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Najväčší popularizačný festival vedy na Slovensku sa tento
rok kvôli pandémii uskutočnil v online podobe. EURACTIV
Slovensko, ako jeden z jeho partnerov, prináša ohliadnutie za
niektorými z highlightov jeho 14. ročníka.
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Slovenskej vede
chýbajú noty
A U T O R : Z u z a n a G a b r i ž o v á | E U R A C T I V. s k

Diskusia: EURÓPSKE POLITIKY V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA PO ROKU 2020
(Európska noc výskumníkov 2020). Zľava predseda APVV Jozef Masarik, dekanka FSEV UK, Lucia Mokrá,
predseda SAV Pavol Šajgalík. [Screenshot Youtube]

S

lovensku veľmi chýba štátna
vzdelávacia, vedná a inovačná
politika. Výrazne by pomohla
stanoviť priority a ciele a tým aj lepšie
využívať príležitosti spojené s európskou
podporou vedy, hovoria poprední slovenskí akademici.
Slovensko je už od času spred vstupu
do EÚ prijímateľom európskej podpory
pre svoju vedu. EÚ slovenskú vedu dotuje najmä cez štrukturálne fondy. Ich
primárnym cieľom však je vyrovnávanie
regionálnych rozdielov. Bratislava, kde
je sústredená väčšina popredných výs-

kumných inštitúcií, tak ťahá za kratší
koniec. Druhou linkou sú tzv. komunitárne programy, ktoré sú riadené centrálne a kde slovenskí vedci súťažia s
vedcami z celej Únie. V úspešnosti stále
zaostávajú, najmä v pozícii lídrov projektov.
O európskych nástrojoch a politikách na podporu vedy bola reč na
diskusii v rámci Európskej noci výskumníkov 2020.
Vstup do EÚ nastavil slovenskej vede
zrkadlo, hovorí profesor Jozef Masarik.
„Ukázal aj nepripravenosť vedných

politík a infraštruktúry, ktoré na Slovensku máme. Dostali sme šancu, ktorú
sme viac z objektívnych ako subjektívnych vedeckých príčin, neboli schopní až tak využiť,“ hovorí prorektor
Univerzity Komenského pre vedu a predseda Agentúry na podporu vedy a výskumu (APVV).
Problémom štrukturálnych fondov
na vedu je aj to, že by mali byť doplnkovým zdrojom financovania. „Pokiaľ
je ale doplnok niekoľkonásobne väčší
ako to, k čomu má byť ten doplnok pridaný, tak potom máme, samozrejme,
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problém,“ konštatuje predseda Slovenskej akadémie vied, profesor Pavol Šajgalík.
Kvôli vetu Poľska a Maďarska existuje politické riziko, že európsky rozpočet
na najbližších 7 rokov sa nepodarí vyjednať a budúci rok nastane rozpočtové
provizórium. Čo by to znamenalo pre
slovenskú vedu? Zrejme žiadnu katastrofu, zhodujú sa Masarik aj Šajgalík.
Pre Šajgalíka je to skôr otázka, čo
by takáto situácia urobila s rozpočtom
Slovenskej republiky. Ak sa podľa neho
máme aj v nasledujúcich programových
obdobiach spoliehať na to, že hlavým
zdrojom financovania vedy na Slovensku majú byť štrukturálne fondy, tak
na tom Slovensko nebude dobre.
Profesor Masarik si myslí, že dopad
pri štrukturálnych fondoch môže byť
väčší ako pri komunitárnom programe
Horizont, no zároveň môže zvýšiť tlak
na efektívnosť čerpania a potom „ten
dopad nemusí byť zlý“.

NOVÉ PROGRAMOVÉ
OBDOBIE
Povinným podkladom pre čerpanie eurofondov na vedu (2014-2020)
je Stratégia inteligentnej špecializácie
(RIS3). Pre nové programové obdobie
(2021-2027) by mala prejsť aktualizáciou. Veľkým problémom podľa predsedu SAV je, že si ju mnohí vo verejnom
priestore, vrátane politikov, zamieňajú
so štátnou vedeckou a inovačnou politikou.
„Tak to nie je. Tu treba nahlas povedať, že Stratégia inteligentnej špecializácie nenahrádza ani štátnu vzdelávaciu,
ani vedeckú ani inovačnú politiku. Je
to jednoducho súbor opatrení, ktoré
majú priviesť rozumným spôsobom to
množstvo peňazí, ktoré prichádza z Európskej komisie na Slovensko tak, aby
sme boli schopní v niečom vyniknúť,“
upozorňuje Šajgalík. Zároveň má priniesť do hospodárstva vyššiu pridanú
hodnotu a nové pracovné miesta.
Profesor Masarik dodáva, že v tejto
stratégii, „to slovo na s, teda špecializácia, tam jednoducho nebola. Bolo tam

všetko“.
V minulosti bol podľa Šajgalíka k
tvorbe nového programového obdobia
prizvaný každý. „Bolo to tvorené odspodu a to je veľmi ťažký proces. Ten
proces v sebe obnáša, že každý, kto je
za ten stôl pozvaný, resp. aj ten, čo nie
je pozvaný, ale nejako zabezpečí, aby pri
tom stole bol, tak sa mu nejako podarí
označiť, to čo robí, za prioritu. Takto sa
ťažko hľadajú priority.“ Dnes je tento
proces podľa neho organizovaný inak,
chce si počkať na jeho výsledok.
„Na Slovensku o všetkom pochybujeme, ale počkajme ako to bude vyzerať a
vždy je čas ešte to nejako zmeniť,“ myslí
si Masarik. „Posledná nádej, ktorú mám
je, že ak ten materiál nebude dobrý, tak
aj tak za chvíľu zapadne a nebude sa
podľa neho postupovať a veda na Slovensku, vývoj, vzdelávanie pôjde svojím
vlastným smerom.“
Aj Masarik apeluje na potrebu štátnej vzdelávacej a inovačnej politiky.
Chýbajúce stanovené ciele a princípy
spôsobujú, „že sa aj výhovorky hľadajú
ľahšie“.
„Je najvyšší čas, aby sa toto urobilo. Ja sa celý život živím simuláciami
počítačov Monte Carlo, to sú simulácie
založené na náhodných číslach. Bez
týchto vedných, vzdelávacích a inovačných politík sa mi aj tie procesy vo
vede zdajú také Monte Carlo“.
„Teraz niečo vo svete letí. My sa k
tomu pripojíme bez ohľadu na to, či
na to máme alebo nemáme,“ myslí si
Masarik. „Vždy sa vo vede aj v umení a
inde nájdu ľudia, ktorí sú tzv. hochštapleri a jednu dobu robili jedno a keď je
moderné iné, robia iné, bez toho, aby
mali nejaké vedomosti alebo skúsenosti.
Keď človek nemá vedomosti, tak ľahšie o
niečom rozpráva.“

