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Je veda potrebná?  

Otázkou, či je veda potrebná, sa ľudia zaoberajú už storočia, a aj keď sa názory 
rôznia, pre mňa je odpoveď jasná. 

Predstavte si svet bez vedy. Znamenalo by to žiadne lieky, pretože priaznivé účinky 
niektorých látok na ľudský organizmus boli zistené vedeckým výskumom. Taktiež by 
sme nemali mobilné telefóny, počítače a žiadne technické vymoženosti, lebo aj 
technika je založená na zhromažďovaní potrebných poznatkov a ich uplatnenie pri 
vyvíjaní nových výrobkov. 

Oblasti, na ktoré veda pozitívne vplýva je nespočetne veľa, preto vyberám iba 
niektoré z nich. 

Technika. Ja osobne si neviem predstaviť svoj život bez internetu. Toto informačné 
médium dokáže uspokojiť množstvo mojich požiadaviek. Vďaka nemu mám prístup k 
aktuálnym informáciám o dianí vo svete o dianí vo svete, umožňuje mi byť v kontakte 
s mojimi priateľmi nech sú kdekoľvek na svete, obsahuje množstvo materiálov, ktoré 
mi uľahčujú štúdium a o zábavné stránky taktiež nie je na internete núdza. 

Ako to súvisí s vedou? Nebyť usilovnej práce skupiny vedcov, ktorí v roku 1969 
vytvorili sieť ARPANET, praotca internetu, náš život by bol dnes oveľa 
komplikovanejší. 

Veľmi významnú úlohu hra veda v zdravotníctve. Medicína je veda, ktorá sa zaoberá 
chorobami. Jej úlohou je ich rozpoznávanie, zistenie príčiny a liečenie. 

Používanie liekov proti bežným ochoreniam ako je chrípka, či nádcha je pre nás dnes 
úplnou samozrejmosťou. Už pri bolestiach hlavy siaha väčšina ľudí po pomoci v 
podobe tabletky. 

Kým sme nepoznali antibiotiká, zomierali milióny ľudí na ochorenia ako mor a 
cholera. Mnohé choroby, ktoré boli v minulosti smrteľné, sa dnes považujú za 
neškodné a návšteva u lekára zväčša problém vyrieši. 

V medicíne je nezanedbateľný aj pokrok v oblasti operačných zákrokov. Dnešné 
vedecké poznatky umožňujú vykonávať zákroky ako transplantácia orgánov, či 
odstraňovanie vrodených chýb. Operácia dokonca často umožňuje viesť normálny 
život takým ľuďom, ktorí by v minulosti boli odsúdení na smrť krátko po narodení. 
Túto možnosť pomáhať ľuďom, ktorých život by inak strpčovalo nepríjemné 
ochorenie alebo handicap, považujem za úžasnú. 

V oblasti dopravy sa dá hovoriť o pozitívnom aj negatívnom vplyve vedy. Dopravné 
zariadenia nám umožňujú stále rýchlejšie sa dostať do cieľa, pri čom sa zvyšuje aj 
komfort a bezpečnosť cesty. Mnohé dopravné prostriedky však znečisťujú životné 
prostredie a vedú k vzniku ozónovej diery. V súčasnosti sa vedci snažia o 
odstránenie tohto nedostatku a prichádzajú nové technológie ako napríklad autá na 



vodíkový pohon, pri ktorých nevzniká nebezpečný odpad a hoci sú zatiaľ finančne 
náročné, v budúcnosti by sa mali stať bežnými dopravnými prostriedkami. 

Väčšina dopravných prostriedkov zatiaľ využíva ako pohonnú látku produkty ropy. 
Náš život je závislý na vyčerpateľných zdrojoch energie. Medzi ne patrí okrem ropy aj 
uhlie a zemný plyn. Tieto látky sa nazývajú fosílne palivá a príroda ich vytvorila za 
milióny rokov. Ropa a zemný plyn v súčasnosti pokrývajú až 60 percent celosvetovej 
spotreby energetických zdrojov, uhlie 20 percent. 

Ročná spotreba energie prvých ľudí bola minimálna. Potrebovali len oheň na 
prípravu jedál. Keby ľudstvo pokračovalo v živote podobným štýlom, zásoby ropy by 
boli úplne postačujúce, avšak od tých čias prešlo ľudstvo neuveriteľným vývojom, 
používame stále viac technických vymožeností a cestujeme oveľa viac ako v 
minulosti, tým spotreba energie každým rokom stúpa. 

Prívlastok vyčerpateľné, ktorý sa s ropou, zemným plynom a uhlím spája, nás varuje, 
že s nimi do budúcnosti nemôžme rátať. Nielenže nebudú mať budúce generácie 
možnosť využívania týchto látok, naviac sa budú musieť potýkať s problémami, ktoré 
používanie fosílnych palív prináša. 

Organizácia British Petroleum vydala na základe informácií o zásobách a spotrebe 
energií z roku 1998 prognózu vyčerpania fosílnych palív. Zásoby ropy by mali byť 
postačujúce na 40 rokov, zemného plynu na 50 rokov a uhlia na 200 rokov. Táto 
životnosť vychádza z predpokladu, že spotreba daného paliva zostane na súčasnej 
úrovni. 

