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Počas pandémie dokazujú vedci a vedkyne, aký 
zásadný význam má výskum už aj pre bežný život 
človeka. Zdrojom ich bádania je stále kreativita, 
odvaha, ale aj vytrvalosť. Mottom 15. ročníka 
celoeurópskej Noci výskumníkov bolo:  
„Vyskúšaj to! Je to veda“.

Portál EURACTIV Slovensko, ktorý je mediálnym 
partnerom Európskej noci výskumníkov, 
zmapoval diskusie, ktoré počas celodenného 
podujatia prebiehali.
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Č L Á N O K

Politika postavená na vede  
je potrebná, no čelí bariéram
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Komplexné krízy, ako je envi-
ronmentálna, podčiarkujú po-
trebu politických rozhodnutí 

postavených na dátach a vedeckom 
poznaní. Takéto rozhodovanie však 
obmedzuje nedôvera a rozdiely v jazy-
koch vedy a politiky.

Politika založená na dôkazoch je 
trendom, ktorý sa v  európskych kra-
jinách presadzuje už minimálne dve 
desaťročia. Je rozhodovaním, ktoré 
sa snaží brať do úvahy dlhodobú per-
spektívu, riešiť skutočné problémy 
a pri návrhoch riešení sa opierať o dô-
kazy, overiteľné fakty.

Počiatky trendu môžeme vidieť 
v  Spojenom kráľovstve v  90. rokoch, 
počas labouristickej vlády Tonyho 
Blaira, najmä v  oblasti verejného 
zdravotníctva. Postupne sa rozšíri-
lo aj do iných oblastí politík (životné 
prostredie, sociálne politiky a  pod.) 
a  ďalších krajín. historické korene 
však siahajú hlbšie: verejná politika 
v oblasti regulácie tabakových výrob-
kov vyrastá z prvých štúdií skúmajú-
cich vzťah medzi fajčením a vznikom 
rakoviny, uskutočneným v  Británii 
koncom 40. a v 50. rokoch dvadsiate-
ho storočia.

Na európskej úrovni pôsobí Spo-
ločné výskumné centrum a ďalšie 
inštitúcie a agentúry, ktorých hlav-
nou úlohou je zbierať a vyhodnoco-
vať dáta, modelovať scenáre vývoja a 
možné dôsledky verejných politík v 
rôznych oblastiach – od zdravia, cez 
životné prostredie, po zahraničnú po-
litiku a obranu.

Na Slovensku sa trend „politiky 
založenej na dôkazoch“ začal pevnej-
šie udomácňovať v poslednom desať-
ročí. Jeho inštitucionálnym jadrom 
bol Inštitút finančnej politiky a útvar 
Hodnota za peniaze na ministerstve 
financií. Analytické jednotky vznika-
jú aj na ďalších ministerstvách (hoci 
s rôznym úspechom), verejné inštitú-
cie spolupracujú aj s  vonkajším aka-
demickým a expertným prostredím.

PREČO JE TO DÔLEŽITÉ
Hlavným cieľom „politiky zalo-

ženej na dôkazoch“ je formulovať 
dlhodobé riešenia problémov, posta-
vených na empirických, overiteľných 
dátach a modeloch. Konečné rozhod-
nutie ostáva v rukách volených politi-
kov, ktorí sa môžu oprieť o demokra-

tickú legitimitu. Úlohou expertov je 
pomôcť, aby boli rozhodnutia čo naj-
kvalitnejšie v niekoľkých aspektoch:
•	 Informovanosť: poznanie pova-

hy a  rozsahu problému, nákladov 
a  prínosov jeho alternatívnych 
riešení,

•	 Efektívnosť: výber alternatív, kto-
ré ponúkajú najlepší pomer medzi 
nákladmi a prínosmi (nie nutne fi-
nančne vyjadrenými), respektíve 
ich optimálnu distribúciu v čase či 
medzi rôznymi aktérmi,

•	 Transparentnosť: známe dáta 
o probléme a  jeho možných rieše-
niach zvyšujú otvorenosť politiky 
pre širšiu verejnosť,

•	 Zúčtovateľnosť: väčšia transpa-
rentnosť a  otvorenosť politického 
rozhodovania posilňuje zodpo-
vednosť verejných inštitúcií či 
predstaviteľov za rozhodnutia.
Dobrou správou je, že množstvo 

a  kvalita dát, ktoré máme k  dispozí-
cii, rastú. Informačné a  komunikač-
né technológie rozširujú možnosti 
ich zberu, spracovania aj vyhodno-
covania. Horšou správou však je, že 
dostupnosť dát nevyhnutne neimpli-
kuje schopnosť a ochotu ich (správne) 
využívať na tvorbu kvalitných verej-
ných politík.

PROBLÉM 
„OBJEKTÍVNOSTI“
Politika, založená na dôkazoch, 

však nie je „vládou expertov“. Politic-
ké rozhodnutia by mali mať demokra-
tickú legitimitu – okrem iného aj pre-
to, že spolupráca „vedy“ a „politiky“ 
má viacero limitov. Jedným z nich je 
povaha dát.

Dáta nie sú neutrálne, majú poli-
tický obsah. Prvým dôvodom je roz-
hodnutie o  tom, ktoré dáta budeme 
zbierať a  vyhodnocovať: vo svete ob-
medzených zdrojov je vždy potrebné 
vybrať, ktorými dátami chceme popí-
sať konkrétny spoločenský fenomén, 
ako podrobne ich chceme zbierať, 
a akým spôsobom budú vstupovať do 
analýzy.

Druhým dôvodom sú rozhodnutia 
o spôsobe zberu a štandardizácie dát. 
Budeme sa pri zbere údajov zaujímať 
o rod respondentov, vek či miesto 
bydliska? O ich príjem – a ako nasta-
víme hranice pre príjmové skupiny? 
Výsledok analýzy nakoniec ovplyv-
ňuje aj interpretácia dát – vrátane 
otázky, či sú použité modely správne.

Ako upozorňuje britský ekonóm 
a štatistik Tim Harford, autor knihy 

Ako spočítať svet, verejné rozhodnu-
tia postavené na dátach sú lepšie, než 
tie stojace len na pocitoch či náhod-
nom výbere. Práca s dátami však pri-
náša úskalia, ktoré sa musíme naučiť 
obísť.

JAZYK POLITIKY A JAZYK 
VEDY
Ďalšou bariérou je fakt, že politika 

a  veda niekedy hovoria rozdielnymi 
„jazykmi“. Vedecké poznanie je bu-
dované v horizonte mesiacov a rokov. 
Politici sa potrebujú a chcú rozhodo-
vať v horizonte týždňov a dní. Politi-
ka založená na poznatkoch berie do 
úvahy dlhodobé aspekty – napríklad 
pri probléme klimatických zmien. Dl-
hodobý horizont však nemusí byť za-
ujímavý pre politika premýšľajúceho 
v tempe volebných cyklov.

Ak chce byť veda relevantným 
partnerom pre tvorbu politických 
rozhodnutí, neostáva jej iné, ako na-
učiť sa hovoriť jazykom politiky. (Te-
oreticky by bol možný aj opak: naučiť 
politikov vnímať jazyk vedy. Naozaj 
len teoreticky.)

Niekoľko rád ponúka  správa  nór-
skeho klimatického inštitútu CICE-
RO:
•	 Ak chce veda ovplyvniť verejnú 

politiku, nestačí vypracovať sprá-
vu s  relevantnými, aktuálnymi 
a  vykonateľnými poznatkami. 
Musí sa snažiť o  lepšie pochope-
nie sveta politiky – rozhodovacích 
cyklov, motivácií a vnímania poli-
tikov, záujmov skupín, ktorých sa 
daný problém týka.

•	 Mostom medzi vedcami a  politik-
mi môžu byť inštitúcie fungujúce 
na pomedzí oboch svetov: verej-
né výskumné agentúry, vedecké 
poradné výbory, či organizácie 
zaoberajúce sa inováciami politík 
v jednotlivých sektoroch.

•	 Dôležitý je spôsob a  jazyk komu-
nikácie. Rôzne auditórium si vy-
žaduje rôzne naratívy a súbory in-
formácií. Väčší vplyv má príbeh, 
ktorý sa priamo dotýka záujmov či 
potrieb konkrétneho adresáta.

•	 Vedci by sa nemali obávať vytvá-
rania vizuálne príťažlivých, širo-
ko dostupných informácií.

PROBLÉM S DÔVEROU
Nachádzame sa v paradoxnej si-

tuácii. Komplexné problémy, ktorým 
ako spoločnosť čelíme, si vyžadujú 
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rozhodovanie postavané na vede. Sú-
časne však rastie nedôvera voči „ex-
pertom“ u verejnosti aj u politikov. 
Populistický masmediálny štýl politi-
ky necháva malý priestor pre rozhod-
nutia postavené na faktoch, berúce 
do úvahy dlhodobé perspektívy.

Potvrdzuje to aj nedávna  sprá-
va Spoločného výskumného centra 
EÚ. Napriek rastúcej komplexnosti 
politiky a  dostupnosti a  šírke vedec-
kého poznania je autorita expertov 
spochybňované. Politika sa obracia 
k emóciám, hodnotám, identitám.

Pred eróziou dôvery vo vedu va-
ruje aj  správa  Európskej federácie 
akadémií prírodných a humanitných 
vied (ALLEA). Problém zhoršuje in-
tenzívne využívanie propagandy 
a dezinformačných kampaní.

ČO ĎALEJ
Erózia verejnej dôvery vo vedu 

a jej spochybňovanie politikmi sú sú-
časťou širšieho trendu zmien v našich 
spoločnostiach. Vedecké poznanie, 
inštitúcie aj individuálni vedci môžu 

byť spoluobeťami straty dôvery v 
„tradičné“ autority moderného sveta.