VÝTLAK V
KOMUNITÁRNYCH
PROGRAMOCH
V komunitárnych programoch
sú výzvy pre úspech slovenskej vedy
viaceré. Slovenskí vedci sú omnoho
úspešnejší ako členovia medzinárod-

5

ných konzorcií, menej ako jeho lídri.
Podľa Šajgalíka, ktorý je v jednej z
hodnotiacich komisií na ECR granty
(podporujú excelentnú vedu, súčasť
programu Horizont) je už z jazyka projektu poznať odkiaľ prichádza, hoci
obsahovo môže byť rovnocenný s projektami z iných krajín. SAV preto spúšťa
systém, ktorý by mal slovenských vedcov naučiť takéto projekty (ERC) lepšie
písať. Doteraz ucelený program takejto
výchovy chýbal.
Podľa profesora Masarika je potrebné toto úsilie integrovať pre viacero inštitúcií. Na poslednej vedeckej rade UK
sa podľa neho hovorilo o tom, že by sa
vytvorilo spoločné projektové centrum
SAV, UK a STU, kde by sa združili prostriedky a zamestnali ľudí zo zahraničia,
ktorí majú skúsenosti s písaním projektov.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK sa podľa jej dekanky
Lucie Mokrej pred rokmi podieľala na
medzinárodnom projekte o posilňovaní
kapacít v projektovom manažmente
v spoločenských vedách. Zaoberal sa
otázkou, ako budovať kompetencie pri
písaní projektov alebo byť úspešní pri
leadovaní projektov alebo pri žiadaní
grantov v konzorciách.
„Celé sa to odložilo do šuflíka a ostalo to niekde na úrade, ktorý sa pretransformoval z oddelenia na úrade vlády
na úrad podpredsedu vlády a teraz na
ministerstvo. Niekde to úplne zaniklo,“
hovorí Mokrá.
Otázka pôsobenia Slovenska v komunitárnych programoch opäť naráža
na chýbajúcu štátnu politiku. Pri programoch Horizont je dôležité, aby v
čase, keď sa formulujú výzvy, niekto za
nás sedel pri stole a presadzoval záujem
nie danej komunity, ale Slovenska, vysvetľuje Pavol Šajgalík.
„Krajiny tam majú svojich zástupcov, svoje veľké firmy a majú svoju štátnu filozofiu, ktorá určí, že tento štát, aj
keď je malý, presadzuje toto. Potom sa na
to ten štát orientuje a aj sa to v tej výzve
objaví. My máme veľmi kvalifikovaných
zástupcov, ale oni nemajú žiadne noty.
Keď niečo presadzujú, tak je to malý,
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subtílny problém. Nie je to problém celej
krajiny.“
Masarik vidí v oblasti vedy a vysokého školstva na sekcii pod vedením
štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa
pozitívne zmeny. „Verím, že sa v nejakom časovom horizonte, ktorý si nedovolím odhadnúť, urobí aj tá štátna
vedná politika, že sa urobia aj ďalšie
kroky, ktoré by mali viesť k tomu, že
sa naša úspešnosť v čerpaní projektov
zvýši a napríklad sa urobí aj hodnotenie
vedy, aby sme si urobili pravdivý obraz.“
Za dôležité považuje, v súlade s programovým vyhlásením vlády, podporiť
vyhľadávanie a podporu excelentného
výskumu.
„Musíme si uvedomiť, že hoci má
každý právo slobodne bádať v oblasti, v
ktorej si myslí, že je dobrý, nemá každý
právo dostať podporu, keď jeho výskum
nie je excelentný,“ argumentuje prorektor UK.

ČO UKÁZALA PANDÉMIA
Pozornosť európskej vedy sa pod
vplyvom pandémie obrátila na oblasť
zdravia či biomedicíny. Na Slovensku
podľa Šajgalíka pomohla pandémia prekonať fámu, že na Slovensku nemá zmysel robiť základný výskum.
„V marci toho roku sa ukázalo, aké
je šťastie, že existuje Virologický ústav
SAV, Prírodovedecká fakulta UK, ktorí,
keď táto krajina mala vážny problém,
boli veľmi skoro schopní, začať testovať
obyvateľov. Bol to nultý krok k tomu, aby
sme sa trochu upokojili. V tom danom
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čase sa to nedalo kúpiť ani v Amerike,
ani v nejakej inej krajine.“
Druhá téma je aplikovaný výskum.
Na Slovensku podľa neho chýba technologická agentúra, ktorá by podporovala
čisto aplikovaný výskum, na ktorom sa
nejakým dielom podieľa firma aj štát.
Lucia Mokrá z FSEV UK oceňuje,
že Horizon Europe (rámcový program
na nasledujúce obdobie, pokračovateľ
Horizon 2020) ako novú prioritu charakterizuje aj spoločenské vedy, resp. behaviorálny pilier.
„Aj táto pandémia nás naučila,
že okrem vedcov, ktorí dokážu veľmi
rýchlo zareagovať a pracovať na vývine
vakcíny, potrebujeme aj spoločensko-vedný, psychologický prístup a
behaviorálne intervencie. Je to dôležité,
aby ľudia chápali, prečo sa robia niektoré politiky, prečo sa robia niektoré
zásahy, reštrikcie, prečo je dôležité sa
zaoberať očkovaním, aké to má ekonomické dopady na rozvoj a mentálne
zdravie spoločnosti,“ hovorí Mokrá.
Toto sa podľa nej postupne dostáva
do popredia aj na Slovensku, čo považuje za dôležité, keďže na Slovensku
sa často pod vedou rozumie len „tvrdá
veda, niečo, čo vieme chytiť“. Oceňuje,
že ministerstvo školstva aj APVV podporujú aj spoločensko-vedné výzvy a
spoločensko-vedné projekty, čo sa prejavilo aj pri poslednej výzve na podporu
„covidových projektov“.
Predseda SAV si myslí, že na
zbližovanie spoločenských vied a vied,
ktoré sa venujú skôr materiálnym veciam v zmysle hotových produktov, je „absolútne dokonalá situácia“.