Vzhľadom na vývoj spotreby energie vo svete sa dá predpokladať, že k vyčerpaniu 
zásob dôjde ešte skôr, preto je veľmi dôležité, aby sme sa venovali rozvoju 
alternatívnych zdrojov energie. Medzi tie patrí slnečná, veterná a vodná energia a 
biomasa. Výhodou využívania týchto látok je aj to, že nevznikajú škodlivé látky, 
znečisťujúce životné prostredie, tak ako je tomu pri fosílnych palivách. 40 rokov je 
veľmi krátka doba a je nutné, aby dovtedy vedci našli spôsob akom nahradiť ropu. 

Ďalším riešením by mohlo byť objavenie života na inej planéte alebo aspoň planéty s 
vhodnými podmienkami pre vznik života. Naša Zem je zdevastovaná nadmernou 
ťažbou nerastných surovín, rádioaktívnym odpadom a zásahy do ovzdušia spôsobujú 
zužovanie ozónovej vrstvy. Znamená to, že presun života na inú planétu by mohol 
byť ideálnym riešením. Zatiaľ sme však v štádiu, keď je pre nás táto možnosť 
nepredstaviteľná. 

Skúmanie vesmíru je náročné, a aj keď postupujeme rýchlo, vzhľadom na rýchlosť 
akou ničíme svoju planétu je to stále pomaly. V roku 1966 sa po mnohých 
neúspešných pokusoch podarilo prvé pristátie na Mesiaci a o 3 roky neskôr pristála 
na Mesiaci prvá raketa s ľudskou posádkou. Nasledovali pokusy o prelet k najbližším 
planétam Mars a Venuša. V nasledujúcich rokoch sa vedci snažili o vyslanie sondy aj 
mimo Slnečnej sústavy. Za veľký zlom považujem rok 1996, kedy sa dostalo na Mars 
prvé vozidlo. 

Snahy získať čo najviac nových informácií stále pokračujú a aj do budúcnosti sú 
naplánované ďalšie akcie, ktoré by mali pomôcť objaviť planétu životnými 



podmienkami podobnú Zemi a poodhaliť životné podmienky na Mesiaci, Merkúre a 
Jupiterovi. 

Zatiaľ sú tieto výsledky na míle vzdialené od možnosti presunu života ľudskej rasy na 
inú planétu, ale predsa je tu nádej, že v budúcnosti to bude reálna možnosť. Existuje 
aj šanca, že na inej planéte nájdeme surovinu, ktorá by znamenala prelom v 
energetike a vyriešila by problém s klesajúcimi zásobami fosílnych palív. 

Vesmír v sebe ukrýva riešenie mnohých problémov, preto je dôležité, aby nám 
nestačili informácie, ktoré máme, nestagnovali sme , a aby sa vo výskume 
pokračovalo. 

Pozitív, ktoré potvrdzujú dôležitosť vedy a podporujú jej ďalší rozvoj je nespočetne 
veľa, avšak predsa sú tu aj negatíva. 

 

Isaac Asimov: „Najsmutnejší aspekt dnešného života je, že veda získava poznatky 
oveľa rýchlejšie, ako spoločnosť nadobúda múdrosť.“  

Tento výrok Issaca Asimova sa týka ľudí, ktorí nevyužili svoje poznatky na pomoc 
ľudstvu, ale práve naopak, zneužili ich. Zneužili ich na tvorbu zbraní hromadného 
ničenia – atómových bômb, termonukleárnych zbraní a jedovatých plynov. Ľudí, ktorí 
sú schopní tak ohavného činu, nie je veľa, aj tak je tu však nebezpečenstvo, že ak by 
sa podobná zbraň dostala do rúk nesprávnej osobe, znamenalo by to koniec ľudskej 
existencie na planéte Zem. 

Toto je asi najväčšie negatívum vedy, ktoré nás núti zamyslieť sa nad jej dôsledkami. 

Potreba dobrých vedcov je zjavná, preto treba venovať veľkú pozornosť rozvoju 
školstva, kde sa každý človek rozhoduje, ktorým smerom sa bude jeho život uberať a 
či sa vydá na cestu nových objavov. Počas štúdia na základnej škole sa žiak 
oboznamuje so základnými informáciami zo všetkých oblastí a zisťuje, ktoré z nich sú 
preňho najzaujímavejšie. Podľa toho si vyberá strednú a neskôr vysokú školu. 

Myslím si, že je veľmi dôležité, aby boli všetky školy vybavené kvalitnými študijnými 
pomôckami, ktoré umožňujú učiteľom vysvetliť látku a vzbudiť v žiakoch záujem o 
daný predmet. Tým sa zabezpečí dostatok mladých vedcov, ktorí budú pokračovať 
vo vedeckých výskumoch a podielať sa na nových objavoch. 

Základné vzdelanie a všeobecný rozhľad by mal mať každý, avšak mám pocit, že v 
súčasnosti sa od nás, študentov, očakáva priveľa.  

Ján Smrek: „Zavše mám pocit , že o čo viac je vedy v školách, o to menej jej je v 
hlavách tých, čo školu opúšťajú.“ 

Často sa stáva, že prehnané požiadavky v nás vyvolávajú nechuť k štúdiu a potom 
sa odmietame vo voľnom čase venovať aj tomu školskému predmetu, ktorý je pre 
nás zaujímavý. Jednoducho sme už presýtení novými informáciami. 



Ani so štúdiom to netreba preháňať a myslím, že by bolo prínosné, keby sa na 
školách obmedzilo množstvo povinne preberaného učiva a každý študent by sa 
mohol sám rozhodnúť, ktorému predmetu venuje viac času. 

