrojov na financovaní vedy.
Žiaľ, v súčasnosti ústavy SAV nemajú priamo
možnosť takouto formou svoje aplikačné aktivity zhodnocovať. Stoji za úvahu tento stav
čo najskôr zmeniť, aby sa výskumný potenciál SAV mohol účinnejšie zapojiť do prenosu výsledkov do praxe.
Prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.,
Ústav polymérov SAV
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Líder v oblasti aplikácie v SAV
Ústav materiálov a mechaniky strojov
(ÚMMS) SAV – ako už jeho názov naznačuje – za objekt prednostného záujmu
svojich výskumných pracovníkov považuje podľa slov jeho riaditeľa Dr. Ing. Františka Simančíka predovšetkým materiály, a to najmä také, ktoré sa dajú využiť na
konštrukčné účely, čo, prirodzene, budí
záujem aplikačnej sféry. Nie náhodou ich
na akademickej pôde označujú za lídra
v oblasti aplikácie výskumných poznatkov v SAV.
K najúspešnejším výsledkom ÚMMS SAV
v poslednom období podľa F. Simančíka nesporne patrí technológia výroby penového
hliníka. Boli prví na svete, ktorým sa podarilo tento ultraľahký materiál aplikovať v sériovej výrobe automobilových súčiastok. Postupom času v spolupráci so zahraničným
priemyselným partnerom pripravili pre ňu
tri takéto aplikácie a realizovali ďalšiu, konkrétne v železničných vagónoch – na ich
ochranu pred neprimeraným nárazom. Za
nárazník železničných vozňov z penového
hliníka získali v roku 2008 cenu ministra
hospodárstva „Inovatívny čin roka“ v kategórii „Inovácia produktu“.
Okrem spolupráce so zahraničím sa na
ÚMMS SAV snažia aj o aplikácie vlastných

výsledkov doma na Slovensku. K najznámejším z nich možno zaradiť zavedenie
unikátnej veľkosériovej výroby kompozitných statorových krúžkov z práškového hliníka pre motor BMW v spoločnosti SAPA
Profily, a. s., Žiar nad Hronom alebo výrobu kompozitných prúdových kontaktov pre
trakčné vedenia v Elektrokarbon, a. s., Topoľčany. Slovenská akadémia vied v snahe byť bližšie k výrobcom otvorila nedávno
v Žiari nad Hronom aj svoje nové detašované pracovisko – Inovačné centrum SAV
pre technológie spracovania hliníka, ktorého hlavnou filozofiou je v spolupráci
s miestnymi firmami zhodnocovať nové výskumné poznatky v inovovaných hliníkových výrobkoch. Ekonomické výhody takéhoto prístupu ilustroval F. Simančík na
príklade realizačnej ceny spomenutého nárazníka vagóna z penového hliníka, ktorá
je viac ako 35-krát vyššia v porovnaní
s burzovou cenou rovnakého množstva nespracovaného hliníka. Inovovaný výrobok
sa pritom od hliníkového ingotu odlišuje
len tým, že obsahuje vzduchové bubliny,
ktoré nestoja nič. Zadarmo však nie sú poznatky, na základe ktorých bolo možné
bubliny v hliníku vhodne rozmiestniť. Práve tieto poznatky tvoria hlavnú časť kone-

čnej ceny výrobku a stávajú sa tak najzaujímavejším tovarom.
Aby sa poznatky mohli stať tovarom a bolo možné ich efektívne zhodnocovať, je potrebné ich najskôr zodpovedajúco, napr. patentovo, chrániť. Ochrane duševného vlastníctva na Slovensku sa však podľa F.
Simančíka nevenuje dostatočná pozornosť,
je dlhodobo na periférii záujmu bez patričnej spoločenskej podpory. Na rozdiel od toho napríklad v Nemecku dnes väčšinu nákladov potrebných na ochranu duševného
vlastníctva výskumným organizáciám pomáha hradiť štát . O tom môžeme na Slovensku zatiaľ len snívať.
Problém patentovania, ako ukazuje aj posledný vývoj, však má aj iný – takpovediac
európsky rozmer. Získanie patentu v Európe
je totiž v súčasnosti výrazne komplikovanejšie a drahšie ako v USA. Neporovnateľne
efektívnejšia je v USA aj kvalita ochrany –
zneužite patentu sa v USA na rozdiel od európskych krajín tvrdo a nekompromisne trestá, takže si každý dobre rozmyslí, či sa o to
pokúsi. Pokiaľ má byť duševné vlastníctvo
v budúcnosti kľúčovým prvkom rozvoja Európy, musia aj európske inštitúcie výrazne
prispieť k zjednodušeniu a vymožiteľnosti
jeho ochrany.
(JP)

Prvá veľkosériová priemyselná aplikácia penového hliníka na svete. Ročne sa vyrobí technológiou vyvinutou na ÚMMS SAV až 200 000 ks
absorpčných členov, ktoré chránia posádku automobilu pred zadným nárazom. V Bratislave sa montujú do luxusných vozidiel Audi Q7.