Zároveň však platí, že vedecký 
pokrok a  technologický vývoj nám 
otvárajú nové možnosti širšieho, kva-
litnejšieho politického rozhodovania 
postaveného na vede. Komplexné 
problémy, ktoré prináša environmen-
tálna kríza, ale aj zmeny spoločnosti 
vyvolané digitalizáciou a pod., zvyšu-
jú potrebu rozhodovania, ktoré berie 
do úvahy dlhodobé aspekty a opiera 
sa o objektívne dáta a transparentné 
modely. n
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Č L Á N O K

Expert na dezinformácie:  
Ľudia preceňujú to, čo už vedia  

a podceňujú to, čo sa musia doučiť
A u t o r :  L u c i a  P o l l á k o v á  |  E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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Keď sa ľudia cítia ohrození a 
bezmocní, hľadajú súvislosti a 
vzorce medzi náhodnými uda-

losťami. Práve na ľudskú precitlive-
nosť voči hrozbám mieria konšpiračné 
teórie, hovorí expert na vplyv dezin-
formácií na ľudské správanie Jakub 
Šrol.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo 
sa v  súčasnosti dezinformáciám tak 
darí a  ľudia majú problém dôverovať 
vedcom, je podľa vedeckého pracov-
níka Slovenskej akadémie vied (SAV) 
Jakuba Šrola komplikovaná povaha 
sveta. Na jeho pochopenie ľudia vyu-
žívajú internet, v ktorom sa nachádza 
množstvo ľahko dostupných infor-
mácii. Na druhej strane je poznatkov 
tak veľa, že občania často nevedia roz-
líšiť, ktoré sú správne a nesprávne.

Druhým dôvodom rozširovania 
dezinformácie je ľudská vlastnosť 
preceňovať vlastné vedomosti. „Keď 
si niekto začne dohľadávať informá-
cie k určitej  téme, tak môže rýchlo 
získať pocit, že už sa dozvedel dosť 
poznatkov. Aj keď sú poznatky len 
náhodnou zbierkou vedomostí a 
často ide o  vytrhnuté informácie 
z kontextu, tak ľudia majú tendenciu 
hneď dospieť k  nejakému verdiktu,“ 
dodáva Jakub Šrol. Tento prejav nad-
mernej sebadôvery je spôsobený ta-
kzvaným  Duningov-Krugerov efektom, 
kedy ľudia preceňujú svoje vedomosti 
a podceňujú svoje limity ako laika v 
danej téme. Podľa tejto teórie sa naj-
viac preceňujú tí, ktorí o téme majú 
najmenej vedomostí. Naopak, najviac 
sa podceňujú odborníci. Uvedomujú 
si totiž, že ide o komplexné záležitosti 
s množstvom nejasností.

KONŠPIRÁCIE ÚTOČIA NA 
ĽUDSKÉ EMÓCIE
Duningov-Krugerov efekt spozo-

roval Jakub Šrol aj v súčasnej koro-
nakríze, v ktorej vznikalo množstvo 
hoaxov a konšpirácii týkajúcich sa 
údajného, nespoľahlivého očkovania 
proti vírusu COVID-19. Šrol pouká-
zal nato, že ľuďom stačí často jedna 
negatívna skúsenosť blízkeho z oko-
lia, kedy vakcína spôsobila škodlivé 
vedľajšie prejavy, aby odsúdili spo-
ľahlivosť očkovania. Tento jediný prí-
klad následne už nenapravia ani šta-
tistické údaje o bezpečnosti vakcín. 
Preto konšpirácie útočia na vedcov a 
ich poznatky, pričom cielia na ľudské 

emócie. Vyvolávajú v ľuďoch strach 
a skratkovité myslenie. Túto skutoč-
nosť potvrdzujú aj prieskumy verej-
nej mienky z dielne SAV, v ktorých 45 
percent respondentov uviedlo, že keď 
zistenie vedca odporuje ich intuícii, 
tak ho jednoducho odignorujú.

Vznik konšpirácií má aj sociál-
no-spoločenské pozadie. „Ľudia ako 
sociálne bytosti majú potrebu nie-
kam patriť.  Pre skupinu je typické, že 
zdieľajú názory a  spoločne sa vyme-
dzujú voči spoločnej veci,“ vysvetľuje 
Šrol. Vnútri takzvaných sociálnych 
bublín, v ktorých sa nachádzajú oso-
by s  podobnými názormi, často do-
chádza k  pomenovaniu spoločného 
nepriateľa. Konšpirácie využívajú 
práve pocit ohrozenia ľudí voči tejto 
skupine. Tento princíp využívali aj to-
talitné režimy.

Preto ľudia, ktorí dôverujú kon-
špiráciám, tiež často neveria, že sa 
situácia dá zmeniť demokratickým 
spôsobom. „Neskôr začínajú tieto 
osoby používať agresívnejšie formy 
prejavu ako verbálne útoky, osočova-
nie na sociálnych sieťach a majú väč-
šiu tendenciu podporovať radikálne 
skupiny“, uvádza Jakub Šrol.

ZMIERNENIE ŠÍRENIA 
DEZINFORMÁCIÍ
Čo môžu ľudia spraviť, aby zmier-

nili šírenie nepodložených informá-
cii a znížili tak aj názorovú polarizá-
ciu v spoločnosti? Podľa Jakuba Šrola 
by si v prvom rade mali uvedomiť 
sklony ľudskej mysle, ktoré vedú k 
skratkovitému mysleniu, precitlive-
nosti na hrozby a tendencii hľadať 
medzi udalosťami vždy nejaký súvis. 
Ľudia by sa mali zamerať na zdroj 
tvrdení v článkoch, z ktorých čerpajú 
informácie. Rovnako osobné príbehy 
majú mať podľa neho nižšiu váhu, než 
poznatky z kvalitného vedeckého ex-
perimentu.

Ďalej by sa ľudia mali stať viac 
intelektuálne pokornejšími. „Nie je 
potrebné mať názor hneď na všetko. 
Je lepšie si nechať viac času na vypo-
čutie rôznych názorov a až časom si 
spraviť vlastný názor,“ upozorňuje 
Jakub Šrol.

No a takisto je dôležité vedieť dis-
kutovať s ľuďmi o rôznych témach. 
Ak sa budeme snažiť druhého hneď 
presvedčiť, môže prísť sklamanie. 
Podstatné je tiež nerobiť hlupákov z 
ľudí, ktorí veria nepodloženým infor-
máciám. Ak budeme pôsobiť nadra-

dene, že vieme o téme viac, tak sa do-
tyčná osoba bude viac brániť. Tým ju 
len utvrdíme v jej názore. Podľa Šrola 
je dôležité, aby „sme druhého pocho-
pili, vypočuli a rešpektovali.“

PANDÉMIA COVID-19 A BOJ 
EÚ S DEZINFORMÁCIAMI
Pandémia COVID-19 preverila EÚ 

a  jej schopnosť bojovať proti dezin-
formáciám v  online prostredí. Preto 
Komisia predstavila v decembri 2020 
komplexný súbor nových pravidiel 
pre digitálne služby, ako sú sociálne 
médiá, online trhy a iné online plat-
formy, ktoré pôsobia v EÚ. Tento sú-
bor tvoria akt o digitálnych službách 
a akt o digitálnych trhoch.

Niektoré veľké online platformy 
majú na digitálnych trhoch funkciu 
„strážcov“ (gatekeepers), pretože fun-
gujú ako vstupný portál na online 
trhy pre ostatných účastníkov. Nové 
pravidlá preto zakážu nespravodlivé 
podmienky ukladané „strážcami“. V 
praxi to znamená, že podniky by mali 
byť schopné súťažiť v online priestore 
rovnako slobodne a spravodlivo, ako 
v offline prostredí.

Únia si uvedomila, že množstvo 
manipulatívnych informácií začalo 
ohrozovať aj európsku demokraciu. 
Preto ku koncu roku 2020 zahrnu-
la eurokomisia v  Akčnom pláne pre 
európsku demokraciu  opatrenia na 
podporu slobodných a spravodlivých 
volieb, posilnenie slobody médií a boj 
proti dezinformáciám. Okrem toho 
Komisia navrhla právne opatrenia 
ohľadom politickej reklamy, ktoré sa 
týkajú otázky sponzorov plateného 
obsahu a výrobných či distribučných 
kanálov. Do týchto kategórii spadajú 
takisto online platformy.

V  súčasnosti má Európska únia 
v  pláne  upraviť Kódex postupov pro-
ti dezinformáciám, aby ho spravila 
účinnejším v boji proti dezinformá-
ciám. Preto v máji tohto roku vydala 
Európska komisia nové usmernenia. 
Platformy a aktéri v  priestore online 
reklamy musia prevziať zodpoved-
nosť a lepšie spolupracovať v oblasti 
obmedzovania financovania dezin-
formácií. Posilnený kódex by mal 
podrobne riešiť súčasné a vznikajúce 
formy manipulatívneho správania, 
akými sú boty, falošné účty, organi-
zované manipulačné kampane a krá-
deže účtov. Cieľom má byť zabezpeče-
nie transparentnosti a  zodpovednos-
ti. Nový kódex má posilniť postavenie 
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používateľov, aby porozumeli dezin-
formáciám a vedeli ich aj efektívne 
nahlásiť.