„Slovensko dnes žije niečím, čo
voláme reštrukturalizácia slovenského
hospodárstva, priemyslu, prechádzame
na nové typy automatizácie a to vyvoláva množstvo spoločenských otázok a
veľký tlak na ľudskú psychiku. Máme
problém hoaxov, zvyšujúceho sa pracovného tempa, izolácie,“ hovorí s tým, že je
„veľkým zástancom“ toho, aby vznikali
interdisciplinárne tímy.
Technologický pokrok podľa profesora Masarika mnohé problémy v
spoločnosti ešte zhoršuje alebo vyostruje.
„To, že na Slovensku si to uvedomujeme, svedčí aj covidová výzva APVV.
Tú výzvu sme neformulovali ako výzvu
pre lekárov a prírodovedcov ale je to všeobecná výzva, lebo má dopady na všetky
aspekty spoločenského života. Fakulta,
ktorú vedie pani dekanka, FSEV bola
z 13 fakúlt UK druhá najúspešnejšia,“
dopĺňa predseda APVV.
Niekedy je podľa neho problém
v tom, že v mnohých významných
pozíciách kde sa hodnotí veda, sú ľudia z
prírodných vied, lekárskych vied, ktorí
sa ich kritériá snažia „našnurovať“ na
spoločenské vedy.
„Metódy výskum sú rôzne aj prezentácia výsledkov je rozdielna. Treba
to posudzovať citlivo. Ja som si toho
vedomý a v súčasnosti spoluriešim
jeden grant APVV, ktorý je zameraný
na filozofické, teologické, a iné aspekty
výskumu v prírodných vedách. Keď už
je človek starší, tak už sa začne venovať
aj takýmto veciam,“ dodáva profesor
jadrovej fyziky, Jozef Masarik. n
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Doprava budúcnosti bude
digitalizovaná, zdieľaná a
omnoho zelenšia
A U T O R : L u c i a Y a r | E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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K

ým na Slovensku je vlastníctvo silného a veľkého vozidla záležitosť spoločenského
statusu, západo- a severoeurópskym
trendom je auto skôr nevlastniť. Nepotrebným sa stáva najmä pre dostupnosť
a kvalitu hromadnej prepravy.
Trendy v doprave a preprave odrážajú
v súčasnosti nielen úroveň technológie,
ale aj spoločenské zmeny. Tie najzásadnejšie dnes súvisia s intenzívnejšou snahou o ochranu životného prostredia, no
omnoho aktuálnejšie aj s pandémiou.
Detailne sa o nich debatovalo aj počas
diskusného panela Doprava a energie
budúcnosti v rámci Európskej noci výskumníkov.
Diskusia o budúcnosti dopravy a
mobility sa vo svete sústreďuje na autonómnosť, zdieľanie a energetickú efektívnosť. Profesorka Tatiana Kováčiková
zo Žilinskej univerzity charakterizuje
hlavné trendy v doprave prostredníctvom „štyroch D“: digitalizácia, diverzifikácia (stále viac spôsobov dopravy),
dekarbonizácia a denzifikácia (teda zahusťovanie).
Úroveň digitalizácie, ale najmä
autonómnosti vozidiel, sa podľa odborníčky na dopravu rozdeľuje do piatich
úrovní, pričom v súčasnosti dosahujú tie
najautonómnejšie vozidlá úroveň štyri.
Cesta dostať sa do „plnej päťky“, teda
najvyššej úrovne autonómnosti vozidiel,
však bude podľa Patrika Križanského,
šéfa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu, omnoho náročnejšia. Expert
hovorí, že kým na úroveň štyri bolo potrebné asi 20 percentné úsilie vývojárov,
prechod na piaty level autonómnosti
bude asi štyrikrát ťaží, ako všetky levely
doteraz.
Voči rýchlosti tohto vývoja je však
skeptický: „Neverím, že budeme v
roku 2050 mať už k dispozícii plne autonómne vozidlá, ktoré budú funkčné
v mestách,“ hovorí Patrik Križanský.
V prípade nákladnej dopravy však perspektívu v plnej autonómnosti vidí najskôr.
Ďalšie dopravné služby, ktoré vzni-
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kajú vďaka IT technológiám, znamenajú „možnosť pristupovať k jej rôznym
typom pomocou jednej aplikácie,“ vysvetľuje profesorka Kováčiková. Pripomína možnosti ako výber parkoviska, či
online platby za cestovný lístok na rôzne
typy dopravy.
Okrem inteligentného prepájania
medzi dopravným prostriedkom a používateľom však budú omnoho efektívnejšie komunikovať navzájom aj jednotlivé
vozidlá. Aj tento trend je v mobilite čoraz
viditeľnejší.

AUTÁ UŽ BUDEME SKÔR
ZDIEĽAŤ AKO VLASTNIŤ
Trendom na Slovensku podľa profesorky Kováčikovej je, že „vlastniť drahé
vozidlo s rýchlym a silným motorom sa
u nás ešte stále považuje za spoločenský status“. Svedčí o tom aj fakt, že v
minulom roku si Slováci po Bulharsku
kupovali najviac energeticky neudržateľných dopravných prostriedkov v
celej Európskej únii.
Kováčiková pripomína, že v západnej
a severnej Európe už „prevažne mladí
takéto potreby nepociťujú“, a to jednak
z ekonomických dôvodov, ale aj pre to,
že vybudovaná infraštruktúra v hromadnej doprave odsúva potrebu vlastniť samostatný dopravný prostriedok.
Jednoduchých aplikácii na zdieľanie
bicyklov, automobilov, ale aj ďalších dopravných prostriedkov pribúda, no jednotlivé európske krajiny stále bojujú s
nastavením vhodnej legislatívy.
Autá bude vo všeobecnosti podľa
odhadov odborníkov vytláčať mimo
miest hromadná doprava. Aby ale prekonala zvyky z individuálnej dopravy,
podľa Tatiany Kováčikovej bude musieť
byť kvalitnejšia a „poskytovať služby,
ktoré vyrovnajú benefity z využívania
vlastných motorových vozidiel“.