Dovolím si tvrdiť, že neexistuje oblasť, v ktorej by veda nehrala podstatnú úlohu. Od 
počiatkov vedeckého skúmania prešlo ľudstvo neuveriteľným vývojom a bez vedy by 
sme tu možno až dávno neboli. Stačí sa pozrieť na oblasť medicíny, nebyť antibiotík, 
vďaka nejakej epidémii by sme možno už dávno vyhynuli. 

Albert Einstein: „Za svoj dlhý život som pochopil jedno – keď tak objektívne pozerám, 
tak naša veda je v plienkach a je veľmi jednoduchá, ale je to najlepšie čo vôbec 
máme.“ 

Albert Einstein dáva týmto svojím výrokom jasnú odpoveď na otázku , či je veda 
potrebná. Hoci so sebou prináša mnohé riziká, verím že vždy budú silne prevládať 
ľudia, ktorí sa venujú skúmaniu za účelom skvalitňovania nášho života a nie preto, 
aby ničili. 

Bez vedy by sme stagnovali. A tak znie odpoveď jednoznačne áno – veda je 
potrebná.  

Eva Kubaščíková 

 

 

 

Čo nám dala veda...? Hajtingerová 

„Veda je zodpovedná za nasledujúce poznatky o našom pôvode. Vieme, kedy 
približne začal vesmír a vieme, prečo je tvorený prevažne vodíkom. Vieme, prečo 
vznikajú hviezdy a čo sa deje v ich vnútri, kde dochádza k premene vodíka na iné 
prvky, čím hviezdy dávajú vznik chémie vo svete fyziky. Poznáme základné princípy 
procesov, ktoré spôsobujú, že sa svet chémie môže stať svetom biológie, vznikom 
samoreplikujúcich sa molekúl. Vieme aké procesy samoreplikácie umožňujú, 
prostredníctvom Darwinovej selekcie, vznik všetkých foriem života, vrátane ľudí.“ 

Dovoľujem si citovať známeho anglického redaktora Richarda Dawkinsa (1989), o 
ktorom som presvedčená, že sa ku zmyslu vedy pre život obyčajného človeka vyjadril 
snáď najpresnejšie , pričom poukázal na celkový zmysel vedy nie len ako oblasti 
odbornej – teda človeku nezrozumiteľnej, ale najmä ako oblasti bežnej, jasnej a do 
každodenného života ľahko začleniteľnej. 

O čom hovorím, keď spomínam začlenenie vedy do života? 

Veda nie je iba súhrn akýchsi faktov, vyčlenená pre tú hŕstku vyvolených, ktorí sú 
dostatočne vzdelaní na to, aby jej rozumeli. Za vedu nemôžme označiť súhrn čisto 



teoretických znalostí jej jednotlivých odvetví. Práve naopak. Pod pojmom veda 
môžeme chápať vlastne celkový doterajší pokrok populácie. 

Veď to je práve veda, ktorá nám v súčasnosti prináša poznatky či už z techniky, 
medicíny, chémie alebo biológie. Navyše nás o všetkom informuje s tak fascinujúcimi 
a potvrdzujúcimi detailmi, že je iba ťažko možné odporovať samotným zákonitostiam, 
ktoré vyplynuli z prírody. 

Veda rozvinula podstatu života človeka. Dala mu možnosti zistiť prečo a ako funguje 
vesmír, prečo sa strieda deň s nocou, kedy a z akého dôvodu nastane zatmenie 
slnka...Pomaly postupne odhaľovala tajomstvá sveta a poskytovala nám možnosti 
brániť sa, či aspoň predchádzať možným problémom, pred ktorými sa človek dovtedy 
brániť nedokázal. Mám na mysli choroby, mory, či do tej doby smrtiace baktérie, 
ktoré často znepríjemňovali život nie jednému človeku, nie jednej krajine, ale celému 
svetu. 

Veda pomohla človeku na jeho ceste za poznaním a pomáha mu do dnes. Vďaka nej 
bol schopný vstúpiť na mesiac, liečiť choroby dovtedy neliečiteľné, bol schopný určiť 
presný vek danej fosílie a dokonca na základe niekoľkých úlomkov hlinenej nádoby, 
či telesných pozostatkov zrekonštruovať pôvodnú podobu dávno vyhynutého tvora, 
dokázal s určitosťou povedať, či sa jedná o majstrovské dielo slávneho maliara, 
alebo o stredoveký falzifikát. 

Avšak aj napriek tomu, napriek všetkým pozitívam, pokrokom a debutom vedy je 
možné povedať, že sa jedná o dvojsečnú zbraň.  

„Veda nám sľúbila pravdu...Nikdy nám nesľúbila pokoj, ani šťastie.“ 

Slová G.Le Bona ma nútia zamyslieť sa aj nad druhou – temnou stránkou vedy, 
udalosťami, ktoré ju sprevádzali, ale aj tie, ktoré sama svojím postupom vyvolala. 
Pretože hoci má pre bežný život dôležitý ba neodškriepiteľný význam, pojmy ako 
civilizačné choroby, ozónová diera, či atómová bomba nie sú ani obyčajnému 
človeku celkom neznáme. Naopak. S týmito problémami a smrteľnými hrozbami sa 
už niekoľko desiatok rokov potýka celý svet. 