EÚ KONALA V OBLASTI 
DEZINFORMÁCIÍ UŽ PRED 
KORONAKRÍZOU

Európska komisia už v roku 2018 
zaviedla  Kódex postupov  pre online 
platformy, inzerentov a ďalších kľú-
čových aktérov. Tí sa v ňom zaviazali, 
že budú obmedzovať dezinformácie 
a zlepšovať svoje politiky týkajúce sa 
online prostredia. Úlohou kódexu je 
zabezpečiť väčšiu transparentnosť a 

zodpovednosť online platforiem. Slú-
ži tiež ako rámec na monitorovanie a 
zlepšovanie ich politík v oblasti boja 
proti dezinformáciám. Medzi pod-
pisujúcimi stranami boli veľké onli-
ne platformy ako Facebook, Google, 
Twitter či Mozilla. Počítačová firma 
Microsoft sa pripojila ku Kódexu v 
roku 2019 a sociálna sieť TikTok v júni 
2020.

V  roku 2018 pred europarlament-
nými voľbami vznikol ešte  Akčný 
plán proti dezinformáciám. „Musíme 
byť jednotní a spoločne chrániť naše 
demokracie pred dezinformáciami. 
Boli sme svedkami pokusov o zasa-

hovanie do volieb a referend, pričom 
podľa dôkazov je hlavným zdrojom 
týchto kampaní Rusko. V záujme 
riešenia týchto hrozieb navrhujeme 
zlepšiť koordináciu s členskými štát-
mi prostredníctvom systému včas-
ného varovania, posilniť naše tímy 
odhaľujúce dezinformácie, zvýšiť 
podporu médií a výskumných pra-
covníkov a požadovať, aby online pla-
tformy plnili svoje záväzky. Boj proti 
dezinformáciám vyžaduje kolektívne 
úsilie,“ povedal vtedy   expodpredse-
da Komisie pre digitálny jednotný trh 
Andrus Ansip. n
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Č L Á N O K

Ako pripraviť poľnohospodárstvo  
na klimatické zmeny

A u t o r :  E U R A C T I V. s k  |  E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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Vládny plán ako prispôsobiť 
Slovensko na zmenu klímy 
obsahuje aj šesť úloh pre poľ-

nohospodárstvo. Podľa slovenských 
vedkýň bude poľnohospodárska kraji-
na voči dôsledkom podnebných zmien 
odolnejšia iba ak bude rozmanitejšia.

Vládny kabinet na konci augusta 
schválil novú verziu Národného akč-
ného plánu pre implementáciu Stra-
tégie adaptácie SR na zmenu klímy, 
ktorý má Slovensko pripraviť na po-
stupujúcu klimatickú krízu.

Hlavným cieľom plánu je prispieť, 
aby jednotlivé ministerstvá premietli 
adaptačné opatrenia do tvorby legis-
latívy, investičných zámerov, či do-
tačných schém.

Dve vedkyne z Ústavu krajinnej 
ekológie SAV, Jana Špulerová a Zita 
Izakovičová na tohtoročnej Európskej 
noci výskumníkov predstavili opat-
renia, ktoré by pred klimatickou zme-
nou mali chrániť poľnohospodárstvo. 
Ide o šesť úloh z akčného plánu, ktoré 
v nasledujúcich rokoch budú mať na 
starosti hlavne ministerstvá pôdo-
hospodárstva a životného prostredia.

ZADRŽIAVANIE VODY V 
PÔDE
Zo všetkých negatívnych dôsled-

kov klimatických zmien poľnohospo-
dárom najväčšie starosti robí suchá 
pôda a jej klesajúca schopnosť zadr-
žiavať vodu v krajine. Je to pochopi-
teľne spôsobené najmä meniacimi sa 
podnebnými podmienkami.

Od roku 1990 bol na Slovensku 
zaznamenaný rast priemernej ročnej 
teploty o 1,73 stupňa a súčasne pokles 
úhrnu atmosférických zrážok o pol 
percent. V južných oblastiach Sloven-
ska je však tento úbytok aj na úrov-
ni desiatich percent. Vodozádržnej 
schopnosti pôdy ale nepomáhajú ani 
prívalové dažde.

„Tieto problémy sa ešte viac zvý-
razňujú veľkoblokovým systémom 
hospodárenia,“ hovorí vedkyňa Špu-
lerová, čím naráža na to, že priemer-
ná veľkosť monokultúrnych polí na 
Slovensku je najväčšia v celej EÚ.

Keď majú polia veľkú rozlohu, a 
nie sú predelené zasakovacími pás-
mi, rýchlo sa prehrievajú, voda sa 
okamžite vyparí alebo odtečie. Dô-
sledky nepociťuje len príroda, ale aj 
poľnohospodári, pretože suchá pôda 
stráca organickú hmotu, teda humus, 

ktorý zaisťuje produkčnú výkonnosť 
pôdy. Pôda bez vody teda priamo zni-
žuje poľnohospodársku produkciu.

Hlavnou úlohou, ktorú má podľa 
akčného plánu ministerstvo pôdo-
hospodárstva pred sebou, je nasme-
rovať investície do zefektívnenia 
závlah a  budovania nových zavlažo-
vacích zariadení. Slovensko zdedilo 
ešte z  obdobia komunizmu pomerne 
bohatú sieť závlah, no väčšina z nich 
už schátrala. Rozloha pozemkov pod 
závlahou za posledných tridsať rokov 
klesla z 320 tisíc na 60 tisíc hektárov.

Akčný plán tiež chce dosiahnuť, 
aby sa v tvorbe verejných politík viac 
myslelo na vodu a aby rezorty v tomto 
úsilí navzájom spolupracovali a ko-
ordinovali sa, čo v súčasnosti nefun-
guje. V boji proti suchu by sa rezorty 
životného prostredia a pôdohospo-
dárstva mali viac zamerať aj na pro-
jekty, ktoré pomôžu zadržiavať vodu 
v krajine. Viac by mali teda podporo-
vať obnovu mokradí, budovanie za-
sakovacích pásov, ale tiež motivovať 
farmárov, aby veľkoplošné hospodá-
renie postupne vymieňali za prírode 
bližšie maloplošné postupy.

OBMEDZENIE ERÓZIE
S prvým problémom priamo súvi-

sí aj druhý. Veľké monokultúrne polia 
trpia na členitejších územiach vod-
nou a v nížinách veternou eróziou.

Hoci sa podiel poľnohospodárskej 
pôdy ohrozený vodnou a veternou 
eróziou na Slovensku znižuje, stále 
je veľký – od roku 2012 do roku 2017 
s znížil zo 44,6 percenta na 37,5 per-
centa. Aj erózia degraduje kvalitu 
poľnohospodárskej pôdy a teda tiež 
produkciu farmárov. Z pôdy sa uvoľ-
ňujú a následne miznú pôdne častice, 
ktoré obsahujú  dôležité živiny a orga-
nickú hmotu.

„Hoci aj v zákone o ochrane pôdy 
existujú protierózne opatrenia, kto-
ré by sa mali uplatňovať, v praxi ale 
štátne orgány nedohliadajú dostatoč-
ne, či sa uplatňujú aj v praxi,“ hovorí 
Špulerová. Takéto opatrenia by mali 
dodržiavať farmári aj podľa pravidiel 
čerpania európskych agrodotácií, no 
ani tu kontrola veľmi nefunguje.

Aj pri tomto probléme stratégia 
ako riešenie uvádza zmenšenie veľ-
kosti pôdnych blokov a vytváranie 
krajinotvorné prvky – teda vyčleňo-
vanie plôch bez produkcie. Poľno-
hospodári by zároveň mali citlivejšie 
prispôsobovať techniku, systém orby 

a ďalšie produkčné postupy kapacite 
krajiny a vlastnostiam pôdy.

Špulerová ale hlavne vyzdvihuje 
zavádzanie prvkov zelenej a modrej 
infraštruktúry do krajiny. To zna-
mená, že poľnohospodárska krajina 
musí byť rozmanitejšia, malo byť v 
nej byť viac stromov, vodných plôch 
a vodných tokov, kvetinových pásov, 
pasienkov a podobne. „Keď sa pozrie-
me na teplotné mapy, tam kde je ze-
lená vegetácia a viac prírodných bio-
topov, tam dochádza k zadržovaniu 
vody, má to vplyv na lokálnu mikro-
klímu a klimatické zmeny sa tam až 
tak neprejavujú. Prejavujú sa práve 
pri veľkoblokovom obhospodarova-
ní, kde je nízka ekologická stabilita a 
prvky zelenej a modrej infraštruktú-
ry chýbajú,“ vysvetľuje výskumníčka.

Akčný plán ako riešenie pôdnej 
erózie navrhuje vytvárať agrolesníc-
ke systémy na poľnohospodárskej 
pôde – to znamená hospodárenie, pri 
ktorom sa na jednej ploche kombinu-
je poľnohospodárska produkcia s pes-
tovaním stromov, či už lesných alebo 
ovocných. Ministerstvo pôdohospo-
dárstva dostalo za úlohu pripraviť do 
budúceho dotačného obdobia, ktoré 
začne v roku 2023 pre agrolesníctvo 
nové podporné schémy.

OCHRANA PÔDY
Kvalitou pôdy sa zaoberá aj ďal-

ší cieľ. Súvisí hlavne so zaberaním 
úrodnej ornej pôdy v dôsledku ur-
banizácie: na jej úkor sa rozširujú 
obytné zóny, priemyselné a obchodné 
parky. No rizikom pre slovenskú poľ-
nohospodársku pôdu podľa akčného 
plánu sú aj veľké farmy, ktoré inten-
zívne hospodária na veľkých plo-
chách, čomu prispôsobujú aj technic-
ké vybavenie a spôsoby pestovania.

Slovenské agrárne podniky sú 
v  priemere – podľa veľkosti obhospo-
darovanej plochy alebo koncentrácie 
dotačnej podpory – jedni z najväčších 
v celej Únii. Dokument tvrdí, že kvali-
te pôdy by prospelo viac malých a ro-
dinných fariem, ktoré „ktoré majú do-
kázateľne lepší potenciál efektívnejšie 
využívať pôdoochranné opatrenia“.