ZELENŠIA DOPRAVA
Vývoj nových dopravných pros-

triedkov v súčasnosti reflektuje aj veľký
dôraz na ekologickosť. Z centier miest sú
postupne vytláčané autá so spaľovacími
motormi a okrem hromadnej dopravy
sa akceptujú len nízkoenergetické prostriedky.
„V roku 2050 už nekúpite iné ako elektrické auto,“ hovorí Patrik Križanský
a pripomína, že spaľovacie motory už v
tom čase budú zakázané.
Aj v tejto oblasti je rozvoj v rámci Európy odlišný. „Na rozdiel od Nemecka či
Francúzska, kde po prvej pandemickej
vlne zažili obrovský nárast elektrické
autá, u nás stále čakáme a sme konzervatívni,“ tvrdí šéf asociácie pre elektromobilitu o trende na Slovensku.
Batérie do elektromobilov sa v ostatných rokoch podľa Križanského výrazne
zlepšili: „Jednak išli dole s cenou, ale
zároveň sa zvýšila ich efektívnosť“.
Zlepšuje sa ale aj ich vplyv na životné
prostredie.
„Elektrické dopravné prostriedky
sú v súčasnosti pre životné prostredie
omnoho výhodnejšie, a to najmä v
rámci lokálneho využitia,“ potvrdzuje aj Katarína Šoltésová zo Slovenskej
inovačnej a energetickej agentúry. Upozorňuje však, že „nie je elektrina ako
elektrina“.
Kým dnes takmer za tretinou energetických zdrojov stojí ropa a o čosi
menej čierne uhlie, podľa Šoltésovej by
nové formy energie mali byť „čistejšie,
nemali by zaťažovať životné prostredie,
a to ani emisiami skleníkových plynov,
a ani emisiami ďalších znečisťujúcich
látok“.
Napríklad na Slovensku je z jej
pohľadu elektrina v porovnaní s okolitými štátmi „veľmi dobre dekarbonizovaná“, pretože sa „už dlhodobo
väčšina vyrába v jadrových elektrárňach,
ktoré nie sú uhlíkovo zaťažené“. Dlhodobá tradícia je u nás aj vo výrobe
elektriny vo vodných elektrárňach,
pripomína Šoltésová. n
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Prečo ľudia veria
nezmyslom o koronavíruse
A U T O R : M a r i á n K o r e ň | E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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poločenské vedy ponúkajú niekoľko riešení, ako
odolať hoaxom, nepravdám a
konšpiráciám Kľúčom k ochrane pred
nepodloženými presvedčeniami je kritické a vedecké myslenie.
Očkovanie proti koronavírusu je len
nástrojom na očipovanie masy ľudí a
najlepším liekom na COVID-19 je vodka
s bromhexinom. To sú iba dve z množstva neprávd, ktoré sa v online priestore
objavili, odkedy Slovensko zasiahla
epidémia koronavírusu.
Ešte na jar sa pritom slovenskí politici chválili disciplinovanosťou a ohľaduplnosťou veľkej väčšiny spoločnosti,
vďaka čomu krajina prvú vlnu epidémie
zvládla lepšie ako zvyšok zasiahnutej
Európy. No uplynulo len niekoľko mesiacov a na druhej pandemickej vlne sa do
spoločnosti doplavili aj nové naratívy o
ochorení COVID-19 a o vládnych opatreniach proti jeho šíreniu.
Nielen na sociálnych sieťach raketovo vyletel počet ľudí, ktorí buď zľahčujú závažnosť ochorenia, alebo rovno
spochybňujú jeho existenciu. A práve
preto sú hoaxy v tomto prípade oproti ich
predchodcom nebezpečnejšie.
Podľa prieskumu Stredoeurópskeho
inštitútu ázijských štúdií (CEIAS) teórií
o umelom, laboratórnom pôvode vírusu,
ktorý bol následne vypustený do sveta,
verí až tretina Slovákov.
Trendu ignorovania pravdy sa podrobne venujú viaceré médiá, no čoraz
väčšiu snahu vyvracať hoaxy vidieť aj vo
verejných inštitúciách.
„Dezinformácie šírené v súvislosti s koronavírusom považujeme
za nebezpečný nástroj, ktorý má potenciál negatívne až fatálne ovplyvniť
životy obyvateľov,“ tvrdí ministerstvo
vnútra, ktoré pre nepravdivé informácie ohľadom koronavírusu vytvorilo samostatnú stránku. Proti nepravdivým
informáciám ohľadom COVID-19 na
Facebooku bojuje aj Polícia SR, či rezort
zdravotníctva.
Otázkou, prečo je nezanedbateľná
časť verejnosti ochotná a uveriť zjavným
nezmyslom a šíriť ich ďalej, sa zaoberá
aj čoraz viac vedcov. Niektoré odpo-

vede a zistenia na Európskej noci výskumníkov predstavili vedci z Ústavu
experimentálnej psychológie Slovenskej
akadémie vied. K hoaxom, nezmyslom
a nepravdám, pristupujú cez koncept vedecky nepodložených presvedčení.
O čo ide?

RÔZNE FORMY,
ROVNAKÉ VLASTNOSTI
Kľúčovým slovom v tomto prístupe
je veda. Nepodloženými presvedčeniami
sú také presvedčenia, ktoré odporujú vedeckému výskumu. Vznikajú na
základe nepodložených, skreslených a
vymyslených poznatkov – čiže nie sú
overené vedcami.
Ako vysvetľuje doktorand Centra spoločenských a psychologických
vied SAV Peter Teličák, existujú dva
druhy nepodložených presvedčení:
konšpiračné a pseudovedecké. Obidva
majú svoje zastúpenie v dezinformáciách
súvisiacich s ochorením COVID-19. Typickým príkladom konšpiračného tvrdenia je teória o jeho neprírodnom pôvode,
ktorou sa na tunajšej scéne preslávila
hlavne česká biologička Soňa Peková.
Pseudovedeckými tvrdeniami sú
napríklad rôzne „zaručené“ tipy, ako sa
z choroby vyliečiť, alebo jej predísť. Ani
tie netreba hľadať ďaleko: asi najznámejším nezmyslom bez akejkoľvek vedeckej
opory je odporúčanie lídra Ľudovej
strany naše Slovensko (ĽSNS) Mariána Kotlebu, ktorému na koronavírus
podľa vlastných slov zabrala kombinácia
vodky a lieku Bromhexin.
Nepodložené tvrdenia majú rôzne
podoby, no rovnaké vlastnosti. Tou najzakladanejšou je, že nie sú v súlade s
vedeckým poznaním. Ďalej vyvolávajú pocit naliehavosti, úzkosti a iných
negatívnych emócií a skrývajú sa za údajné skryté nebezpečenstvo. „Častokrát
sa skrývajú za veľmi vznešené vedecké
pojmy, ktoré keby sme zvlášť analyzovali, tak zistíme, že je to hlúposť,“ hovorí
Teličák.
Obdobia vírusových epidémií sú pre
nepodložené tvrdenia živnou pôdou,