Človek sa v obdobiach vojny ukázal ako mimoriadne tvorivý. Najväčší pokrok veda 
zaznamenala nie v čase pokoja, nie v časoch, kedy krajina prosperuje a teší sa 
blahobytu, ale práve v období, kedy svet sužujú vojny, neistota a strach. Práve vtedy 
sa k slovu dostali smrteľne nebezpečné produkty, materiály, biologické zbrane, či 
elektrárne....., celkový armádny arzenál sa rozrástol o dobrú polovicu. Svet sa ocitol 
medzi dvoma mlynskými kolesami: „Ľudskou hlúposťou premietnutou vo vojne a 
hlúposťou, ktorá živila vedu. 

„Veda je ako ostrý nástroj, s ktorým sa ľudia hrajú ako deti a porežú si prsty.“ 
A.Einstein. Ako on, rovnako aj my ostatní by sme sa mali zamyslieť nad tým, aké 
riziko pre nás ďalší rozvoj vedy – hlavne akým smerom, predstavuje. Smeruje svet 
výbojom vedy a jej odvetví k prosperite, blahobytu a šťastiu, alebo sa závratnou 
rýchlosťou rúti do záhuby? Na tieto a mnohé ďalšie otázky je nutné začať hľadať 
odpovede. 



Keby zajtra vymizne celkový vedný pokrok, je možné, že človek – ako druh v krátkom 
čase vymrie. Ale anuluje sa snáď táto skutočnosť, ak pokrok zostane, či sa dokonca 
bude rozvíjať ďalej, avšak smerom, ktorý spôsobí, že v dôsledku ľudskej hlúposti a 
zaslepenosti bude trpieť doterajší život, človek samotný, či dokonca príroda a svet 
okolo nás? 

Áno, veda naozaj priniesla pokrok. Naozaj dala človeku pocit nadradenosti a áno, 
naozaj dokázala čeliť mnohým problémom a bezpočet z nich vyriešila. Napriek tomu 
ich sama množstvo spôsobila. 

Ak bude človek aj naďalej zatvárať oči pred týmto faktom, môže sa celková svetová 
situácia znenazdajky obrátiť iným smerom a vybrať po ceste úpadku. 

Preto je teraz na nás, ako veľmi si takúto možnosť pripustíme a ako sa problémy z 
nej vyplývajúce rozhodneme riešiť.... Hajtingerová 

 

 

 

 

Je veda potrebná? Zdenka Hurajová 

Iróniou tejto otázky, ktorá je základom celého projektu, do ktorého sa zapájam, je že 
ani ja, ani miliardy ľudí na tomto svete na ňu nevie odpovedať jednoznačne správne. 
A prečo? Lebo správna odpoveď neexistuje. A nikdy, pokiaľ bude na tejto Zemi žiť čo 
len jeden živý tvor závislý sám od seba ani existovať nebude. Akýkoľvek typ človeka, 
či už sčítaného vedca až po obyčajného farmára, nebude vedieť okamžite odpovedať 
na túto otázku. Otázku týkajúcu sa vedy. Pretože veda potrebuje čas. Čas na svoje 
zdokonalenie alebo úpadok. 

Pri tejto úvahe sa jednoznačne nebudem zameriavať na štatistiky, grafy, či 
percentuálne výpočty, pretože podľa môjho názoru, všednému človeku nikdy nič 
nehovorili. Ony síce neklamú, no sú niečim ohromne neosobným. Otázku: „Je veda 
potrebná? Sa dá jednoznačne rozanalyzovať omnoho jednoduchšie ako pomocou 
štatistík. Evidentne treba využiť odpovede -áno alebo nie. Nie som dospelý človek a 
preto treba moju nevedeckú domnienku brať s istou rezervou, vlastným názorom. 

 

Veda-súčasnosť a názor ľudí 

Nechcem začať tým, čo by bolo, keby ….Treba začať tým, čo je. Čiže začať vedou 
ako takou v súčasnosti. Môj prvý dojem, keď premýšľam nad tým, čo si myslia ľudia o 
vede v dnešnej dobe, že ju ani príliš nevnímajú. Nepozastavujú sa neveriacky nad 
hučiacou práčkou ani nad autom, prechádzajúcim pred nimi. Nepociťujú strach aký 
by asi pociťovali ľudia z minulosti, zrazu sa ocitajúci v našej dobe. Nepôsobí na nich 



až záhadne, že NASA chystá ďalší let do vesmíru. Berú to ako samozrejmosť. A 
práve toto dokazuje, na akej vysokej inteligenčnej úrovni sa nachádza dnešné 
ľudstvo. V porovnaní s udivením ľudí, keď v roku 1930 mohlo lietadlo prepraviť 
najviac 20 osôb, by u nich vyvolalo hromadný ošiaľ, ak by sa dozvedeli, že dnes 
lietadlá typu Boeing prepravujú minimálne 500 cestujúcich. Človek súčasnej doby sa 
však nad týmto aspektom jeho života nepozastavuje. A to ho pritom pri takmer jeho 
každom pohybe obklopujú výdobytky techniky. Zapne počítač a spustí internet, kde si 
objedná lístky na lietadlo letiace v najbližších dvoch hodinách do Pekingu. Peniaze 
sa mu automaticky presúvajú z účtu v banke, takže sa nemusí nijako obťažovať. 
Vyštartuje z garáže na svojom klimatizovanom aute, pričom telefonuje na svojom 
mobilnom telefóne do práce a sleduje GPS navádzanie. To je len jeden z mnohých 
príkladov na výdobytok vedy a techniky. Samozrejme, že tým nechcem povedať, že 
dnes nie sú na svete ľudia, ktorých by veda istým spôsobom geniality nepriťahovala. 
Sú však aj takí, ktorí si snahu niektorých osôb nijako zvlášť necenia. 

