
1. miesto: Tomáš Makatúra, 19 rokov 

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 

„Je veda potrebná?“ 

Esej 

Sedieť na konári a čakať až priletí pečený holub rovno do... Tak nejako by som nazval 

existenciu bez používania rozumu. Začiatok cesty k plnohodnotnému bytiu a k zvládnutiu 

ľudského života začína v pohybe myšlienky a jej následnej realizácie. Homo sapiens, človek 

rozumný dokáže prežiť skúšky prírody nie pre svoju odolnosť, ale silu. Nepriazeň osudu 

prekonával využívaním rozumu a spájaním nápadov jedincov vlastného druhu. Z tejto 

unikátnej schopnosti sa postupne stala cielená činnosť, ktorá dokáže meniť zázraky na 

skutočnosť. 

Otázka, či je veda potrebná, znie jednoducho. Pre mnohých sa dopoveď črtá v zložitých 

konštrukciách a futuristických predstavách uzavretých laboratórií. Pod pojmom veda, si často 

predstavujeme zložité a nepochopiteľné bádanie, určené úzkej skupine geniálnych jedincov. 

Nás ostatných, akoby sa úžasná ľudská schopnosť bádať, týkala len okrajovo. Sme iba 

súčasťou davu, ktorému médiá oznamujú, kto dostal Nobelovu cenu za objavy posúvajúce 

chápanie vecí do iných dimenzií. Málo sa dozvedáme o dôsledkoch objavov, málo vieme o 

ľuďoch, ktorým sa podarili. Celkom sa strácajú informácie o postavení Slovenska vo 

vedeckom snažení za lepší svet. Malé objavy, akoby neboli vôbec hodné pozornosti. 

Stačí však pohľad okolo a nie je možné prehliadnuť vplyv vedy na každodenný ľudský život. 

Vo všetkých oblastiach sme denne konfrontovaní s tisíckami veľkých a malých vynálezov. Sú 

navliekané na šnúru času začínajúcu pred miliónmi rokov niekde pri prvom ohni a denne na 

ňu pribúdajú desiatky nových myšlienok ďalších ľudských generácií. Tie sa spájajú v 

originálnych kombináciách starých a nových nápadov. Učia nás o potrebe zachovania a 

poznania minulého, aby to bolo možné využiť pre budúce riešenie. 

Nemôže byť žiadnou pochybnosťou, či veda a výskum vo všetkých oblastiach života prináša 

úžitok. Výsledky snaženia vedcov, výskumníkov, špecialistov v rôznych odboroch denne 

pomáhajú v širokom spektre riešenia problémov. Bolo by proti evolučnému vývoju pokúsiť sa 

brzdiť prirodzenú snahu mysliaceho človeka meniť a zlepšovať svet okolo seba. Dnes už nie 

je žiadna oblasť v ktorej by denne nepracovalo množstvo ľudí na riešení otázok, čo následne 

zmenia beh udalostí v ľudskej spoločnosti. Vízie a prognózy sa napĺňajú v čoraz rýchlejšom 

slede objavov na základe systematickej ľudskej práce. 



Skvelým stimulom pre vytvorenie zázemia pre vedu a výskum je získanie záujmu študentov. 

V prvom rade je to o poznaní, že aj Slovensko je krajinou možností. V histórii vedy a 

techniky sú osobnosti, ktoré vyrástli v tejto krajine. Ich mená sú v jednom rade s osobnosťami 

európskeho a svetového formátu. Stačí si uvedomiť, že prechádzali po rovnakých uliciach ako 

my, potýkali sa s rovnakými pochybnosťami a verili v prospešnosť svojho snaženia. 

Košičan Vojtech Gerster navrhol projekt Panamského a Korintského prieplavu. Aurel Stodola 

je fenoménom v oblasti parných turbín. Jozef Murgaš sa presadil v bezdrôtovej telegrafii. 

Štefan Banič patentoval padák. Profesor Petzval zasiahol do vývoja fotografickej techniky. 