Prínos diagnostiky

Vznik Molekulárneho medicínskeho centra
(MMC) v rámci Slovenskej akadémie vied
(SAV) bol dôležitým krokom nielen pre samotný medicínsky výskum na Slovensku,
ale najmä pre jeho aplikáciu smerujúcu
k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti. Jeho vytvorením vznikla na Slovensku ojedinelá štruktúra s pôsobnosťou vhodnou
pre celé územie SR, kopírujúcou najprogresívnejšie trendy medicíny vo výskume a
v praxi.
Cytoanalytická sekcia MMC je zameraná na analýzu povrchových a vnútrobunkových proteínov v živých bunkách v ich
prirodzenom prostredí, napr. v krvi, kostnej dreni, alebo v médiu bunkovej kultúry. Mnohoparametrová prietoková cytometria umožňuje šetrné a špecifické stanovenie prítomnosti týchto proteínov
(antigénov) a úspešne sa využíva v diagnostike a liečbe pacientov s krvnými malignitami (leukémie a lymfómy) a pri skúmaní leukemických kmeňových buniek.
Úspešnosť liečby chorých s leukémiou
možno najlepšie sledovať podľa leukemických buniek, ktoré prežívajú počas liečby a po nej aj v minimálnom podiele (tzv.
minimálna zvyšková choroba - MRD). Dôkaz MRD pomáha v aplikácii primeranej
liečby pre jednotlivého pacienta už pred
objavením návratu choroby (relapsu), pred
jeho klinickou manifestáciou. Najnovší výskum MMC poskytuje významné kritériá
pre odlíšenie nádorových buniek od buniek rôznych stupňov normálneho krvného vyzrievania.
Pracovisko MMC začalo podrobne diagnostikovať ľudské leukémie pomocou prietokovej cytometrie a monoklonálnych (veľmi špecifických) protilátok ako prvé v Slovenskej republike. Získali sa tým bohaté
skúsenosti a početné krvné vzorky pacientov so širokou paletou malígnít krvotvorby, ktoré umožnili uskutočňovať diagnostiku leukémií, monitorovať vplyv liečby a poskytovať prognostické parametre.
Súčasne sa získal unikátny materiál na
ďalší rozvoj tejto vednej oblasti, súvisiaci
s regeneráciou krvných buniek po liečbe.
MUDr. Oľga Babušíková, DrSc.
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Ťah na rozvoj komerčného potenciálu vedy v SAV
V uplynulých dvoch rokoch začali
aj na Slovensku vznikať prvé
inštitucionalizované centrá
transferu technológií, ktoré
podporujú spojenie výskumu
s praxou a komercializáciu
vedeckých poznatkov. Vznikajú na
jednotlivých vysokých školách
a výskumno-vývojových inštitúciách,
ako aj na pôde Slovenskej
akadémie vied (SAV), kde podpora
tejto úlohy pripadla
Technologickému inštitútu SAV.
Viac na túto tému v rozhovore
s jeho riaditeľom Ing. Mariánom
Janekom, PhD.
Spojenie vedy a výskumu s praxou je magická formulka, ktorá sa miestami stáva klišé. Aj na akadémii sa určite nájdu
vedci, ktorí sú citliví na nadužívanie tohto spojenia. A predsa vzniká Technologický inštitút SAV. Nie je v tom rozpor?
Určite nie. Spoluprácu s firmami, a teda
aplikovaný výskum časť vedcov v základnom výskume možno prijíma s istými rozpakmi, ale nenazdávam sa, že tento postoj
prevláda. Stačí, ak v rámci akademickej slobody je ponechaný dostatočný priestor aj
pre základný výskum. Skôr si myslím, že na
pracoviskách SAV pribúda tých, ktorí vítajú
pomoc pri hľadaní ciest, ako pretaviť výsledky svojho skúmania do aplikačnej praxe. Táto potreba významným dielom prispela
k formovaniu Technologického inštitútu SAV,
ktorého poslaním okrem iného je poskytovanie komplexných služieb (najmä pre vedecké organizácie SAV) v oblasti komercializácie výsledkov výskumu a vývoja a manažmentu duševného vlastníctva. Tieto