Na svete by mal byť niekto, kto by kontroloval niečo také ako osud ľudí. Niekto kto by 
komandoval ich vzdelanostnú úroveň. Ak by sme sa spätne pozreli na ich 
inteligenčný vývoj, zistili by sme, že na začiatku fylogenézy človeka, bol jeho druh 
schopný vymyslieť v jednej časovej perióde omnoho viac spoľahlivejších vynálezov a 
vedeckých téz ako v skutočnosti. Tým nemyslím len obdobie praveku, ale ja ďalších 
pár období.. Rozvoj sa spomaľuje okolo roku 1900. Odvtedy nastáva takzvaná „éra 
zdokonalenia vynálezov“ a až okolo 1950 dochádza k napínavému čakaniu na rok 
2000 a na to, čo nové prinesie. Rok 2000 bol akási magická hranica. A to nielen pre 
ľudí, ale aj pre vedu. V predstavách ľudí sa za ňou skrýval raj, no po prekonaní 
vedecko-fantastickej prekážky v členení dejín nastalo pre ľudí iba niečo iné. 
Rozhodne nie to, čo by považovali za vysnívaný ideál predstáv o svojom budúcom 
živote. A tým veda dosiahla iný rozmer vo svojej formovateľnosti. Súčasní ľudia na 
tejto planéte už nečakajú pri každom vedeckom pokroku na niečo záhadné, či 
úžasné, niečo podobajúce sa sci-fi románu. Sledujú vedecký pokrok s istou 
rezervovanosťou a nenechávajú sa uniesť víziami ďalšieho milénia. 

No aby sme príliš neodbočili od témy, vráťme sa k našej najhlavnejšej otázke, či je 
veda potrebná. Nechcem zastávať ani jedno stanovisko z odpovedí áno, nie a preto 
sa budem zameriavať na oboje. 

Áno, veda je potrebná! 

Nie každý človek musí zastávať toto tvrdenie. Môže mať aj opačný názor, no i tak si 
niekde v podvedomí uvedomuje, že bez vedy by nežil tak ako dnes. Stále hovorím o 
vede všeobecne ale veda nie je len názov nejakého študovaného javu. Zahrňuje 
techniku, prírodu, geografiu, človeka a mnohé ďalšie, do jedného celku. Ako 
pomôcku na vyjadrenie potreby vedy si pokojne môžete otvoriť hoci i len obyčajný 
„Rozum do vrecka“. Nepochybne, každej jednej téme, ktorá sa nachádza v obsahu 
tejto knihy dopomohla k vývoju veda.  

Bez vedy v astronómii by sme nikdy nezistili, že na Marse sa nachádza voda ukrytá v 
ľadových kvapôčkach. Vlastne by sme sa bez vedy do vesmíru nikdy nedostali. Nik 
by nevedel vypočítať množstvo paliva, ktoré spotrebuje kozmická loď, ktorú musel 
taktiež niekto zostrojiť. Nik by nevedel, že vo vesmíre sa nachádzajú čierne diery a 



pohlcujú všetko do prázdnoty a taktiež by sa nik nedozvedel že to čo na nás v noci 
„svieti“ sú hviezdy a Mesiac. 

Alexander Fleming nemohol vedieť, že pleseň, ktorá sa v roku 1928 objavila v jeho 
laboratóriu, zachráni neskôr milióny ľudí. Ano, aj v medicíne veda jednoznačne 
ovplyvnila život človeka. Dnešná pokroková medicína dokáže bez akýchkoľvek 
väčších kompliklácií oddeliť siamské dvojčatá. Bez objavenia rontgenových lúčov by 
nik nevedel, že fajčenie je 

zdraviu škodlivé. Vďaka objaveniu inzulínu dnešní cukrovkári môžu žiť 
neobmedzovane vzhľadom na svoju chorobu. Na svete sa vytvára mnoho krvných 
bánk. Ľudia dokonca pokorili aj hranicu stvorenia živej bytosti, keď dokázali 
naklonovať ovcu, alebo vytvoriť človeka „zo skúmavky“.  

Hádam najväčším objavom vedy zo všeobecného hľadiska bol objav elektriny 
Williamom Gilbertom z roku 1600, aj keď na jej praktické použitie sme čakali až do 
roku 1900. Elektrina dopomohla k vynájdeniu tisícok elektrických zariadení a 
spôsobila revolúciu vo vývoji ľudstva. Odvíjali sa z nej vynálezy ako napríklad 
Voltova elektrická batéria z roku 1800, vytvorenie dynama Michaelom Faradayom 
roku 1831, o niečo neskôr v roku 1879 Edisonova prvá elektrická žiarovka. Elektrina 
dopomohla k vytvoreniu takých vecí ako sú počítače, akumulátory, televízory, rôzne 
priemyselné stroje, roboty v továrňach alebo kuchynské spotrebiče. 

Svet neustále vytvára nové a nové vedecké projekty, ktoré by nám mohli uľahčiť 
cestu našim životom. Ľudia sa snažia vymyslieť niečo nové. Niekedy sú to malé 
japonské roboty, pre zábavu dospelých , ktorý ešte stále žijú v svojom detskom 
svete, inokedy to môže byť kvalitný syntetizátor, s ktorým si človek vytvorí svoj 
vlastný orchester. Určite všetci chvália človeka, ktorý vymyslel aj niečo také, pre túto 
dobu až jednoduché, ako je mobilný telefón, ktorý má dnes asi každý priemerný 
človek. 