Štefan Jedlík dal svetu dynamo. Astronóm Marián Illel zmenil pohľad na astronómiu. Milan 

Rastislav Štefánik bol nie iba významným politikom, ale aj vedcom, ktorý pochopil 

budúcnosť solárnej fyziky. Práce na teórii polarografie priniesli Jaroslavovi Heyrovskému 

Nobelovu cenu. V boji s rakovinou prospeli svetu práce Viliama Thurza. Významný prínos vo 

virológii má Slovák Dionýz Blaškovič. Doktorka Sedliaková bola kapacitou v oblasti 

výskumu DNA. 

Určite by sa dalo menovať množstvo ďalších a každá práca má nesmiernu hodnotu pri svojom 

uplatnení v praxi. Má však aj hodnotu morálnej autority a vzoru. Schopnosti naviesť na cestu 

prospešnosti existencie. Možnosti pochopiť nutnosť osobného rastu od nápadu k činu za cenu, 

ktorú dokáže priniesť odhodlanosť, obetavosť a múdrosť. 

Každý vedec začína v obyčajnej školskej lavici. Veda a výskum je založená aj na triviálnych 

vedomostiach. Sú podhubím pre rozvoj nápadov. Schopnosti využiť získané poznatky, 

orientácia v množstvách dostupných informácií sú základom pre každého výskumníka. Na 

pohľad nepodstatný nápad sa môže ukázať ako geniálny zdroj vedeckého objavu. Z pliesne sa 

môže stať liek, z hry na komunikáciu Internet... Dnes je široký priestor prístupu 

k informáciám. Globalizácia  a informačná technika umožnila dostupnosť údajov 

v neuveriteľnom rozsahu a krátkom čase. Počítačová gramotnosť a rečová vybavenosť sa stala 

nevyhnutnosťou. 

Príležitosťou zapojiť sa do úžasného sveta vytvoreného činnosťou ľudskej šedej kôry 

mozgovej majú všetci študenti. Každý rok je na vysokých školách organizované množstvo 

stimulov. Študentská vedecká odborná činnosť je dobrou príležitosťou vyskúšať si úsudok 

a vlastné sily. Vysokoškolská veda a technika môže byť hnacou silou v mnohých oblastiach 

života spoločnosti. Grantová agentúra VEGA, ktorá je vnútornou vedeckou agentúrou 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied, poskytuje podporu 

na základný výskum. V trinástich komisiách pokrývajúcich celé spektrum odborov vedy 

a techniky sú zhodnocované možnosti podpory na výskumné aktivity vysokých škôl. 



Aplikovaný výskum a medzinárodná vedecká spolupráca sú tiež nezanedbateľnou súčasťou 

odborného života na vysokých školách. Akademická pôda sa stáva základom pre vedomostnú 

politiku v spoločnosti. Poznatky a objavy z tohto zdroja tak môžu slúžiť v praxi. Potenciál 

múdrosti sa premietne do ekonomickej a spoločenskej reality. V Európskej únii je takéto 

chápanie vysokého školstva samozrejmosťou. Tým, že patríme do spoločenstva 

najvyspelejších krajín, založeného na princípe prosperity, sociálnej spravodlivosti a šetrnom 

využívaní zdrojov, máme možnosť prevziať poznatky iných, ale aj sa podieľať  na vytváraní 

vedomostného zázemia novej Európy. 

Spájanie síl nie je len potrebou ekonomickou, ale aj etickou. Ponúknutím svojich možností 

dávame najavo príslušnosť k spoločným hodnotám. Rozvojové programy musia rešpektovať 

vízie stanovené na základe konsenzu európskych krajín. Rozvojové programy musia 

rešpektovať vízie stanovené na základe konsenzu európskych krajín. Veda a výskum sa bude 

orientovať týmto smerom. Po vstupe Slovenska do Európskej únie sa radiálne mení život 

v našej spoločnosti. Prispôsobovanie sa normám a legislatíve vyvoláva tlak na vedu 

a výskum. 

