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Zuzana ZÁVODSKÁ, moderátorka: "Celý tento týždeň patril vede a technike. Prostredníctvom viacerých
podujatí, prednášok či súťaží sa aj bežní ľudia mohli oboznámiť s výsledkami práce vedeckých a výskumných
pracovísk. O odborné bádanie majú záujem dokonca stúpajúci aj mladí ľudia. Slovensko pritom podporuje vedu
a výskum veľmi slabo. Za nami je už len Malta."
Pavol KIRINOVIČ, redaktor: "Vyše päťdesiat projektov z celého Slovenska sa uchádzalo tento rok o cenu
Scientia Pro Futuro. Mladí vedci zo stredných škôl ponúkli riešenia a nápady, ktoré prekvapili svojou
náročnosťou aj odborníkov."
Andrea PUTALOVÁ, Národné centrum pre popularizáciu vedy: "Zapájanie sa mladých ľudí do súťaží, ktoré
sú v rámci Týždňa vedya techniky organizované nám z roka na rok rastie."
P. KIRINOVIČ: "Najúspešnejší si odniesli ocenenie spojené s finančnou odmenou. Napríklad nádejný budúci
detský lekár si prevzal cenu ministra za to, že skúmal parazity v pôde a v pieskoviskách Prešovského regiónu."
Tibor PORUBÄN, študent Gymnázia svätého Mikuláša v Prešove: "Rodičia vlastne vedú tie malé deti do
pieskovísk, do pôdy hrať sa a nie je tomu venovaná taká dostatočná pozornosť. Mám cieľ medicínu, možno
pediatriu, tak myslím, že mi tieto moje poznatky súčasné aj z tejto problematiky by sa dali uplatniť možno aj v
mojej lekárskej praxi."
P. KIRINOVIČ: "U nás je z čoho vyberať, potvrdzujú tí, ktorí sa zaoberajú manažmentom vedy. Ide o súkromné
spoločnosti, ktoré vyhľadávajú dobré nápady pomáhajú talentovaným vedcom vypracovať projekt, založiť firmu
či inak speňažiť nápad."
Ivan ŠTEFUNKO, spoločnosť Neulogy: "Práve preto, že slovenská veda bola dlhé obdobie podceňovaná, tak
nazvime to tak ľudovo šuflíky plné a naozaj z nich sa dajú vyberať naozaj zaujímavé veci z oblasti biomedicíny,
z oblasti obnoviteľných zdrojov, z oblasti IT."
P. KIRINOVIČ: "Ide o podporu takých nápadov či vedeckých poznatkov, ktoré sa po komercionalizácii môžu
stať prevratnými či svetovými. Treba mať len odvahu a investície. A to ponúkajú vedcom aj súkromné firmy."
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