pretože sú podľa Teličáka kontextuálne
veľmi prispôsobivé. Tak ako dnes, aj
počas cholery v druhej polovici 19.
storočia ľudia spochybňovali epidemiologické opatrenia a pre svoju nespokojnosť dokonca útočili na lekárov. „Čo
sa týka formy – napríklad vyvolanie
negatívnej emócie – to ostáva, len obsah
sa mení. Teraz je to COVID-19, v 19.
storočí to bola cholera,“ vysvetľuje.
„Ich prvým rozpoznávacím znakom
ale je, že sú zvláštne až bizarné,“ dodáva.

DÔLEŽITÉ EMÓCIE
Prečo sú ale aj v 21. storočí ľudia
ochotní veriť tvrdeniam, ktoré už na
prvý pohľad nedávajú zmysel? Z vedeckého výskumu ako jeden z hlavných
faktorov vychádzajú ľudské emócie.
Seriózne médiá sa vo svojom spravodajstve snažia nezaujato informovať o udalostiach, kdežto cieľom dezinformácií je
vyvolať emóciu – väčšinou negatívnu.
Téma ľudského zdravia je spravidla vždy nabitá emóciami. Po tom,
čo vírus dorazil do Európy a médiá
zaplavili obrázky preplnených talianskych nemocníc, v spoločnosti prevládal
hlavne strach. Slovensko sa ale veľkému
počtu obetí koronavírusu vyhlo, a tak
spomienky na jar sa u ľudí viažu hlavne
s prísnymi hygienickými opatreniami,
ktoré mnohých z nich dostali do existenčných problémov. Strach o zdravie
vystriedal strach o vlastné ekonomické
postavenie. S príchodom druhej vlny
mali preto tendenciu závažnosť ochorenia spochybňovať.
Podľa psychologičky Vladimíry
Čavojovej ľudia zľahčujú koronavírus aj
preto, aby samých seba ochránili. „Pred
vírusom sa ťažko bráni, nemáte úplne
pod kontrolou, či ochoriete alebo nie. Pre
mnohých ľudí je obranným mechanizmom poprieť, že vírus je nebezpečný“.
Emóciami ovplyvnené myslenie
vedie k omylom. Podľa už tradičných
vedeckých zistení vieme, že straty ľudia
prežívajú viac ako zisky. „Dnes sme
svedkami toho, že ľudia, ktorí sa boja
o svojich blízkych, volia menej rizikové správanie. Dodržiavajú zásady ako
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rúško, umývanie rúk a rozostupy,“ hovorí vedkyňa Miroslava Galasová.
Ľudia si ale vplyv emócií na svoje
rozhodovanie neuvedomujú a preto sa
často nevyhnú takzvaným kognitívnym skresleniam. Ako vysvetľuje vedec
Roman Burič, mnohí veria neovereným
informáciám aj pre spôsob, akým myslia. Každý človek využíva dva druhy
myslenia: rýchle a automatické, ktoré
je zároveň aj energeticky nenáročné a
myslenie pomalé, ktoré je precíznejšie a
stojí viac energie.
„Prvý systém je pre nás pohodlný a
tak sa na neho viac spoliehame a vtedy
robíme chyby,“ hovorí Burič s tým, že to
vedie k viere v nepodložené presvedčenia.
Jednou z častých chýb je takzvané
konfirmačné skreslenie. To znamená,
že ľudia skôr vyhľadávajú, interpretujú a hodnotia informácie, ktoré sú v
súlade s ich predchádzajúcimi postojmi.
V prípade očkovania to napríklad znamená, že ich odporcovia v médiách, či
na internete, hľadajú správy, ktoré ich
skepsu podporia.
Ďalšou chybou je omyl konjunkcie.
Pri ňom ľudia preceňujú udalosti, ktoré
sa vyskytujú spolu alebo v rovnakom
čase, a preto si osvojujú paranormálne
presvedčenia. „Môže sa stať, že sa nám
sníva o kamarátovi, ktorého sme dlho
nevideli a na druhý deň ho stretneme na
ulici. Vtedy máme tendenciu myslieť si,
že tieto dve udalosti súvisia,“ popisuje
príklad omylu v podobe paranormálneho presvedčenia Burič.
Konšpiračné presvedčenie nastá-
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va vtedy, keď pri vážnych udalostiach,
akou je napríklad celosvetová epidémia,
ľudia hľadajú rovnako vážne vysvetlenia. Podľa takéhoto uvažovania vírus
nevznikol prirodzene v zvieracom hostiteľovi, ale je dielom vedcov, ktorí plnia
zadanie farmaceutických firiem.

AKÝ JE RECEPT
Ako sa môže teda spoločnosť voči
nepodloženým presvedčeniam brániť?
Viera v dezinformácie sa často spája
s nedostatočným vzdelaním. Skúsenosti
zo sociálnych sietí ale už dávno ukazujú,
že schopnosť narábať s informáciami a
overovať ich, nesúvisí iba s dosiahnutým
vzdelaním. To potvrdzujú aj vedci.
Dôležitejšiu úlohu podľa nich zohráva schopnosť kriticky myslieť. „Tá sa
skladá z ďalších schopností: ako posudzovať nové informácie, ako hodnotiť argumenty, ako odlišovať fakty
od domnienok a podobne,“ hovorí Jakub
Lieskovský, ktorý takisto pôsobí v Centre spoločenských a psychologických
vied SAV.
Podľa jeho kolegyne Viktórie Sunyik
ale slovenské školy kritickému mysleniu veľa pozornosti nevenujú. „Veda sa
komunikuje ako fakty, bez zamyslenia,
ako vznikajú,“ hovorí.
Vedecké myslenie, inak povedané aj
vedecká gramotnosť, je pritom ďalším
nevyhnutným predpokladom odolnosti voči nepravdivým informáciám.
Samotné vedecké poznatky ju ale negarantujú, dokonca niekedy, naopak,
pomáhajú ľuďom obhajovať tvrdenia,