Vedecké zázemie v našej krajine môže výrazne uľahčiť prechod spoločnosti cez hranice 

tvrdých požiadaviek spoločných kritérií. Tým, že chápe špecifickú situáciu môže ponúknuť 

špecifické riešenia. K tejto práci je ideálnym zázemím vysoké školstvo. Študenti majú 

možnosti získavať, spracovať a následne predostierať množstvo dát z praxe pri vypracovávaní 

povinných zadaní a prác. Ich vyučujúci dostanú zdroj cenných údajov pre aplikovaný 

výskum. Komunikácia v rámci medzinárodnej spolupráce dáva šancu vniesť do problematiky 

najnovšie poznatky a rôznorodé pohľady. Následne je možné ponúknuť výsledky spoločného 

snaženia jednotlivým odborom v praxi. Skromnejšie podmienky nemusia byť prekážkou, ale 

môžu sa stať stimulom hľadania efektívnych riešení. Prekvapujúco sú potom takéto nápady 

žiadané nie iba v domácom prostredí, ale aj v zahraničí. 

Kreatívna vedecká práca vyžaduje vnímavých a rozhľadených ľudí. Možnosť výmeny 

skúseností, štúdia na partnerských univerzitách a riešenie spoločných projektov dáva vede 

a výskumu novú energiu. Dôležité bude následne vytvoriť také podmienky, aby as tento 

potenciál vracal domov a stal sa pilierom pre vedomostnú ekonomiku. 

Veda, výskum spojený s praxou a vzdelaní ľudia môžu zmeniť krajinu. Nesmie byť len 

priestorom pre pásovú výrobu s lacnou pracovnou silou, štátom z ktorého utekajú mladí 

a špecialisti. Príkladom sa môžu stať iné Európske krajiny, ktoré dokázali podchytením 

vedomostnej ekonomiky zvrátiť negatívne trendy a vypracovať sa na popredné miesta 

v rozvoji. Veda, informácie, vzdelanie musí vojsť do každej mladej hlavy v tejto krajine. 



Slovensko má dobrý potenciál hlavne v technických odboroch a informatike. Chýba však 

schopnosť dobrý štartovací kapitál zhodnotiť a predať ho na vonkajších trhoch v primeranej 

hodnote. Tiež nastavenie legislatívy Európskej únie by malo získať rozmer pohľadu 

špecialistov vnímajúcich slovenské špecifiká. Títo ľudia by mali vyrásť na školách na 

Slovensku. Ich následnou činnosťou sa vedomostná ekonomika zmení na vedomostnú 

spoločnosť. 

Otázka či je veda potrebná znie tak jednoducho. Myslím si, že vedou je už odpoveď na túto 

otázku. Schéma vnímania vedy, ako izolovaných odborov vedeckých tímov, nie je 

v budúcnosti správnym  riešením. 

Veda prerastá hranice bádania. V modernej, prosperujúcej spoločnosti sa vtiera do organizácie 

bežného života. Mení zaužívané pohľady na vzdelanie, núti k dynamickej spolupráci 

a neustále tlačí myšlienky do pohybu a do realizácie. Nie však oddelene v jednej hlave, ako to 

bolo v minulosti, ale spája ich do systémov spoločenstva nepoznajúceho hranice. Otvára 

otázky humanity, etiky a potreby dostupného vzdelania. Dáva priestor informačného zázemia 

s množstvom údajov v rozsahu, aký doposiaľ nezažila žiadna ľudská generácia. 

Veda je však potrebná nielen pre svoje objavy. Táto činnosť, jedinečná človeku, má 

neuveriteľné súvislosti. Svojou podstatou prerastá do budúcnosti, bez ohľadu na obmedzenosť 

dĺžky ľudského života. Súčasníkom dáva istotu, že môžu zanechať nezmazateľnú stopu 

v civilizácii. Prospešné objavy sú používané  a rozvíjané dlho po zániku osobnej existencie. 

Môžu spájať rozdielne kultúry, či pohľady na politické dilemy. 

Máme šťastie, že Slovensko patrí do priestoru takéhoto diania. Naša malá krajina nikdy 

nebola nútená vnímať veľké otázky a účastniť sa na ich riešení. Je to výzvou a skúškou 

zároveň. Môžeme vychádzať z tradícií, cítiť zázemie v histórii vlastnej komunity, ale zároveň 

smerovať k originálnemu spoločnému cieľu. Tým by mal byť trvalý rozvoj a prosperita 

všetkých regiónov v spoločnej Európe s ohľadom na potreby každej formy života na Zemi. 

 

 

 