Akčný plán dáva agroministers-
tvu za úlohu viac podporovať ekolo-
gické poľnohospodárstvo, precízne 
poľnohospodárstvo a živočíšnu výro-
bu, čo má viesť k zlepšeniu kvalitatív-
nych vlastností pôdy. Toto zadanie sa 
ministerstvo už snaží splniť pri prí-
prave nového programového obdobia 
agropolitiky EÚ. Práve postupy na 
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ochranu pôdy – napríklad zaorávanie 
maštaľného hnoja a  slamy do pôdy 
– majú byť jednou z  podmienok čer-
pania nových ekologických platieb, 
takzvaných ekoschém.

Ďalším opatrením by malo byť 
zvýšenie mozaikového využívania 
poľnohospodárskej krajiny. Inými 
slovami, cieľom plánu je, aby sa slo-
venský vidiek viac podobal na ten 
rakúsky. Podľa vedkyne Zity Izakovi-
čovej Slovensko na to má vytvorené   
administratívne podmienky, no ne-
darí sa ich zámer preniesť aj na polia.

„Aj u nás mame kvantum meto-
dických postupov a sme na to pripra-
vení. Patrime ku krajinám kde mame 
veľmi dobre spravenú metodiku pre 
tvorbu zelenej infraštruktúry – me-
todika územného systému ekologic-
kej stability. Žiaľ problém u nás je, že 
opatrenia sa nedostavajú praxe, ale 
ostávajú na papieri.

PRISPÔSOBENIE 
RASTLINNEJ VÝROBY
Pre pestovanie môžu byť klimatic-

ké zmeny hrozbou, ale aj príležitos-
ťou. Na jednej strane výkyvy počasia 
farmárom spôsobujú veľké škody na 
úrode, no otepľovanie im môže umož-
niť pestovať aj plodiny, ktoré dnes do-
vážame z teplého juhu Európy.

„Musíme si uvedomiť riziko, že síce 
priemerné ročné teploty dovolia, aby 
na severe rástli marhule, ale nepredví-
dateľné klimatické udalosti nám môžu 
naopak škodiť. Napríklad neskoré jar-
né mrazy nám teraz už pravidelne ni-
čia úrodu,“ vystríha Špulerová.

V posledných rokoch na Sloven-

sku aj v dôsledku prísunu lacnejších 
potravín po vstupe do EÚ   klesá pro-
dukcia zeleniny, zemiakov, ovocia 
vrátane hrozna. Naopak, pestuje sa 
viac obilnín a olejnín, častokrát so 
zámerom využiť ich výrobu biopalív. 
Málo rozmanitá rastlinná výroba ale 
môže byť práve v dobe postupujúcej 
klimatickej zmeny problém pre po-
travinovú bezpečnosť krajiny.

Akčný plán si všíma, že na Slo-
vensku je pomerne slabo zastúpené 
ekologická alebo integrovaná rastlin-
ná výroba. Celkovo – teda aj vrátane 
živočíšnej výroby –   je dnes podiel 
ekologického poľnohospodárstva pri-
bližne na úrovni deviatich percent. 
Stratégia z Farmy na stôl, chce v celej 
Únii zvýšiť výmeru ekologického poľ-
nohospodárstva na 25 percent poľno-
hospodárskej pôdy.

Pri pestovaní si u nás poľnohospo-
dári stále výrazne pomáhajú rôznymi 
chemickými metódami ochrany plo-
dín pred škodcami. Ekologické poľ-
nohospodárstvo požívanie chémie 
vylučuje.

Najdôležitejším adaptačným opat-
rením v  tomto prípade preto má byť 
diverzifikácia plodín a  podpora eko-
logického a  integrovaného pestova-
nia. Riešenie má podľa dokumentu v 
rukách opäť agrorezort pri príprave 
nových dotačných schém.

Pre zmiernenie dopadov klimatic-
kej zmeny na rastlinnú výrobu je tiež 
potrebné zamerať sa na podporu slo-
venského šľachtiteľstva. To by malo 
pomôcť s  vytváraním vhodných ty-
pov plodín a výrobou osív, ktoré budú 
vhodné na nové klimatické podmien-
ky na Slovensku.

PODPORA VČELÁRSTVA 
A OCHRANA OPEĽOVAČOV
Od roku 1989 sa na Slovensku zní-

žil počet včelstiev z pol milióna na 
tristotisíc. Akčný plán menuje šesť 
základných príčin úbytku opeľovačov. 
„Problémom je ohrozenosť opeľovačov 
používaním chemikálií, pestovaním 
monokultúr, oslabenie včelstiev a ší-
renie chorôb a tiež v dôsledku zmeny 
fenológie kvitnúcich rastlín, extrém-
nych prejavov počasia a nedostatku 
prirodzených biotopov opeľovačov, 
ktorý akceleruje zmena klímy,“ píše 
sa v materiáli. Prakticky každá z nich 
nejako súvisí s klimatickou zmenou.

Medzi opeľovače nepatrí len do-
mestikovaná a najznámejšia včela me-
donosná, ale aj divo žijúce opeľovače, 
akými sú divoké včely, motýle či rôzne 
druhy múch. Len v Európe je známych 
okolo dvetisíc druhov opeľovačov.

Opeľovače sú úplne kľúčové pre 
zachovanie biodiverzity, ale aj pre 
udržanie stability v  poľnohospodár-
skej produkcie. Podľa stratégie Z  far-
my na stôl  od opeľovania závisí až 75 
percent svetových druhov potravino-
vých plodín.

Úlohou envirorezortu a  agrore-
zortu je do konca roku 2025 pripraviť 
národnú stratégiu na podporu opeľo-
vačov, ktorá by mala obsahovať nové 
prístupy a podpory na zlepšenie pod-
mienok včelej pastvy a na ochranu 
všetkých dôležitých opeľovačov.

V praxi by sa ochrana mala viac pre-
javiť aj zakladaním biopásov pre opeľo-
vače. Ide o  jedno z  opatrení s  ktorým 
agrorezort počíta v  budúcom období 
agropolitiky EÚ v rámci ekoschém. n
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R O Z H O V O R

Expert na solár: Energia bude  
už len drahšia. Firmy by mali 
investovať do sebestačnosti

A u t o r :  I r e n a  J e n č o v á  |  E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [pxfuel.com]
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Ak Slovensko zostane pri uh-
líkovo náročných technoló-
giách, je pravdepodobné, že 

cena energie bude rásť rýchlejšie. Čím 
skôr prejdeme na obnoviteľné zdroje, 
tým je vyhliadka lepšia, hovorí v  roz-
hovore JURAJ HOTOVÝ.

Juraj Hotový je nezávislý konzultant 
v oblasti solárnej energie a eMobility so 
skúsenosťami z  výskumného prostredia 
v Nemecku. Venuje sa strategickému a 
technickému poradenstvu,  environmen-
tálnym aspektom eMobility a súvisiacim 
techno-ekonomickým analýzam.

V rozhovore sa dočítate:
•	 prečo bude energia stále drahšia a 

čo s tým;
•	 prečo by mali firmy investovať do 

výroby vlastnej energie a nečakať 
na pomoc štátu;

•	 aké sú hlavné prekážky rozvoja 
obnoviteľných zdrojov na Sloven-
sku;

•	 ako znížiť výkyvy vo výkone OZE 
spôsobené zmenou počasia;

•	 či obnoviteľné zdroje destabilizu-
jú sieť.

ELEKTRINA UŽ LACNEJŠIA 
NEBUDE

Firmy žiadajú kvôli vysokým cenám 
od štátu úľavy. Komisia naopak ho-
vorí o tom, že by cenová kríza mala 
byť impulzom pre rozvoj OZE. Ako 
to vidíte vy? 

Od Komisie aj od vlády by malo 
prichádzať jednoznačné posolstvo 
smerom k veľkým aj menším odbera-
teľom energií, že dlhodobo udržateľ-
ným riešením je iba cesta k väčšej se-
bestačnosti. Kompenzácia zvýšených 
nákladov na energie zo strany štátu 
by napríklad mohla byť podmienená 
záväzkom firiem investovať do inšta-
lácie vlastného zdroja energie, aby sa 
v  budúcnosti nemuseli spoliehať na 
túto pomoc.

To by nielen významne urýchlilo 
rozvoj OZE, ale aj zabezpečilo udr-
žateľnú konkurencieschopnosť slo-
venského hospodárstva. Štát predsa 
nemôže donekonečna kompenzovať 
vyššie ceny energií, najmä ak je isté, 
že tie v budúcnosti budú už len rásť.

Ako by ale mala vyzerať takáto po-
vzbudzujúca politika v praxi?

V  prvom rade odstraňovaním 
byrokraticko-legislatívnych preká-
žok,  daňovým zvýhodňovaním eko-
logických technológii a osvetou. Ak 
by štát komunikoval, že energetická 
sebestačnosť je národný záujem, bol 
by to obrovský krok vpred. Príliš málo 
ľudí si uvedomuje, že investíciou do 
obnoviteľných zdrojov pre vlastnú 
spotrebu sa chránia pred zvyšujúcimi 
sa cenami energii.

Doteraz do vlastných zdrojov in-
vestovali viac firmy, ktoré mali aj 
nefinančnú motiváciu. Aj keď nebo-
la takáto investícia stratová, úspora 
prostriedkov vo vzťahu k  iným pod-
nikateľským nákladom,   nebola pre 
ne dostatočne motivujúca.

Vláda však vraví, že garantovaná 
podpora OZE dopadla zle a  že už 
chce poskytovať len investičnú pod-
poru. To nestačí?