M. Janek

Snímka: archív SAV

úlohy osobitne pripadajú centrám pre transfer technológií (CTT), ktoré sú v zahraničí
bežnou súčasťou univerzitných alebo vedeckých pracovísk, kde preukazujú nespochybniteľný celospoločenský prínos. Tento
koncept prišiel z USA aj do Európy, kde funguje viac než 30 rokov. Ich hlavná pridaná
hodnota pre výskumné inštitúcie spočíva
v aktívnom vytváraní vzťahov spolupráce
a kooperácie so súkromnou sférou. Ako príklad možno uviesť priamy finančný prínos
prostredníctvom predaja a licencovania vynálezov či technológií pochádzajúcich z vedeckovýskumných inštitúcií, pričom sociálny
rozmer tejto činnosti vo forme vzdelávania
k podnikaniu má zaručene svoj skrytý, nie
vždy spomínaný inovatívny prínos.
V súvislosti s podnikaním tohto druhu
sa často hovorí o takzvaných spin-off firmách. Čo sa chápe pod týmto pojmom?
Spin-off firma je inovatívna firma založená zvyčajne študentmi, profesormi, absolventmi z univerzity či zástupcami existujúcej firmy s väzbou na výskumné a akademické pracovisko alebo na univerzitu

v určitom regióne. Spin-off spoločnosť
možno chápať ako efektívny nástroj na využitie a rozvoj výsledkov výskumu (duševného vlastníctva) a vývoja v praxi. Samotné slovo spin-off znamená: odtrhnutie,
odštiepenie, osamostatnenie. Najčastejšie
ide o malé firmy s vysokým rastovým a inovatívnym potenciálom. Tento mechanizmus inovovania ekonomiky funguje osvedčene najmä v USA a západnej Európe,
napr. vo Veľkej Británii, Švédsku, v Belgicku, Nemecku. Spin-off firmy vznikajú
zvyčajne na pôde materskej organizácie,
na ktorej bolo vyvinuté know-how s komerčnou hodnotou. Podľa svojho pôvodu
ich možno rozdeliť na univerzitné spin-off
spoločnosti a sponzorované - tzv. korporátne spin-off firmy, oveľa dôležitejší je
však ich celospoločenský sociálny a ekonomický dosah. V rámci ich vlastného rastu a rozvoja môžu dosiahnuť zisky s nezanedbateľnými prínosmi. Presvedčil som
sa o tom aj v rámci projektu CERIM riešeného na pôde SAV počas návštevy poprednej americkej univerzity, ktorá je zároveň aj významným vedeckovýskumným
pracoviskom, Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Jej absolventi za roky
podnikania tohto druhu založili okolo 28tisíc spin-off firiem, ktoré vytvorili približne
tri milióny pracovných miest a produkciu
v hodnote zhruba dve miliardy dolárov.
Pred akými hlavnými úlohami v súvislosti s obdobným zameraním váš inštitút stoji?
Technologický inštitút predovšetkým očakáva vybudovanie komplexnej infraštruktúry na rozvoj komerčného potenciálu vedy v
SAV. Ide najmä o kompletné uskutočňovanie procesov vrátane základného personálneho zabezpečenia, umožňujúce vnútorné

fungovanie útvaru zameraného na transfer
technológií. Techologický inštitút rieši projekt „Centrum komercializácie a ochrany
duševného vlastníctva SAV“ podporený
Agentúrou Ministerstva školstva SR pre
štrukturálne fondy EÚ. V rámci tohto projektu chceme rozbehnúť systematické činnosti zamerané na ochranu intelektuálneho
vlastníctva ústavov SAV prostredníctvom systému identifikácie vhodných technológií
a inovatívnych riešení a ich prípravy na prezentáciu do optimálnej formy pre fázu samostatnej komercializácie či realizáciu ich
globálneho predaja a licencovania kľúčovým firmám či už doma alebo v zahraničí.
Počítame tiež so zabezpečením konzultačnej možnosti pre kontraktačný výskum a nasmerovanie záujemcov k správnym partnerom a v závislosti od podmienok aj s vytváraním zárodkov „spin-off“ firiem, ktorých
činnosť bude predstavovať zužitkovanie
„know-how“ výskumných organizácií SAV.
Budeme napomáhať aj zapojenie centra do
regionálnych, nadregionálnych a medzinárodných štruktúr pôsobiacich v oblasti transferu výsledkov vedy a výskumu do praxe,
budovanie spolupráce pri vytváraní medzinárodných databáz dostupných odborných
činností, služieb a výsledkov, pričom v nich
budeme zabezpečovať permanentnú aktualizáciu údajov. V neposlednom rade uvažujeme s vybudovaním informačno-komunikačnej infraštruktúry na kvalitatívnu úroveň
najvyspelejších krajín EÚ, s dôrazom na zdokonaľovanie stotožňovania sa s informáciami medzi ústavmi SAV a externými partnermi. Šancu, ktorú takto slovenská veda dostáva, chceme a musíme plne využiť, už len
z porovnania výsledkov týchto činností, ktoré možno vidieť u našich susedov v Poľsku,
Maďarsku a Českej republike.
Ján Puchovský
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