ktoré odporujú vedeckému konsenzu.
Rovnako významné je, či ľudia vede
dôverujú. SAV v roku 2018 skúmala, aký
postoj k vede majú Slováci. Viac ako 32
percent respondentov vtedy uviedlo, že k
vedcom a ich práci nemá dôveru a až dve
tretiny mali skôr „antivedecké postoje“.
„Táto skupina sa skôr prikláňa k dôvere
vo svoj vlastný sedliacky rozum,“ dodáva Sunyik.
Schopnosť vedeckého myslenia sa
pritom pri výskumoch vedcov ukázala
ako významný činiteľ pri ochrane pred
nepodloženými presvedčeniami. „Vyššie vedecké myslenie je ochranným
faktorom voči antivaxerským postojom
a hoaxom ohľadom choroby COVID-19,“
upozorňuje vedkyňa.
Spoločenské vedy na základe
získaných poznatkov ponúkajú niekoľko riešení, ako nepodloženým
presvedčeniam odolať.
Chybám v úsudkoch má pomôcť
predísť pomalšie myslenie, overovanie
zdrojov informácií, budovanie schopnosti rozlišovať dôveryhodné zdroje
od pochybných, vytváranie správnych
návykov v diskusii, či odhaľovanie
chyby v argumentoch.
Jednoduchým a účinným nástrojom
je aj takzvaný princíp Occamovej britvy.
„Ak má jav niekoľko možných vysvetlení, tak najlepšie je pristúpiť k tomu najjednoduchšiemu možnému a nesnažiť
sa to vysvetľovať zbytočne zložitým
vysvetlením postaveným na vágnych
zdrojoch,“ opisuje podstatu princípu
Lieskovský. n
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Slovenská firma je svetovým
lídrom v diaľkovej detekcii
plynov. Využíva ju armáda aj
ochranári
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
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lovensko v zahraničí nie je symbolom inovácií. Malá firma z
Liptovského Mikuláša však vyvinula zariadenie na detekciu plynov zo
vzdialenosti až šiestich kilometrov, ktoré
vo svete nemá konkurenciu.
Keď započujete názov Falcon 4G,
pravdepodobne vás napadne nejaká nová
prelomová technológia spojená s Elonom
Muskom. Ak ste aj vy jedným z týchto
ľudí, nejdete na to úplne zle. Skutočne ide
o prelomovú technológiu. Tentokrát však
za ňou nestojí Elon Musk, ale slovenská
firma SEC Technologies so sídlom v Liptovskom Mikuláši.
Falcon 4G je štvrtá generácia zariadenia určeného na detekciu plynov
pomocou lasera na veľké vzdialenosti.
Umožňuje rozpoznanie jedovatých plynov, priemyselných chemikálií či biologických jedovatých látok. V porovnaní
s konkurenciou je podľa jeho tvorcov
citlivejší až 30-100 násobne.
Pôvodne išlo o vojenskú technológiu
v rámci chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej obrany (takzvaná CBRN
obrana). Dnes však nachádza využitie
v širokom spektre oblastí, napríklad v
ťažkom priemysle, pri detekcii skleníkových plynov, používajú ho aj hasiči či
pobrežné stráže.
Výkonný riaditeľ spoločnosti SEC
Technologies Michal Šimko hovoril o
zariadení hovoril na Európskej noci výskumníkov.

SLOVENSKO PIONIEROM
Technológia má korene vo Vojenskom technickom ústave v Liptovskom
Mikuláši. Tvorcovia na jej vývoji a
zdokonaľovaní do dnešnej podoby strávili
viac ako tri desaťročia. Na vývoji aktívnej
vzdialenej detekcie sa pracovalo ešte v
období Československa. Prvé prototypy
použila slovenská armáda už pri invázii
do Iraku v roku 2003. Bola vôbec prvou
armádou na svete, ktorá túto technológiu
použila.
„Už vtedy to bolo fascinujúce zariadenie. Ľudia z toho boli nadšení. Nanešťastie
vývoj bol ukončený. No tím špičkových

vedcov, ktorí na technológií pracovali, sa
rozhodol pokračovať vo výskume a vývoji
nového zariadenia. A s novým detektorom dosahujeme ešte o triedu lepšie parametre,” povedal Šimko.
Falcon 4G má detekčnú vzdialenosť
až šesť kilometrov. Prototyp, ktorý slovenský armáda použila v Iraku vedel plyny
rozpoznať približne do vzdialenosti troch
kilometrov. „Citlivosť je asi dvakrát lepšia
ako predtým”.
„Zariadenie je jediný aktívny diaľkový
detektor na trhu. Funguje na základe lasera, ktorý posiela infračervené žiarenie
do prostredia. Ak tam nejaký plyn je, žiarenie bude absorbované. Plyny analyzujeme na základe infračerveného svetla,”
vysvetlil.
Falcon zároveň dokáže ako jediný
svojho druhu rozpoznať plyny aj dlho po
tom, čo sa stanú neviditeľné pre ostatné
zariadenia z dôvodu straty teplotného
rozdielu medzi plynom a prostredím.
Na jeho využitie zároveň nie je potrebná
triangulácia, teda doplnenie zariadenia
inými.
O koľko presne je Falcon účinnejší? To
závisí od daného plynu. Najväčší rozdiel
medzi Falconom a ostatnými zariadeniami je pri Tabune (extrémne toxická
chemická látka) či Saríne.
Firma dnes s technológiou pôsobí vo
viacerých zahraničných krajinách. Kúpili ju napríklad aj Spojené štáty v rámci
programu, v ktorom porovnávajú domáce
a zahraničné technológie. Okrem Američanov ho úspešne otestovali alebo stále
testujú viaceré krajiny sveta, vrátane
Španielska, Rakúska či Brazílie