Z ekonomické hľadiska sa firmám 
aj domácnostiam oplatí vyrábať si 
elektrinu z vlastného fotovoltické-
ho systému. Malá firma napríklad 
investuje 10-tisíc eur, čo im vyrobí 
10-tisíc  kilowatthodiny elektrickej 
energie ročne.

Ak sa to preráta na životnosť sys-
tému, čo je bežne vyše 20 rokov, tak 
cena za kilowatthodinu je menšia 
ako cena, za ktorú kupujú elektri-
nu zo siete. Otázka je iba akú veľkú 
časť svojej spotreby dokážu vykryť 
vlastnou výrobou zo slnka.  Môžu sa 
však spoľahnúť na to, že cena tej časti 
nimi spotrebovanej elektriny, ktorú 
pokryjú z  vlastnej fotovoltiky, sa pre 
nich najbližších viac ako 20 rokov ne-
zmení.

Prečo by to malo byť pre firmu roz-
hodujúce?

Vieme, že ceny elektriny zo zásuv-
ky budú na trhu už len stúpať, pričom 
cenu energie vyrobenú fotovoltikou 
majú predvídateľne zafixovanú. Ke-
ďže prevádzkové náklady sú veľmi 
mále, resp. žiadne, cena vlastnej elek-
triny na najbližších viac ako 20 rokov 
sa odvíja iba od počiatočnej výšky in-
vestície,  životnosti a  miery využitia 
vyrobenej energie pre vlastnú spot-
rebu.

Životnosť správne nainštalované-
ho fotovoltického systému z kvalit-
ných komponentov je viac ako 20 ro-
kov, pričom garancia poklesu výkonu 

fotovoltických panelov je výrobcami 
garantovaná na úrovni 80 až 90 per-
cent počiatočné výkonu po uplynutí 
25 rokov od inštalácie.

Prečo budú ceny energií rasť kaž-
dým rokom?

Je to všeobecný trend. Cena ener-
gie jednoducho musí rásť, pretože vie-
me, že doteraz sa nezohľadňovali ne-
gatívne externality celej energetiky. 
V Európe existuje konsenzus, že emi-
sie skleníkových plynov alebo zdra-
viu škodlivých látok, ktoré vznikajú 
pri výrobe energie z  fosílnych palív, 
sa musia odraziť v cene. Cena elektri-
ny už nikdy lacnejšia nebude, pretože 
tieto zložky tam nikdy doteraz neboli 
zahrnuté.

Ale hovorí sa, že cena obnoviteľnej 
energie je nízka.

Vďaka vyššej miere OZE v  ener-
getickom mixe nebude cena rásť tak 
rapídne. Čím dlhšie zostane určitá 
krajina pri uhlíkovo náročných tech-
nológiách, tým je vyššia pravdepo-
dobnosť, že cena energií bude rásť 
rýchlejšie. Čím skôr prejdeme na OZE, 
tým je vyhliadka lepšia.

KĽÚČOVÁ JE 
PREDVÍDATEĽNOSŤ

Význam fosílnych palív má podľa 
rôznych klimatických scenárov kle-
sať. Zemný plyn má však mať stále 
funkciu ako stabilizátor siete. Čo sa 
tým myslí?

Plyn v súčasnosti bežne vykrýva 
výkyvy výroby z obnoviteľnej zdrojov 
energie. Elektrárne na zemný plyn sa 
zapnú vtedy, keď je na danom území 
väčšia spotreba energie než jej výro-
ba. Potom sa tieto elektrárne znovu 
vypnú. Ale na mnohých miestach sa 
tieto elektrárne stávajú ekonomicky 
neudržateľnými a nahrádzajú ich úlo-
žiská na báze lítium-iónových batérií. 
Závisí to však od podmienok v danej 
krajine.

Funguje to niekde?

Príkladom je Austrália, ktorá bola 
jedna z  prvých lokalít, kde v  roku 
2017   nainštalovala Tesla takéto úlo-
žisko s pomerne veľkým výkonom aj 
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kapacitou (100MW/129MWh), hneď 
v susedstve veterného parku. Návrat-
nosť tejto „mega-batérie“ bola odha-
dom do dva a  pol roka. Jej uvedenie 
do prevádzky vytlačilo elektrárne na 
zemný plyn, pretože bolo lacnejšie 
nechať elektrárne vypnuté a  s mili-
sekundovým nábehom dodať ener-
giu z batérie. Pre porovnanie – výkon 
elektrárne v Novákoch je 266MW a 1 
blok v Mochovciach má 470MW.

Aká je teda úloha fosílnych palív 
nasledujúcich 15 rokov?

Je jasné, že nie je možné zmeniť 
z  jedného dňa na druhý celý energe-
tický systém. V  prvom rade by sme 
sa mali zamerať na odstavenie ener-
getických zdrojov, ktoré sú z pohľadu 
verejného zdravia a z pohľadu sklení-
kových emisií najhoršie, teda uhoľné 
elektrárne.

Na dosiahnutie klimatickej neutra-
lity si predsa štáty stanovili ciele 
znižovanie emisií, to nestačí?

Ak si stanovíme, že chceme zní-
žiť emisie a  nepovieme konkrétne 
v  akých odvetviach, tak to stačiť ne-
bude. Necháva to priestor, aby sa urči-
té odvetvia spoľahli na to, že sa emisie 
znížia niekde inde a  že oni znižovať 
nemusia. Napríklad automobilky až 
donedávna predpokladali, že emisie 
sa budú znižovať najmä v  iných od-
vetviach a ich sa to nedotkne.

Ak sú klimatické ciele znižovania 
emisií málo účinné, čo teda navrhu-
jete?

Podstatným nástrojom zmeny sú 
jasné a  predvídateľné opatrenia ako 
sa chceme k  cieľu dopracovať. Teda 
stanoviť, kedy prestaneme používať 
určitú škodlivú technológiu ako je 
napríklad uhlie alebo spaľovacie mo-
tory.

Každá firma musí podľa niečoho 
plánovať svoju prevádzku a  investič-
né zámery. A keď je teraz jasne stano-
vené, že od roku 2035 sa nebudú pre-
dávať autá so spaľovacím motorom, 
tak automobilky  nebudú investovať 
do ďalšieho inovačného cyklu alebo 
obnovy výrobných kapacít. Podob-
ne aj v  energetike – ak sa povie, že 
uhoľné elektrárne skončia na danom 
území v presne definovanom období, 
tak energetické spoločnosti nebudú 

v  pokušení investovať do predlžova-
nia životnosti dosluhujúcich neeko-
logických zdrojov, ale radšej presunú 
investície   do budovania nových 
zdrojov.

Potom bude proces jednoduchší 
a aj ekonomicky lepšie zvládnuteľný. 
Investície sa budú uberať klimaticky 
a zdravotne priaznivým smerom.

So zemným plynom sa však zatiaľ 
do budúcna ráta. 

Elektrárne na zemný plyn budú 
mať prevádzkový život dlhší než uhoľ-
né elektrárne. Je to kvôli tomu, že ich 
uhlíková stopa je menšia a môžu byť 
dosť rýchlo naštartované. Ak tu bude 
nedeformované ekonomické a legis-
latívne prostredie, tak aj u nás budú 
postupne vytláčané staré energetické 
zdroje tými ekologickými aj bez fi-
nančnej podpory.

DESTABILIZUJÚ 
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE 
SIEŤ?

Oplatí sa domácnostiam mať na 
streche fotovoltiku?

Každá vyrobená kilowatthodina 
elektriny na streche domu ušetrí elek-
trickú energiu, ktorú by v inom prípa-
de musela domácnosť kúpiť zo siete. 
Ekonomická návratnosť je okolo de-
sať rokov a záleží od spotrebiteľského 
správania, správneho dimenzovania 
veľkosti systému a  tempa rastu cien 
elektriny. Takže domácnostiam sa to 
naozaj oplatí. Ľudia to čoraz viac za-
čínajú chápať, a preto rastie aj dopyt. 
Sme v  štádiu, že inštalačné firmy vo 
všeobecnosti, aj na Slovensku prestá-
vajú stíhať.

Súvisí stúpajúci záujem u  ľudí 
o  vlastné zdroje aj s  nárastom cien 
energií?

Určite je to jeden z impulzov. Ľu-
dia si uvedomujú, že sebestačnosť je 
cesta do budúcna, nielen z  hľadiska 
ekológie, ale aj z hľadiska ochrany 
pred stúpajúcimi cenami energii.

Napriek tomu nevidíme veľ ký ná-
rast obnoviteľnej energie na Slo-
vensku. Prečo?

Vo všeobecnosti, sú hlavnou ba-

riérou byrokraticko-legislatívne pre-
kážky. Dopyt zo strany domácností 
a  firiem pritom rastie. Je to aj vďaka 
dotačnému programu Zelená domác-
nostiam a  zjednodušeniu byrokracie 
ak ide o fotovoltický zdroj pre pokry-
tie vlastnej spotreby budovy takzva-
ný lokálny zdroj.

Pre väčšie inštalácie nespadajúce 
do tejto kategórie sú ďalším problé-
mom vysoké pripojovacie poplatky, 
ktoré sú často na úrovni 20 percent 
investičných nákladov daného pro-
jektu. To je obrovské číslo.

Distribučky argumentujú, že potre-
bujú peniaze na posilnenie siete. 

Poplatky by podľa môjho názoru 
nemali byť paušálne pre celé územie 
Slovenska, ale mali by odrážať sku-
točné náklady, ktoré pripojenie no-
vého energetického zdroja do siete 
vyvolá. Sú lokality, kde nie je opod-
statnené mať takéto obrovské pripo-
jovacie poplatky, lebo tam existuje 
dostatočná prenosová kapacita. Preto 
by sme v prvom rade mali stavať nové 
veľké OZE tam, kde to je možné urobiť 
bez nutnosti dodatočných nákladov 
na posilnenie siete.