Veda je potrebná, najmä ak má pomáhať. Napríklad automatickou prevodovkou, či 
výťahom pre telesne postihnutých ľudí. No mnohokrát veda nie len to dobré. Ako sa 
hovorí, všetko dobré, má v sebe kúsok zla. 

Je veda nepotrebná? 

Ďalšie stanovisko našej hlavnej otázky začínam tiež otázkou, pretože povedať, že 
veda je nepotrebná sa mi zdá trocha kruté. Treba sa však zamyslieť nad tým, čo by 
bolo ak by sme nikdy vedu nepotrebovali. Môžeme sem zahrnúť moje 
predchádzajúce stanovisko (viď vyššie), ale nemôžem ani povedať, že ak by nebolo 
vedy, nežili by sme ako vyspelá civilizácia súčasnosti ale možno ako civilizácia 
nejakého technologického praveku. Nevieme ako by to bolo bez vedy, pretože to 
nikdy nik neskúsil. Zopár osôb by zrejme namietalo, že napríklad ľudia žijúci v 
odľahlých pustatinách , ako niektoré africké obyvateľstvo, nemajú ani tušenia o 
vedeckom pokroku, no mýlil by sa, ak by to tvrdil. Každý človek na tejto planéte sa už 
aspoň raz stal súčasťou nejakého vedeckého procesu. 

Je však smutné, a to jednoznačne, že niektorí vedci sa nesnažia svoje vynikajúce 
nápady zrealizovať do takej podoby aby neubližoval aj ostatným. Zaujímavým 



dotazom je, že výnimkou je snáď iba Albert Einstein, ktorý chcel aby sa jeho práca 
využívala na mierové účely a i napriek tomu viedla k vytvoreniu atómovej bomby. A 
tu môžem začať vymenovávať všetko zlé, na čom sa podieľa aj veda. 

Asi najväčším prešľapom vedy v dejinách ľudstva sa stala výroba zbraní. 
Akýchkoľvek. Nemať zbrane, by znamenalo, že I. a II. svetová vojna by sa vôbec 
nemuseli udiať. Nebolo by toľko krviprelievania a zmárnených ľudských životov. 
Typickým príkladom zneužitia niektorého z vynálezov vedy je aj bombardovanie 
Hirošimy a Nagasaki atómovými bombami, ktoré niekto len tak pre zábavu nazval 
„Little Boy“ a „Fat Man“. Myslím si, že ak by neboli také diabolské nástroje ako 
guľomety, samopaly, míny, granáty, bomby a v podstate celý arzenál muničného 
skladu armády, nikdy by nik nevidel v očiach, či už malých detí alebo dospelých 
strach zo šíriaceho sa dymu a pachu spáleného mäsa a krvi. Neboli by vojny. A tým 
by sa zlepšila aj dnešná situácia vo svete. Ľudia si želajú predovšetkým mier. Ale ak 
budú všetci naďalej zaslepení vidinou ohromného peňažného zisku z vedeckých 
objavov nakoniec nás naša milovaná veda privedie do záhuby a úplne zničí celý 
svet. 

Ďalšou z negatív vedy môže byť napríklad aj veľký pokrok v genetike. Geneticky 
modifikované potraviny sú pre človeka svojou doslova až neprírodnou stavbou 
nepoužiteľné. Alebo je snáď normálne, že vývoj medicíny začne pomaly siahať k 
tomu, aby sme vytvárali „vlastných ľudí“ a slovo natalita by sa navždy vytratilo z kníh 
a učebníc? No a na vine nie je len a len veda. Zlyháva predovšetkým ľudský faktor, 
ktorý si neuvedomuje, že aj to najúžasnejšie môže byť zároveň tým 
najnebezpečnejším? V novinách sa napríklad píše že približne o 10 rokov budú ľudia 
schopní vytvoriť taký typ telefónu, ktorý bude schopný napodobniť hlas akéhokoľvek 
človeka, bez toho aby sa dal rozoznať. Prosím, a to je nám na čo dobré? 

Na také detaily, ako je „hlasový telefón“ si vedci čas nájdu, ale aby boli schopní 
vytvoriť novú formu výroby a uchovávania energie čas nemajú a tak sme odkázaní aj 
naďalej na fosílne palivá, ktorých zásoby sa míňajú. V podobe benzínu v autách 
znečisťujú ovzdušie a vytvárajú čím ďalej tým väčšiu ozónovú dieru, ktorá spôsobí, 
že sa naše budúce generácie budú cítiť ako grilované kurčatá. Vďaka smogu nám 
vymierajú lesy – zdroj kyslíka. Rôznymi chemikáliami sa znečisťuje voda v riekach, 
potokoch a moriach a to je nám ľuďom a vede, ktorá je našou súčasťou úplne jedno. 

A čo z toho vyplýva? 

Niektorým z mojich argumentov o tom, či je veda potrebná, sa snáď budete aj smiať, 
pretože sú z veľkej časti neopodstatnené. No je to názor, názor človeka a práve 
preto musí byť akceptovateľný. Či už si niekto vyberie, že bude vedu nenávidieť, lebo 
zničila toľko ľudských životov a spôsobila na tomto svete veľa zla, alebo jednoducho 
preto, lebo baterky v tých úžasných mobiloch nám vydržia len niekoľko dní, je to jeho 
názor. 