DÔLEŽITOSŤ INFORMÁCIÍ
Ak ide o využitie Falconu vo vojenstve,
detekcia plynov z veľkej vzdialenosti, nepochybne, prináša vyššiu informovanosť
armády, čo môže pomôcť zachrániť životy, ale aj získať prevahu nad protivníkom.
Prístup k informáciám bol vždy podstatnou časťou vojenskej stratégie. Kedysi
bolo informácií málo a ich zisk bol logisticky náročný, v niektorých prípadoch
až nemožný. Dnes sa situácia otočila,
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informácií je veľa a prístup k nim je technologicky možný. Vojenskí spravodajci
môžu odpočúvať teroristov ukrytých v
jaskyniach tisíce kilometrov od ich operačného strediska. Informácie z bojiska sa
v reálnom čase môžu analyzovať naprieč
kontinentmi.
Jednou z mála oblastí, kde je získavanie
informácií stále náročné je práve detekcia
plynov. „Sarín vedia vyrobiť a nasadiť aj
skupiny s obmedzenými možnosťami.
Napriek tomu je jednoduchšie odhaliť
lietadlo vo vysokej rýchlosti za stovky
miliónov dolárov než sarín za niekoľko
stoviek,” píše článok zverejnený na internetovej stránke SEC Technologies.
Armády sa dnes zväčša spoliehajú na
takzvané bodové detektory, ktoré však
nevedia pracovať z diaľky. Na rovnakom
princípe pracujú detektory dymu v
domácnostiach. Pri požiari zachytí detektor dym a spustí poplach. Plyn vedia
zisťovať aj drony vybavené potrebnou
technológiou. Aj ten však musí „vletieť”
priamo do plynu, aby zistil jeho prítomnosť.
Odpoveďou je takzvaná vzdialená detekcia (stand-off detection). Tá sa rozdeľuje
na pasívnu alebo aktívnu. Pasívna detekcia zvyčajne funguje na základe skenovania okolia. Zariadenie jednoducho čaká,
kým sa plyn nedostane k jeho senzorom.
Tento spôsob je veľmi efektívny na krátku
vzdialenosť, no jeho citlivosť klesá jednak
so vzdialenosťou a jednak s poveternostnými podmienkami. Aktívna detekcia
(na základe, ktorej funguje aj Falcon 4G)
pracuje s laserom, ktorý vyšle do priestoru krátke pulzy infračerveného žiarenia
a na základe absorpcie zisťuje prítomnosť
konkrétnych plynov či chemikálií.
Hoci vzdialená detekcia plynov
vznikla ako vojenský produkt, dnes ju
využívajú aj environmentálne skupiny.
Technológia sa dá použiť napríklad pri
monitorovaní znečistenia v rôznych
oblastiach. Rovnako je možné ho využiť
aj monitorovanie skleníkových plynov.
Ropné a plynárenské spoločnosti pomocou neho vedia zistiť úniky týchto látok.
Užitočný môže byť aj pri prieskume
nálezísk ropy či plynu. n
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Diskusia: Strata dôvery
posilňuje antidemokratické
tendencie
A U T O R : R a d o v a n G e i s t | E U R A C T I V. s k

Testovacie vakcíny proti COVID-19 v Austrálii. [EPA-EFE/David Mariuz]
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ríza spôsobená pandémiou
zosilnila trend vytrácajúcej
sa dôvery vo verejné inštitúcie, ale aj vedu, hovoria v diskusii
Ladislav Miko a Michal Vašečka. Práve
spoločenskú dôveru a vedu však potrebujeme, ak chceme prekonať omnoho
vážnejšie krízy.
Hoci už máme prvé vakcíny proti
COVID-19, problém pandémie to vôbec
nemusí riešiť. Prekážkou je nízka dôvera – prieskumy ukazujú, že veľká časť
populácie v mnohých krajinách s vakcináciou váha, alebo ju odmieta.
Tento problém má aj Slovensko.
Určite zaočkovať sa dá podľa prieskumov
len asi tretina ľudí. Nepomáha ani to, že

sa niektorí politici stavajú k očkovaniu
nejednoznačne, prípadne ho odmietajú.
Je strata dôvery dôsledkom neistoty,
ktorú priniesla pandemická kríza? Alebo
je to dlhodobý trend? Ako zmení táto
pandémia náš život a aké ponaučenia si z
nej vezmeme pre riešenie omnoho komplikovanejších environmentálnych kríz?
O otázkach sme diskutovali s
vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislavom Mikom a
sociológom Michalom Vašečkom, pôsobiacim na Bratislava Policy Institute.
Diskusia bola súčasťou podujatí Európskej noci výskumníkov 2020.

NEDÔVERA VOČI VEDE
Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko upozornil, že antiexpertný diskurz sa
objavuje v politike a verejnej mienke
už niekoľko desaťročí. Vidí za tým pre
príčiny. Pre politikov predstavujú expertné názory niekedy komplikáciu.
Zužujú im politické možnosti poukazovaním na nereálnosť niektorých
sľubov. A to je, najmä pre predstaviteľov
istého typu politiky, nepríjemné.
Druhým dôvodom je, paradoxne,
istá miera blahobytu, dosiahnutá aj
vďaka výsledkom vedy a výskumu. V
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oblasti zdravia napríklad vďaka pokroku lekárskej vedy – liekom, očkovaniu
a pod. – už časť ľudstva nemusí riešiť
každodenné problémy týkajúce sa zdravia. Tým zároveň získavame komfort
možnosti odmietať vedu a jej výsledky –
bez toho, aby sa to muselo bezprostredne
prejaviť na našom každodennom živote.
Ladislav Miko však zároveň
poukázal na potrebu lepšej komunikácie
vedy. Vysoká špecializácia súčasného
výskumu, rozsah otázok, ktorými sa
zaoberá, vytvára pre bežného človeka
pocit odťažitosti vedy od problémov
spoločnosti.
Michal Vašečka z Bratislava Policy
Institute upozorňuje, že strata dôvery sa
netýka len vedy, ale inštitúcií všeobecne. Je sprievodným znakom všetkých
kríz a veľkých transformácií.
Krízy totiž prinášajú neštandardné
situácie, na ktoré neexistujú zabehané,
definované systémové riešenia. Aj kvalitné verejné inštitúcie v nich do istej
miery tápu – táto neistota prechádza
prirodzene aj na verejnosť. Situácia je o
to horšia, ak sa inštitúcie prejavujú nekompetentne.