Ďalším argumentom zo strany dis-
tribučných spoločností je, že ak sa 
pripojí príliš veľa OZE, tak je ohro-
zená stabilita siete. Ako to vidíte? 

Hlavným predpokladom je, že s 
narastajúcim množstvom zdrojov 
pripojených do siete potrebujeme 
posilňovať prenosovú kapacitu elek-
trizačnej sústavy. Toto tvrdenie je 
opodstatnené, ale zároveň odhady, 
do akej miery je nutné ju posilniť, sú 
premrštené.

Zároveň však určité obmedzenia 
v  kapacite siete sú. Ak by sa malo 
rozhodovať, či sa zapoja skôr veľa 
menších zdrojov ako sú domácnos-
ti a  firmy uprednostnia malé alebo 
veľ ké zdroje, aké by ste uprednost-
nili?

Mali by sme ísť nákladovo opti-
málnou cestou. Naplánovať zdroje 
tak, aby boli čo najviac geograficky 
distribuované. Teda nie vybudovať 
jednu veľkú elektráreň na jednom 
mieste, ale viacero menších na väč-
šom území. To nemá len prínos pre 
šetrenie spomínaných nákladov na 
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posilňovanie siete, ale zvyšuje to bez-
pečnosť elektrizačnej sústavy z  hľa-
diska výpadkov.

Keď sú zdroje rozmiestnené rovno-
merne, tak to zvyšuje stabilitu?

Áno, distribuovaná energetika 
regionálne zvyšuje odolnosť voči vý-
padkom spôsobených prírodnými ka-
tastrofami. Navyše rovnomernejšie 
rozmiestnenie zdrojov v krajine zníži 
kolísavosť ich výkonu, a teda v koneč-
nom dôsledku umožňuje vyšší podiel 
OZE pripojených do siete.

Prečo?

Ak máme väčší počet geograficky 
rovnomerne rozmiestnených men-
ších obnoviteľných zdrojov, tak   po-
loblačné počasie ovplyvní aktuálny 
celkový výkon napríklad z fotovol-
tických elektrární oveľa menej, ako 
by to bolo v prípade jedného veľkého 
fotovoltického zdroja. Oblak sa určite 
nevyskytne nad každou jednou elek-
trárňou na veľkom územím v  rovna-
kom čase.

Ak bude energia vyrobená aj spot-
rebovaná lokálne, obmedzíte tým ná-
roky na prepravu elektriny a teda po-
treba investícii do posilňovania siete 
je menšia.

To platí len pre domácnosti, či aj 
pre väčšie firmy alebo priemyselné 
parky? 

Domácnosti a ešte omnoho viac fir-
my s  dennou prevádzkou majú veľkú 
výhodu, lebo vedia vlastnú lokálne 
vyrobenú energiu aj lokálne spotrebo-
vať. To je tá najefektívnejšia možnosť, 
energeticky aj ekonomicky.

Na mieste je však otázka, akú veľ-
kú časť vlastnej spotreby viete uspo-
kojiť z  vlastného zdroja. To je niečo, 
čomu ľudia nerozumejú v rámci OZE. 
Myslia si, že si dajú solárny panel a ten 
im má pokryť celú spotrebu energie.

A nie je to tak?

Nie je to realistický a  ani energe-
ticky efektívny prístup. Vždy budú 
mať prebytky energie a  preto by bolo 
najlepšie vytvoriť takzvanú mikrosieť 
a  prepojiť viaceré budovy v blízkosti. 
Nemusím si kupovať obrovskú baté-
riu, ale elektrinu môžem niekomu na 
ulici posunúť, ak mu chýba, a opačne.

V zahraničí dokonca fungujú sys-
témy takejto výmeny energie aj medzi 
domácnosťami či inými subjektami, 
ktoré vôbec nie sú v  susedstve – ide 
o tzv. virtuálne elektrárne.

Aký veľ ký by musel byť okruh pri-
pojených zdrojov, aby to fungovalo?

V  súčasnosti majú fotovoltiku je-
den alebo dva domy na ulici. To zna-
mená, že nie je potrebné sa obávať 
nedostatočnej prenosovej kapacity 
distribučnej siete.

Investície do verejnej siete nás ča-
kajú v situácii, keď bude mať fotovol-

tiku každý jeden dom a bude potreb-
né, aby domácnosti prebytky elektri-
ny exportovali do siete. Ak však do 
toho zapojíme smart grid riešenia, 
tak tieto investície budú oveľa nižšie.

Čo si máme pod tým predstaviť? 

Myslím tým napríklad inteli-
gentné ovládanie záťaže, to zname-
ná automatické zapnutie čerpadiel, 
nabíjačiek elektroáut alebo iných 
ovládateľných spotrebičov v  prípade 
prebytku energie v sieti. Rátajú sa do 
toho aj  inteligentné tarify, kedy pla-
tíme za elektrinu podľa aktuálneho 
stavu v sieti – menej, keď je prebytok 
a viac, keď je práve vysoký dopyt. To 
motivuje meniť spotrebiteľské sprá-
vanie a  investovať do inteligentných 
riešení v oblasti spotreby elektriny.

Ako by to bolo v prípade napríklad 
priemyselných parkov?

Cieľom by mala byť distribuovaná 
energetika, aby každá budova a  prie-
myselný areál boli čo najviac sebestač-
né. Takmer každá budova má dostatok 
priestoru na streche alebo fasáde, aby 
si veľkú časť energie vyrobila. A  pri 
priemyselných parkoch to do veľkej 
miery platí tiež.

Aj napriek návratnosti investície 
do siedmich alebo ôsmich rokov lo-
kálneho zdroja, sa stále príliš mnoho 
firiem obáva byrokratickej záťaže či 
podmienok distribučných spoloč-
ností. n
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Č L Á N O K

Slovenské výskumníčky:  
Stáva sa, že nás  

občas oslovia „slečna asistentka“
A u t o r :  L u c i a  Y a r  |  E U R A C T I V. s k

Výskumníčky (zľava) Zuzana Košutzká, Ľubomíra Tóthová  
a Dominika Fričová . [Noc výskumníkov/Flickr]
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Napriek tomu, že medzi absol-
ventmi slovenských vysokých 
škôl je viac ako 60 percent 

žien, ich počet sa znižuje s každým 
ďalším stupňom vzdelania. Za ostat-
nú dekádu bolo medzi vymenovanými 
profesormi iba 35 percent žien. O vý-
zvach pre ženy vo vede hovorili počas 
Noci výskumníkov ony samy.

Podľa slovenského  Štatistického 
úradu  navštevuje vysoké školy na pr-
vom a druhom stupni takmer 112 tisíc 
študentov a študentiek. Vyše 58 per-
cent z nich sú ženy a dievčatá. Na tre-
ťom, teda doktorandskom stupni, však 
počet žien klesá. Z 5 960 študentov a 
študentiek je v dennej alebo externej 
forme zapísaných 47,8 percent žien.

Podobný pokles medzi prvými 
dvoma a tretím stupňom štúdia, 
približne desať percentuálnych bo-
dov, potvrdzujú aj štatistiky absol-
ventov. V minulom školskom roku 
(2020/2021) absolvovalo vysoké školy 
spolu na prvom a druhom stupni vyše 
30 tisíc študentov. Takmer 62 per-
cent z absolventov tvorili ženy. Tretí 
stupeň absolvovalo 1199 študentov, z 
toho 51 percent bolo žien.

V slovenskom vzdelávacom systé-
me teda platí, že čím vyšší je stupeň 
vzdelania, tým menej žien do neho 
vstupuje a následne aj absolvuje.

Napríklad, od januára 2011 do no-
vembra tohto roku  vymenovali  pre-
zidenti a  prezidentka 904 profesorov. 
Z nich 35 percent, presne 321, bolo žien.

Samotné ženy vo vede, ktoré po 
ukončení prvých dvoch stupňov vy-
sokej školy ostali pôsobiť na univerzi-
tách hovoria, že prelomovým bodom 
je najmä začiatok materstva. Systém 
totiž stále nepočíta s vedkyňami tak 
samozrejme ako s mužmi – vedcami. 
O výzvach kariérneho postupu žien 
vo vede, ale aj možnostiach systé-
mového zlepšenia, diskutovali aj po-
čas Európskej noci výskumníkov.

„POSLALI MA UROBIŤ 
KÁVU“
Dominika Fričová vyštudovala 

biochémiu a všeobecné lekárstvo. Ab-

solvovala niekoľko vedeckých zahra-
ničných pobytov na špičkových sve-
tových inštitúciách, vrátane prestíž-
nej Mayo Clinic v Spojených štátoch.

„Vrátiť som sa rozhodla aj preto, 
lebo som vedela, že slovenská veda 
potrebuje trošku pomôcť a sama som 
sa cítila byť v pozícii, že k istej zmene 
dokážem prispieť aj ja,“ priznáva vý-
skumníčka, ktorá v súčasnosti vedie 
vlastnú vedeckú skupinu v Neuro-
imunologickom ústave Slovenskej 
akadémie vied.

Hoci uznáva, že podmienky na ve-
deckú prácu boli v  zahraničí lepšie, 
verí, že sa „podobné dá dosiahnuť aj 
na Slovensku“.

Z  jej pohľadu pridaná hodnota 
každého vedca alebo vedkyne nezále-
ží na jeho alebo jej pohlaví. „Ženy do-
kážu byť rovnako kreatívne a múdre,“ 
pripomína.