Ak si niekto vyberie, že bude vedu milovať preto, lebo si je vedomý ako napomáha 
ceste človeka , alebo jednoducho preto, lebo sa mu páči nápad s umelou 
inteligenciou, ktorá by bola schopná hrať s nami basketbal, servírovať obed i chodiť 
po schodoch, aj napriek tomu že sa nedokáže postarať o naše deti, je to jeho vlastný 
názor. 



Pretože názor človeka, je to, čo najviac ovplyvnilo vedu a jej rozvoj.  

Zdenka Hurajová 

 

 

 

 

 

Veda – kľúč k budúcnosti Mgr.Gabriela Elexová 

Jeden múdry človek raz povedal, že život je obrovským prírodným experimentom, 
ktorý sa začal pred miliardami rokov a doposiaľ sa neskončil. Za celý ten čas prešiel 
svet mnohými výraznými zmenami a každá etapa jeho existencie bola iná než tá 
predchádzajúca. 

V niečom sa javila ako lepšia, krajšia, jednoduchšia, z iného pohľadu však prinesla 
dovtedy nepoznané problémy, ťažkosti či ohrozenia. Od okamihu, kedy sa zrodil 
človek, stal sa na jednej strane objektom prebiehajúcich zmien, ale tiež ich aktívnym 
tvorcom a realizátorom. Ak chcel prežiť v boji s prírodou a jej ničivými silami, musel 
sa im naučiť vzdorovať a bojovať proti nim. A hoci boj s prírodou je neraz veľmi ťažký 
a nerovný, ľudské pokolenie sa ukázalo byť veľmi silným súperom. Hoci nemôže 
konkurovať moci neľútostných prírodných živlov, disponuje inou schopnosťou. Človek 
je totiž jediným stvorením schopným úsudku, dokáže rozmýšľať, logicky uvažovať a 
na základe toho systematicky konať. To je danosť, akú nemajú rastliny, živočíchy, ba 
dokonca ani ten najdokonalejší stroj na Zemi. Danosť, akú dostal človek do vienka 
nato, aby s ňou rozumne naložil a využil ju nielen pre svoje záujmy, ale aj v prospech 
iných ľudí. 

Túžba po poznaní sprevádzala ľudstvo od okamihu jeho vzniku. Človek vždy túžil 
spoznávať neznáme, objavovať skutočnú podstatu vecí a javov a hľadať odpovede 
na svoje otázky. Túžil zbaviť sa nevedomosti, aj mylných ilúzií. Zároveň stále bojoval 
s pocitom, že jeho vedomosti a znalosti nie sú dostatočné – v duchu hesla: „Viem, že 
nič neviem.“ Isaac Newton, Galileo Galilei a Johannes Kepler alebo Charles Darwin, 
Marie Curie Sklodowska či Dmitrij Ivanovič Mendelejev – aj ich hlad po vedomostiach 
položil základy modernej vedy. Je Zem guľatá alebo má tvar dosky? Prečo jablko 
padne na zem a nezostane poletovať vo vzduchu? Aká je najmenšia časť celku, 
ďalej nedeliteľná? Podobné otázky nedávali kedysi ľuďom spávať. Pravdaže dnes 
vyvolávajú už iba úsmev na tvári, veď odpovede na ne pozná aj malé dieťa. V 
minulosti však pre ľudí znamenali závažný problém. Túžba vedieť, spoznať, pochopiť 
však v tej dobe bola spoločnosťou považovaná za niečo nečisté a autori prelomových 
myšlienok neraz končili v plameňoch na hraniciach. Odvtedy sa ľudské poznanie 
dostalo na kvalitatívne neporovnateľne vyššiu úroveň. Túžba vedieť viac však 
človeku zostala. 



Z ekonomického a politického pohľadu je odpoveď určite kladná. Napriek tomu, že 
veda a výskum nemajú výrazný priamy vplyv na výsledky hospodárenia štátu, ani 
počet vedeckovýskumných miest nie je z hľadiska národného trhu práce podstatný, 
predsa len je význam vedy veľký. Avšak, teoretická báza, ktorú vedeckí pracovníci 
vytvárajú a neustále rozvíjajú, má výrazne pozitívny dopad na rozmanité oblasti 
ľudskej aktivity. Dostatok včasných a presných informácií je nevyhnutný pre inovačnú 
aktivitu podnikateľských subjektov, a teda efektívne fungovanie podnikateľského 
prostredia , je tiež nevyhnutný z hľadiska konkurencieschopnosti národného 
školského systému na globálnom trhu vzdelávania, je v podstate hlavnou hybnou 
silou všetkých odvetví národného hospodárstva i každodenného života jednotlivcov. 
A tým v konečnom dôsledku nepriamo ovplyvňuje aj dosahované výsledky štátu, jeho 
vedecko-technickú pozíciu i mienku, ktorú si o ňom vytvárajú ostatné krajiny sveta. 