PREKONANIE KRÍZY
Problémy spôsobené súčasnou pandémiou sú len malou ukážkou toho,
čo môžu priniesť environmentálne
krízy – klimatická, strata biodoiverzity,
zhoršovanie kvality vôd, pôdy a pod.
Dokážeme sa poučiť a lepšie pripraviť?
Ladislav Miko je trochu skeptický.
Pripomína, že na nebezpečenstvo
veľkej pandémie upozorňovali odborníci pracujúci pre Európsku komisiu už
niekoľko rokov. Európski politici ich
však odmietli počúvať a EÚ nebola
pripravená.
Environmentálne problémy sú ešte
zložitejšie. Riešenie klimatickej krízy
bude trvať celé desaťročia. Ak sa aj teraz
dohodneme prijať určité obmedzenia,
masívne investovať do klimatických
riešení, čo sa stane za päť rokov, keď
budú ľudia vidieť, že situácia sa stále
viditeľne nezlepšuje? Podľa Mika je na
udržanie podpory potrebná súhra ved-

cov a politikov, tá však často chýba.

AKO NÁS KRÍZA ZMENÍ
Pandémia náš život výrazne zmenila
– jeho väčšia časť sa odohráva online,
niektoré aktivity sme úplne vypustili,
iným venujeme viac času. Ktoré z týchto zmien pretrvajú aj po potlačení pandémie?
Podľa Michala Vašečku pandémia
v mnohých prípadoch urýchlila procesy, ktoré prebiehali už pred ňou. V
oblasti ekonomiky je to napríklad úpadok niektorých sektorov a povolaní,
ktoré prinesú „nezamestnanosť bielych
golierov“, prechod na prácu z domu a
podobne. Vašečka upozorňuje, že ako
pri každej paradigmatickej zmene, aj
v tomto prípade nezvíťazia najinteligentnejší, či najsilnejší, ale tí, čo sa najrýchlejšie prispôsobia.
Ladislav Miko hovorí, že pandémia
nás prinútila prehodnotiť priority.
Niektoré veci, ktoré sme považovali za
dôležité, sa ukazujú byť druhoradými.
Narastá však dôležitosť iných oblastí,
ktoré sme považovali za obyčajné –
medziľudský kontakt, možnosť tráviť
čas v prírode a pod.
Zároveň vďaka pandémii vidíme,
že niečo nie je v poriadku s ekonomikou, ktorá ak nerastie, dostáva sa
do problémov. Je možno načase hľadať
inú organizáciu hospodárskeho života.
Kríza podľa L. Mika ilustruje problémy,
dáva nám šancu ich riešiť.
Treba však byť opatrný. Michal
Vašečka upozorňuje, že neschopnosť
vlád reagovať rýchlo na novú situáciu
otvára priestor antisystémovým silám.
Vytrácajúca sa dôvera v štát aj autority
môže byť nebezpečná.

RIZIKO ATOMIZOVANEJ
SPOLOČNOSTI
Atomizácia spoločnosti, strata
dôvery, v spojitosti s technológiami
umožňujúcimi masívne sledovanie,
kontrolu ľudí, môžu zvyšovať riziko
ohrozenia demokracie, nástupu totalitarizmu. Pandémia oslabila našu dôveru v
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inštitúcie aj iných ľudí, čiastočne naše
životy izolovala. Zároveň nám však ukazuje, že na prekonanie problémov potrebujeme spoluprácu.
Podľa Ladislava Mika súčasná situácia určite zvyšuje antidemokratické tendencie. Michal Vašečka tvrdí, že práve to
poukazuje na potrebu sociálnych vied.
Človek má podľa neho nekonečnú
schopnosť vytvárať nové technológie.
Tie nám život uľahčujú, no zároveň nás
od seba vzďaľujú, obmedzujú komunikáciu. Sociálne dopady takého vývoja
nepoznáme, nevieme ich riešiť. „Nezatracujme sociálne vedy. Umožnia nám
prežiť 21. storočie“, uzatvára Michal
Vašečka.
chybne, respektíve neúplne vyplnené žiadosti, nekompletné povinné
prílohy k žiadosti, ktoré môžu mať
vplyv na stav žiadostí o eurodotácií ako
takých.
MAS ale tvrdia, že riadiace a kontrolné orgány sú personálne poddimenzované a sami zbytočne byrokratizujú
celý proces.
„Na Slovensku treba zmeniť existujúce procesy. Hlavne v Programe
rozvoja vidieka. Projekt skontrolujeme
my a následne PPA ešte raz. Kontrolujú
každý projekt, ktorý už prešiel kontrolou
cez hodnotiteľov i kontrolou v MAS.
Riadiaci orgán robí tretiu kontrolu,
ako keby išlo o niečo úplne nové. Zjednodušenie by značne urýchlilo všetky
procesy. Iintegrovaný regionálny operačný program deklaruje, že bude fungovať jednoduchšie. To však nevieme,
lebo projekty od MAS ešte vôbec nezačal
kontrolovať,“ konkretizuje Juraj Bódi z
MAS Podpoľanie.
Nové programové obdobie Spoločnej
poľnohospodárskej politiky, ktoré opäť
počíta s podporou akčných skupín,
nezačne už v januári budúceho roka, ale
až v roku 2023.
„Počas nasledujúcich mesiacov
predpokladáme schválenie európskej
legislatívy k prechodnému obdobiu,
ktoré bude pravdepodobne dvojročné.
Uvedená legislatíva stanoví finančné
alokácie pre jednotlivé členské štáty,
ktoré budú môcť byť použité na ďalšiu
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významnú podporu v rámci PRV v
rokoch 2021 až 2022 (s čerpaním podľa
pravidla n+3 do roku 2025). Doposiaľ je
nastavená možnosť čerpania finančných
prostriedkov podľa rovnakého pravidla
do roku 2023, teda nie do roku 2020,“
uviedlo agroministerstvo.
MPRV zároveň upozornilo, že v
rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sú projekty
predložené MAS vyhodnocované na
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riadiacom orgáne IROP, ktorý po delimitácii spadá pod Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie
SR.
Predseda Národnej siete (NS) miestnych akčných skupín SR Štefan Škultéty upozornil, že MAS na Slovensku
doteraz nemajú zazmluvnený ani jeden
projekt pre konečných užívateľov. Pritom december je posledným mesiacom
programového obdobia 2014 až 2020.

Zdôraznil, že program Leader je veľmi
úspešný v celej Európe, u nás však kolabuje. Na PPA v Nitre podľa neho stojí
vyše 1200 projektov.
Na Slovensku tak vrcholí nevídaný
škandál, aký nemá obdobu v celej Európe. Slovensko podľa Škultétyho
môže prísť o 200 miliónov eur. Podľa
viacerých zástupcov MAS im tak hrozí
finančný kolaps, pretože stále nemajú
zaistené peniaze na prevádzku. n
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