Na otázku, či sa vo vedeckej práci 
stretla s iným prístupom len preto, že 
je žena, priznáva: „Zažila som to iba 
na Slovensku.“ Spomína si na neprí-
jemné poznámky, či označovanie za 
„slečnu asistentku“.

„Zatiaľ ma však nikto neposlal, aby 
som išla urobiť kávu,“ dodáva. „Mňa 
áno,“ reaguje s úsmevom Zuzana Ko-
šutzká, neurologička z Lekárskej fa-
kulty Univerzity Komenského a Uni-
verzitnej nemocnice v Bratislave. Aj 
ona má za sebou zaujímavú kariéru 
a viacero významných zahraničných 
stáží.

Ako výkonná riaditeľka start-
upu Neuroconsan pôsobí Zuzana Ko-
šutzká najmä v mužskom prostredí. 
Potvrdzuje však, že v biznise ide o 
iné „pomery“ ako v nemocnici či na 
univerzite. „Viac možností v klinic-
kej medicíne dostane na Slovensku 
muž,“ hovorí jednoznačne.

CELOSPOLOČENSKÝ 
FENOMÉN
„Každý (do výskumného tímu) 

prinesie to svoje a je úplne jedno, aké-
ho sme pohlavia. Vo vede to platí o to 
viac, pretože každý má svoje nápady a 
presadiť sa dokáže viac alebo menej,“ 
myslí si aj Ľubomíra Tóthová. Ako vý-
skumníčka pôsobí na Ústave moleku-
lárnej biomedicíny Lekárskej fakulty, 

Univerzity Komenského v Bratislave.
Mnohé výskumy potvrdzujú aj jej 

osobné skúsenosti z vedy: „Zmiešané 
kolektívy sú prínosnejšie a  výskum 
vedia posunúť viac,“ hovorí. „Ženy sa 
pozerajú na problém inou optikou ako 
muži a  keď ich dáte dokopy, pomôže 
to rozlúsknuť vedecký problém.“

Aj trojica slovenských vedkýň si 
myslí, že najväčším prelomom v ka-
riére ženy – vedkyne je materstvo. 
„Kariérne prístupy u nás zatiaľ nepo-
čítajú s tým, že by záujem o rast mala 
aj výskumníčka – matka,“ vysvetľuje 
Ľubomíra Tóthová.

Hoci sa podľa ich slov situácia 
zlepšuje, stále existuje množstvo ba-
riér v  systéme, ale aj v praktickom 
živote, v  ktorom sa prepájajú osobné 
a pracovné prvky.

Úplne bežné v zahraničí sú, naprí-
klad vyhradené miestnosti pre matky 
s deťmi, potvrdzuje trojica. V rámci 
areálu kliník či väčších výskumných 
centier, sú zabezpečené jasle alebo 
škôlky. Nezanedbateľnú úlohu má aj 
partner výskumníčky a jeho ochota 
zdieľať domáce a rodičovské povin-
nosti, prízvukujú.

„Naša spoločnosť, nielen jej muž-
ská časť, ale zatiaľ nie je na podobné 
zmeny nastavená,“ hovorí Dominika 
Fričová.

Problém je však ešte komplexnejší 
a z pohľadu vedkýň ide o celospolo-
čenský fenomén. „Spoločnosť nám 
dáva pocítiť, že ak všetok svoj čas ne-
venujeme dieťaťu, asi nie sme dobré 
matky,“ dodáva.

Napriek výzvam nielen v  sloven-
skej, ale aj európskej vede pre ženy, 
výskumníčky jednohlasne nabáda-
jú k  vedeckej kariére aj ďalšie ženy 
a  dievčatá. Ak by mali o  kariéru vo 
vede záujem, rozhodne nesmú váhať, 
zhodujú sa aj doktorky Dominika Fri-
čová, Ľubomíra Tóthová a Zuzana Ko-
šutzká.

„Príďte sa pozrieť aj k nám do pra-
xe a  my vám ukážeme krásy, ale aj 
tienisté stránky,“ nabáda Zuzana Ko-
šutzká.

Trojica odporúča využiť aj možnosť 
„otvorených dverí“ a štúdia či praxe v 
zahraničí. „No nech sa potom aj vrátia, 
aby pomohli posúvať ďalej niečo aj tu,“ 
dodáva doktorka Tóthová. n
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Č L Á N O K

Desať fascinujúcich inovácií  
v medicíne podľa Pavla Čekana

A u t o r :  M i c h a l  H u d e c  |  E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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Od 3D tlače ľudských orgánov cez 
genómové nožnice a PCR testy, 
až po budúcnosť liečby rakovi-

ny. Slovenský vedec Pavol Čekan pred-
stavuje desať fascinujúcich a dôležitých 
inovácií v medicíne, ktoré povedú ku 
kvalitnejšiemu a dlhšiemu životu. 

Pavol Čekan vyštudoval biochémiu 
na Islandskej univerzite. Na Slovensku 
neskôr založil spoločnosť MultiplexDx, 
ktorá sa venuje diagnostike rakoviny a 
vývoju PCR testov na COVID-19. Pôsobil 
na Rockefellerovej univerzite v New Yorku 
aj na Národnom onkologickom inštitúte v 
Marylande. Je držiteľom troch patentov. 

Nové inovácie predstavil v rámci pred-
nášky na Európskej noci výskumníkov. 

1. POKROK VO VÝSKUME 
MOZGU
Mozog je najkomplexnejším or-

gánom ľudského tela. Existuje v ňom 
približne 33 miliárd neurónov, kto-
ré majú tisíce synapsií, prepojení, s 
inými neurónmi. Mozog naše telo 
riadi nielen cez deň, ale aj v spánku. 
Preskúmať ho sa vedci snažia už de-
saťročia. Dôvodom sú okrem obyčaj-
ného vedeckého záujmu aj takzvané 
neurodegeneratívne choroby. Teda 
choroby, ktoré vznikajú v dôsledku 
odumierania niektorých neurónov. Je 
to napríklad Alzheimer alebo Parkin-
sonova choroba.

V polovici júna tohto roku sa ved-
com z Harvardskej univerzity v spo-
lupráci s technologickou spoločnos-
ťou Google  podarilo  zostaviť dosiaľ 
najdetailnejší obraz mozgu, ktorý zo-
brazuje 50 tisíc buniek, 130 miliónov 
synapsií a stovky miliónov neurónov. 
Tento obraz pritom pochádza z 1,1 mi-
limetra mozgového tkaniva v spán-
kovom laloku.

Problémom však je samotné fun-
govanie mozgu.

„Ak by sme aj zmapovali celý mo-
zog, pravdepodobne by nám to ne-
pomohlo. Prepojenia mozgu sú totiž 
závislé na našich skúsenostiach a na 
tom, čo sme v živote prežili. Každý 
sme jedinečný,” hovorí Čekan. Navy-
še, na zmapovanie celého mozgu by 
vedci potrebovali dataset vo veľkosti 
niekoľkých zettabajtov. Pre porovna-
nie, jeden zettabajt je veľkosť všet-
kých dát uložených na internete v 
roku 2016.

2. REGENERATÍVNA 
MEDICÍNA A 3D TLAČ 
TKANÍV
Regeneratívna medicína je po-

merne novým odborom biomedicíny, 
ktorý sa zameriava na procesy tvorby, 
inžinierstva a regenerácie ľudských 
tkanív a orgánov. Jej výsledkom by v 
budúcnosti mohli byť aj umelé orgá-
ny, ktoré môžu nahradiť tie ľudské, v 
prípade ich zlyhania.

„Už pred 30 rokmi, keď sa tkani-
nové inžinierstvo len rozbiehalo, sa 
ľudia pýtali, kedy budeme schopný 
vyrábať umelé orgány,” hovorí Jordan 
Miller, bioinžinier z Riceovej univer-
zity.

Vytlačiť umelé srdce zatiaľ vedci 
nevedia. Už dnes však dokážu vyrobiť 
kožu, na ktorej sa dajú testovať rôzne 
druhy liečiv. Podľa Čekana sú vedci 
najbližšie k umelej pečeni.

„Problémom 3D tlače orgánov je 
obrovská sieť ciev, ktoré orgány majú. 
Cievy sú dôležité, aby orgán správne 
fungoval a mal všetky potrebné živi-
ny. V budúcnosti to môže byť prelo-
mová technológovia. Môže pomôcť 
pri rakovine, ale aj pri autoneho-
dách,” dodáva Čekan.

3. PREČÍTANIE ĽUDSKÉHO 
GENÓMU
DNA, alebo aj deoxyribonukleová 

kyselina, je známa od polovice 19. sto-
ročia. Trvalo však až sto rokov, kým 
jej štruktúru správne popísali James 
Watson a Francis Crick. V stručnosti, 
DNA je nositeľka genetickej informá-
cie všetkých organizmov s výnimkou 
niektorých nebunkových, pri ktorých 
hrá túto úlohu RNA.

To znamená, že DNA je pre ži-
vot veľmi dôležitou látkou, ktorá vo 
svojej štruktúre bunkám zadáva ich 
program, a tým predurčuje vývoj a 
vlastnosti celého organizmu.

„Prečítanie ľudského genómu je 
projekt, ktorý je s nami už desaťro-
čia,” opisuje Čekan. „Nahrubo” sa 
vedcom genóm podarilo prečítať v 
roku 2000. Vďaka tomuto projektu 
ľudského genómu vieme, kde všade 
sa DNA nachádza a čo všetko definuje 
– napríklad akú má človek farbu očí, 
ako má vycibrenú chuť a aj to, či má 
predispozíciu na určité choroby. Prá-
ve predchádzanie chorobám je azda 
najväčšou priamou pridanou hodno-
tou v medicíne.

