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Nové výskumné centrum v Košiciach 

 

Juraj JEDINÁK, moderátor: V Košiciach vzniká nové výskumné centrum zamerané na progresívne 
materiálny a technológie. Za vyše 22 miliónov eur, prevažne z európskych peňazí pribudne Slovenskej 
akadémii vied a košickým univerzitám 40 laboratórií a dvojnásobný počet špičkových prístrojov. 
Vzniknú tak podmienky pre kvalitnú medzinárodnú spoluprácu. 

Tonka DEŠKOVÁ, redaktorka: V areáli Slovenskej akadémie vied v Košiciach vyrastá nová 6- podlažná 
budova, v ktorej by malo byť 25 nových laboratórií vybavených špičkovou technikou. Výskumné 
centrum by malo byť dokončené v júli 2015. Vedúci projektu Ján Duza zo Slovenskej akadémie vied. 

Ján DUZA, zástupca Slovenskej akadémie vied: Chceme vylepšiť inovačné možnosti aj medzinárodnú 
spoluprácu, ale hlavne vylepšiť technologický transfér. 

Tonka DEŠKOVÁ, redaktorka: Úlohou projektu však nie je vytvoriť pre výskumníkov len vyhovujúce 
technologické zázemie, ale aj koordinácia ich činnosti na jednotlivých výskumných úlohách. Peter 
Samuel z košickej pobočky SAV. 

Peter SAMUEL, zástupca košickej pobočky SAV: Ide o spojenie 6 inštitúcií a v oblasti výskumu a v 
oblasti fyzikálneho štúdia materiálov sa pokúsime zvýšiť tú synergie a koordináciu. 

Tonka DEŠKOVÁ, redaktorka: Okrem 4 ústavov Slovenskej akadémie vied, sa do projektu 
zastrešujúceho oblasť nanotechnológii, materiáloveho aj enviromentálneho inžinierstva, fyzikálnych 
vied a strojárstva, zapojili aj dve košické vysoké školy, Technická univerzita a Unirverzita Pavla Jozefa 
Šafárika. Súčasťou výskumného centra budú aj laboratória na overovanie a aplikáciu nových 
technológií pri výrobe hliníka v Žiari Nad Hronom. František Simančík zo Slovenskej akadémie vied 
ocenil, že konečne prestanú pracovať v provizórnych priestoroch. 

František SIMANČÍK, zástupca Slovenskej akadémie vied: Snažili sme sa motivovať miestnych 
výrobcov a spracovávateľov hliníka, aby viac inovovali, ale nemohli sme tam inštalovať technológie, 
na ktorých by sa dalo priamo prototypy odskúšať. Tento projekt nám umožnuje takéto priestory si 
tam vybudovať. 

Tonka DEŠKOVÁ, redaktorka: Aj prednosta Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ 
Alojz Bomba potvrdzuje dôležitosť európskych peňazí vo vede.  

Alojz Bomba: „Objem finančných prostriedkov určených na výskum sa na Slovensku nezvyšuje, ale 
naopak znižuje, takže reálny zdroj prostriedkov do budúcnosti sú projekty rámcových programov 
EÚ.“  

Tonka DEŠKOVÁ, redaktorka: Aj Mike Galsworthy tiež vyslovil svoje plány začať spájať nápomocných 
ľudí z komisie s dynamickými a proaktívnymi vedcami z východnej Európy a tak zlepšiť ekonomickú 
situáciu Európskych krajín. 

 


