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- 300 millió eurót a magánvállalatok között osztanák szét
- Újra bízni az értékelési folyamat tisztaságában
- Ne a vállalati nyereség legyen az elsődleges szempont

Andrej Kiska köztársasági elnök elvárja, hogy Peter Plavčan (SNS) oktatásügyi miniszter
mielőbb állást foglal a stratégiai hosszú távú kutatást és fejlődést szolgáló uniós források
elosztásával kapcsolatban.

300 millió eurót a magánvállalatok között osztanák szét

Az államfő erről július 19-én a Szlovák Tudományos Akadémián (SAV) tett látogatása során
beszélt. A szlovákiai egyetemek és a SAV ugyanis semmilyen pénzt nem nyertek el a csaknem
300 millió euró értékű felhívásból. Csak a magánvállalatok voltak sikeresek.

„Elvárom, hogy az oktatásügyi miniszter mielőbb, a nagyon közeli jövőben állást foglal ezzel
kapcsolatban" – nyilatkozta Kiska, aki a SAV Polimer Intézetébe látogatott el. Pavol Šajgalík, a
SAV elnöke szerint a témával kapcsolatban jelenleg is folynak a tárgyalások a miniszter, a
Kutatási Ügynökség, a rektorok és a SAV között.

Újra bízni az értékelési folyamat tisztaságában
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„Még minden kérdés nyitott, de én feltételezem, hogy valamiféle konszenzuson alapuló
megoldás születik majd" – vélekedett Šajgalík, aki szerint az lenne az optimális eredmény, ha
újra bízni tudnának az értékelési folyamat tisztaságában.

Plavčan a rektorokkal folytatott múlt heti találkozón ígéretet tett, hogy megvizsgálja a projektek
kiértékelését, különös tekintettel arra, hogy a felhívásra jelentkezők hogyan teljesítették a
felhívás feltételeit.

A Polimer Intézetben a cukorbetegség és a rák gyógyításának módszereit fejlesztik.
„Beszélnünk kellene arról, hogy milyen modell mentén lehetne összekötni a tudományt, a
kutatást és a gyakorlatot, és ezt nem csak az egyetemek, főiskolák és az akadémia
szemszögéből kell vizsgálni, hanem a végrehajtás szemszögéből is" – nyilatkozta Kiska.

Ne a vállalati nyereség legyen az elsődleges szempont

Szerinte a világban bevett szokás, hogy a kormányok által finanszírozott ügynökségek
működnek, amelyek olyan projektekre fókuszálnak, ahol nem lehet előre tudni, hogy
nyereségesek lesznek-e a jövőben. „Ha valaki tudná azt, hogy itt nyereség fog kialakulni,
bizonyosan lenne magánberuházó is, ám a tudományban és kutatásban nem tudható, hogy
milyen lesz a végeredmény" – pontosított az államfő.

Šajgalík nagyra értékelte azt, hogy az államfő a tudomány elkötelezett támogatója. „Ezzel a
támogatással könnyebben tudjuk érvényesíteni az érdekeinket, mert úgy érezzük, hogy ezek
jogos érdekek. Legyen szó a finanszírozásról, vagy a szlovákiai támogatási rendszer
megszilárdításáról, vagy akár arról, hogy legyen egy olyan ügynökségünk, amely közvetlenül
fogja támogatni az applikált kutatást és fejlesztést" – zárta le Šajgalík.
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