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Spájame slovenských vedcov

Slovenská veda je úspešná, no málo sa o tom hovorí
Prvý oficiálny ročník konferencie Žijem vedu naživo 2018 sa konal 21. decembra 2018 na pôde
Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. Cieľom organizátorov bolo vytvoriť priestor na
diskusiu o aktuálnych problémoch vedcov (nielen) na Slovensku a hľadanie riešení týchto
problémov.
Konferenciu svojou neformálnou, avšak prínosnou prednáškou zahájil doktor Martin Husovec z
Tilburgskej školy práv v Holandsku. V rámci svojho kariérneho príbehu „Z Košíc do sveta a
(čiastočne) späť“ pripomenul, že ak človek skutočne chce, môže profesijne fungovať aj vo
viacerých štátoch súčasne. Doktor Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV, doteraz jediný držiteľ
prestížneho grantu ERC na Slovensku, svojím príspevkom priblížil, ako prebiehal proces od
prípravy aplikácie grantu cez jeho získanie až po založenie start-up firmy zaoberajúcej sa
vývojom diagnostiky rakoviny prostaty.
V prednáške „Z Nitry až do Tróje. Klasická archeológia od stola, aj v teréne“ zástupca
humanitných vied, docent Peter Pavúk z Ústavu klasickej archeológie Univerzity Karlovej v
Prahe, načrtol svoj archeologický výskum v dnešnom Turecku a tiež skúsenosti z pozície
riaditeľa vedeckého inštitútu.
Doktorka Zuzana Kasanová z Leuvenskej univerzity v Belgicku v prednáške s názvom „Cesta
od výskumu motivácie k motivácii k výskumu vedie cez...Slovensko?“ predstavila nielen svoj
výskum, zameraný na skúmanie funkcie mozgu ľudí s duševnými poruchami v súvislosti s ich
duševným stavom a správaním v bežnom živote, ale aj príklad skvelej spolupráce medzi
slovenskými vedcami na našich inštitútoch a tými, ktorí pôsobia v zahraničí.
Za výnimočne podnetnú mnohí označili prednášku profesora Vladimíra Šuchu, generálneho
riaditeľa Spoločného výskumného centra pri Európskej komisii. Vo svojej prezentácii „Veda na
rázcestí, alebo na čo by sme nemali zabudnúť“ veľmi pútavo načrtol základné potreby pre
spoločnosť v aktuálnom svete plnom vedeckého pokroku.
Poobedňajší program bol venovaný panelovej diskusii. Výber tém prirodzene vyplynul z
aktuálneho diania na Slovensku. Prvé kolo diskusie s názvom financovanie vedy/financie vo
vede zdôraznilo tému podfinancovania vedy na Slovensku, netransparentné rozdeľovanie
finančných prostriedkov určených pre vedu, či ojedinelé úspechy pri získavaní európskych
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grantov. Postrehy a odporúčania diskutujúcich boli vecné a prínosné, ich záznam sa nachádza
na kanáli Žijem vedu.
Základom diskusie kariéra vo/po vede bolo chabé prepojenie základného a aplikovaného
výskumu a priemyslu, nedostatok vlastného know-how, ako i pomalá adaptácia VŠ na
požiadavky trhu práce, teda nedostatok špecialistov. V diskusnom blogu odzneli skúsenosti
úspešných osobností na kariérne možnosti na rôznych úrovniach vedy – v aplikovanej vede, v
základnom výskume, i pohľad VŠ pedagóga, formujúceho ďalšiu generáciu vedcov.
Organizátori ako bývalí absolventi slovenských vysokých škôl (90 % z organizátorov) vidia
absenciu aktívneho kariérneho poradenstva, mentoringu, organizácie workshopov zameraných
na networking a ponúk stáží v priemysle študentom, priamo na pôde akadémie. Počas ich
zahraničných pracovných pobytov videli, ako niektoré veci na podporu budovania kariéry
fungujú a ako veľmi prospešné pre študentov môžu byť. Vzhľadom na nečakaný príchod pani
ministerky Lubyovej a voľné pokračovanie prvého diskusného panelu sa cieľ tohto diskusného
panelu trochu vzdialil. Napokon však bola väčšina účastníkov s programom spokojná.
Jednou z tohtoročných noviniek bola posterová sekcia, ktorá slúžila na podporu „networkingu“,
prepojenie iniciatív a organizácií venujúcich sa propagácii slovenskej vedy a zlepšeniu jej
pozície vo svetovom meradle. Tento priestor využili aj niektoré začínajúce start-upy a vedecky
zamerané firmy na predstavenie sa vedcom a poskytnutie stáží a pracovných pozícií pre
vedcov, ktorí sa rozhodnú pokračovať vo svojej kariére mimo akadémie.
O organizátoroch
Aktívni členovia platformy Žijemvedu.sk a vedci, ktorí úprimne cítia absenciu vzájomnej
interdisciplinárnej diskusie, všeobecnej vedeckej osvety, ale najmä komunikácie úspechov
šikovných slovenských vedcov pôsobiacich doma i v zahraničí. Ich hlavným cieľom je
organizovanie pravidelnej predvianočnej konferencie, ktorá prinesie priestor pre zoznámenie sa
a prípadné nadviazanie budúcich spoluprác v rámci akadémie i mimo nej.
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