„Je dôležité povedať, že keď sa ved-

com prvýkrát podarilo sekvenovať 
genóm, stálo to približne miliardu 
dolárov. Dnes sme na úrovni tisíc do-
lárov,” hovorí slovenský vedec.

Sekvencia genómu je súhrnný ter-
mín pre biomedicínske metódy, ktorý-
mi sa zisťuje poradie nukleových báz 
– základných častí všetkých nukleo-
vých kyselín vrátane DNA. Zjednodu-
šene povedané, sekvencia je práve ono 
„prečítanie ľudského genómu”.

4. CRISPR/CAS9
Zo sekvencie DNA nedávno vyús-

til vývoj novej technológie s kompli-
kovaným názvom CRISPR/Cas9, ale-
bo aj takzvaných genómových nožníc. 
Vedci túto vedu objavili v baktériách, 
ktoré sa ňou prirodzene chránia pred 
vírusmi. Cas9 je enzým, ktorý dokáže 
doslova prestrihnúť gén, čím zamedzí 
replikácii vírusu. Prelomom bolo, keď 
sa vedcom podarilo túto technológiu 
replikovať aj v ľudských bunkách.

Čekan hovorí, že CRISPR/Cas9 je 
využiteľný aj pri liečbe rakoviny, keď-
že ju spôsobuje rozmnoženie určitých 
génov v bunkách. Rovnako sa dá po-
užiť aj pri kožných chorobách, ktorú 
spôsobujú mutácie v bunkách.

„V dnešnej dobe vieme takúto 
bunku zobrať, technológiou CRISPR/
Cas9 mutáciu odstrániť a bunku vrá-
tiť do tela opravenú,” tvrdí Čekan.

CRISPR/Cas9 objavili Emmanue-
lle Charpentier a Jennifer Doudna. V 
roku 2020 za svoj objav získali Nobe-
lovu cenu.

5. PCR
PCR je v dnešnej dobe veľmi roz-

šírenou a známou skratkou vďaka 
RT-PCR testom na COVID-19. Ide o 
skratku pre polymerázovú reťazovú 
reakciu, techniku, ktorá umožňuje 
namnožiť určitý úsek molekuly DNA. 
PCR metódu vyvinul americký che-
mik Kary Mullis v roku 1983. O desať 
rokov neskôr za ňu dostal Nobelovu 
cenu.

Čekan skonštatoval, že bez jej vý-
vinu by nebolo možné sekvenovať 
ľudský genóm, a tým pádom by nebo-
la ani CRISPR/Cas9. Takisto by sme 
nemali ani jeden z najpresnejších tes-
tov na COVID.

PCR metóda sa v medicíne používa 
aj na diagnostiku dedičných ochorení 
a detekciu infekčných chorôb. Vo fo-
renznej genetike zase na identifiká-
ciu a tiež na určovanie otcovstva.

S odkazom Karyho Mullisa pra-
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covali aj slovenské firmy pri vývine 
vlastných RT-PCR testov na COVID-19. 
Jednou z nich je aj MultiplexDX.

6. UMELÁ INTELIGENCIA  
V MEDICÍNE
Umelá inteligencia má potenciál 

takmer vo všetkých oblastiach bežné-
ho života. Medicína nie je výnimkou.

„Potenciál umelej inteligencie v 
medicíne je obrovský,” skonštatoval 
Čekan. Správna diagnostika človeka 
si dnes vyžaduje veľké množstvo úda-
jov. Umelá inteligencia dokáže tieto 
dáta veľmi rýchlo spracovávať. S jej 
rozvojom môžeme očakávať aj pres-
nejšiu diagnostiku.

„V dnešnej dobe máme nedostatok 
patológov. V práci na nich často čaka-
jú množstvá snímok, ktoré si nedoká-
žu prečítať. Aj tu vie umelá inteligen-
cia pomôcť,” tvrdí Čekan.

Umelá inteligencia sa v medicí-
ne už používa. Existuje napríklad 
program IBM Watson, ktorý pomáha 
onkológom vo voľbe správnej liečby. 
Využíva sa však aj v kardiológii, ne-
urológii a v mnohých ďalších oblas-
tiach.

Umelá inteligencia zároveň po-
máha aj pri vývoji liečiv. Napríklad 
zrýchlením klinickej validácie vyhľa-
dávaním správnych pacientov.

7. VAKCÍNY
Vakcíny sú inováciou, ktorá s veľ-

kou pravdepodobnosťou zachránila 
najviac životov v histórií ľudstva a 
pomohla vyhladiť dovtedy smrteľné 
choroby. Moderné vakcíny sa prvý 
raz objavili v 18. storočí. S prelomo-
vým objavom vakcíny proti kiahňam 
prišiel britský lekár Edward Jenner, 
ktorý si všimol, že dojičkám kráv sa 
jedna z najsmrteľnejších chorôb his-
tórie vyhýba. Jenner zobral hnis z 
kože dojičky s kravskými kiahňami, 
chorobe podobnej ovčím kiahňam, a 
zaočkoval ním osemročného chlap-
ca. Ten sa následne stal voči ovčím 
kiahňam imúnnym.

Masívne ľudia začali vakcinovať v 
20. storočí. Dnes sa očkuje napríklad 
proti tenanu, rubeole, variole, osýp-
kam a najnovšie aj proti HPV, ktorý 
spôsobuje rakovinu krčka maternice.

Vakcíny sa zároveň modernizujú. 
V minulosti sa očkovalo priamo ne-
aktívnymi vírusmi. Neskôr sa prešlo 
na vektorové vakcíny, v dnešnej dobe 
sa známymi stali MRNa vakcíny.

„Je to najjednoduchšia vakcína, 
akú máme. Ide iba o lipidový obal, 
v ktorom je MRNa,” hovorí Čekan. 
MRNa je skratka pre mediátorovú ri-
bonukleovú kyselinu. Jednoreťazovú 
RNA, ktorá kóduje proteín.

MRNa sa študovali už v roku 2008. 
V nasledujúcich rokov sa zistilo, že 
ide o najbezpečnejšie vakcíny. Ich po-
tenciál slúži nielen pre ďalšie varian-
ty koronavírusu, ale aj pre iné choro-
by vrátane rakoviny.

8. ROBOTY
Roboty sa v medicíne používajú 

už dlhší čas. Roboticky asistovaná 
chirurgia je v zahraničí bežnou me-
tódou, keďže umožňuje vykonávať 
precíznejšie operácie s rýchlejším 
hojením rán. Zároveň sa obmedzuje 
riziko ľudskej chyby, ktoré vznikajú 
pri dlhých operáciách.

Zaujímavou technológiou sú na-
noroboty. Ide o roboty, ktoré sú veľ-
mi malé, niekedy až neviditeľné voľ-
nému oko, ale môžu priniesť cielenú 
liečbu do buniek alebo orgánov.

Na Slovensku je využívanie robo-
tov stále v plienkach. Vyspelé krajiny 
však na Slovensko nečakajú. Zvažo-
vať sa preto začala aj úloha humanoi-
dov, robotov podobných ľuďom.

„Humanoidi majú veľký potenciál 
napríklad pri deťoch s autizmom. Zá-
roveň dokáže v istej miere nahradiť 
prácu sestričky,” skonštatoval Čekan.

9. VČASNÁ DIAGNOSTIKA 
RAKOVINA
Čím skôr vedci rakovinu zachytia, 

tým lepšie ju dokážu liečiť. Rakovino-
vá bunka sa delí veľmi rýchlo. Čekan 
však poznamenal, že tým pádom sa 
aj rýchlo rozpadá na rôzne bubliny a 
častice, ktoré sa následne dostávajú do 
ciev a krvného obehu. Práve v krvi sa 
nachádza aj takzvané tumorové DNA.

Vedci sa v uplynulých rokoch vy-
vinuli takzvaný tumorový test, ktorý 
dokáže rýchlo zistiť výskyt rakoviny. 
Dokonca ešte pred príchodom prvých 
symptómov – únavy, bolesti hlavy, 
bolesti brucha a iných, v závislosti od 
typu rakoviny.

Pri zisťovaní tumorovej DNA v 
krvi sa dnes sekvenovaním dá zistiť aj 
typ rakoviny. Dokonca je možné zistiť 
aj to, na ktorom orgáne sa už rakovi-
na uchytila. Okrem toho majú vďaka 
tomuto spôsobu lekári aj na mnoho 
ďalších informácií, ktoré môžu onko-
lógovi pomôcť prispôsobiť liečbu da-
nému pacientovi.

10. IMUNOTERAPIA
Imunoterapia je azda najväčšou 

inováciou v liečbe rakoviny za po-
sledné roky. Čekan uvádza, že jedným 
z významných problémov rakoviny 
je, že rakovinové bunky sa pred imu-
nitným systémom dokážu skryť. Ich 
bunky totiž disponujú receptormi, 
ktoré dokážu znefunkčniť spojenie s 
bielou krvinkou, ktorá je schopná ra-
kovinovú bunku zabiť.

Vedci nedávno prišli na to, že v 
rámci imunoterapie vedia telu po-
skytnúť protilátky, ktoré znefunkč-
nia samotný receptor. Biela krvinka 
ju v takomto prípade dokáže rozoznať 
a zabiť.

Imunoterapie sú zatiaľ drahé a 
majú rôzne negatívne vedľajšie účin-
ky. Čekan si je však istý, že je to bu-
dúcnosť liečby rakoviny.

„Možností v liečbe rakoviny je 
strašne veľa. Strašne sa teším na 
dobu, ktorá prichádza. Doba, keď už 
rakovina nebude strašiakom, ale bu-
deme ju vedieť liečiť a bude normál-
nou súčasťou života,” dodal Čekan. n
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