Význam vedy a výskumu z praktického pohľadu obyčajných ľudí, či predovšetkým z 
hľadiska morálneho, je už diskutabilný a neraz vyvoláva rozporuplné reakcie a 
názory širokej verejnosti. Pravdaže, laikovi či odborníkovi z diametrálne odlišnej 
oblasti sa dlhoročný výskum tímu expertov môže neraz javiť ako zbytočné márnenie 
času i finančných prostriedkov. Príslušná vedecká komunita to však vníma inak. 
Ľudia si často kladú otázky, prečo niekde desiatky či stovky odborníkov venujú čas a 
úsilie skúmaniu banálnych problémov, ako sú rôzne mikroorganizmy, artefakty či 
dokonca deviantné prejavy správania sa indivíduí, keď vo svete vládne terorizmus, 
prírodné katastrofy sú doslova na dennom poriadku a ľudia umierajú na doposiaľ 
nepoznané choroby. Nechcem tvrdiť, že sa úplne mýlia, avšak niekedy podobné 
výhrady skutočne nie sú oprávnené. . Napokon aj pochybovanie a skepticizmus sú 
dôležitou súčasťou vedy a prispievajú k jej stabilizácii. Napomáhajú tomu, aby sa 
vedecké bádanie uberalo tým správnym, z pohľadu spoločnosti žiadúcim smerom. 
Hoci aj pomaly, kročik po kročiku. Aj nepatrný pohyb nás predsa o niečo posunie 
smerom k vytýčenému cieľu. A teda, aj navonok nepodstatné zistenie či nevýrazný 
pokrok je neraz prvým krokom k veľkému objavu a začiatkom úplne novej etapy 
bádania. Kritizovať či dokonca odcudzovať prácu iných teda naozaj nie je namieste. 
Podobne je to aj s morálnymi aspektmi výskumu. Napríklad pitva či rôzne pokusy s 
ľudskými či zvieracími telesnými orgánmi vyvolávali, a u mnohých jednotlivcov 
dodnes vyvolávajú odpor a pohoršenie. Túto oblasť vedeckého bádania však 
môžeme objektívne považovať za jednu z kritických z hľadiska existencie ľudskej 
civilizácie.  

Našťastie, podobné praktiky ako v minulosti sú dnes už iba záznamom v kronikách 
ľudských dejín. Ani niekdajšia konzervatívnosť či rigidnosť myslenia nezmarila ľudské 
úsilie, nezabránila ľuďom experimentovať a odovzdávať svoje poznatky nasledujúcim 
generáciám. Tak vznikli základy súčasnej vedy a mnohí z odvážlivcov, neraz 
obyčajných ľudí bez vzdelania, vstúpili do histórie. Vďaka ním dnes ľudské 
spoločenstvo neumiera na mor, či suchoty, nemusíme svietiť petrolejovou lampou, 
namiesto poslov a holubov si posielame e-maily... Len vďaka vede dokážu lekári 
dnes hotové divy, od transplantácie životodarných orgánov, až po oddelenie 
siamskych dvojčiat. Len vďaka vede sme každodenne svedkami rýchleho 
technického pokroku. Vyspelé informačné a komunikačné technológie nám pomohli 
eliminovať časové a priestorové hranice a uľahčili nám množstvo dovtedy náročných 
a namáhavých prác a úkonov. A môžem konštatovať, že tento pokrok je každým 
dňom rýchlejší a výraznejší. Podľa Alvina Tofflera nastala tretia vlna vývoja ľudskej 
civilizácie a budúcnosť už nestojí na poľnohospodárstve ani na priemysle. Nastala 



éra informačnej revolúcie a informačnej spoločnosti, kde prácu rúk postupne v čoraz 
väčšej miere nahrádza práca mozgov. Peter Drucker zasa upozornil na rastúci 
význam tzv. znalostného pracovníka, ktorý k priaznivejšej budúcnosti ľudstva 
neprispieva svojim fyzickým úsilím, ale duševnou prácou. Podľa Johna Naisbitta a 
Patrície Aburdeneovej sme svedkami nástupu nového megatrendu, v rámci ktorého 
svet postupne prechádza od spoločnosti industriálnej k postindustrálnej, teda 
informačnej. Teoretických koncepcií a názorov na charakteristiky a pojem adekvátny 
novému spoločensko-ekonomickému prostrediu je čoraz viac. A hoci každý z nich 
zohľadňuje odlišné aspekty, jedno majú spoločné. Zhodujú sa v presvedčení, že 
najvýraznejšou črtou 21.storočia sa stala intenzívna produktivita vedomostí, ako 
výsledok slobody myslenia a konania jednotlivca. 

Svet, v ktorom žijeme, je dnes nesmierne dynamický, plný nepredvídateľných rizík a 
ohrození. Prežiť v takomto turbulentnom prostredí je možné iba za predpokladu 
dostatočnej pripravenosti na tieto zmeny a schopnosti vhodne na ne reagovať. To 
však predpokladá dôkladnú informovanosť. To je hlavný dôvod, prečo hlavnou 
hybnou silou a najmocnejším nástrojom v rukách ľudstva sú dnes informácie 
premenené na vedomosti a znalosti. Žijeme v ére novej ekonomiky, v odborných 
kruhoch nazývanej aj ekonomika znalostná, poznatková, či vedomostná. Dalo by sa 
predpokladať, že v týchto podmienkach je význam vedy a výskumu obrovský, a ich 
pozícia veľmi silná. A predsa je realita diametrálne odlišná. V skutočnosti je ešte 
stále dostatok dôvodov, pre ktoré ľudia pochybujú o tom, či sú veda a výskum 
skutočne potrebné alebo nie. 

Hlavná úloha vedy spočíva v pochopení rozmanitých predmetov, javov a dejov, ako 
aj ich vzájomných vzťahov a dopadov na ostatné predmety a javy. Jej poslaním však 
nie je iba analyzovať, ale tiež neustále overovať platnosť v minulosti vyslovených 
záverov. Zároveň je potrebné tieto teórie v prípade potreby modifikovať, 
predovšetkým s ohľadom na zmenené podmienky externého prostredia, potreby a 
oprávnené záujmy ľudskej civilizácie. Pravdaže, každý objav či pokrok má zároveň aj 
odvrátenú, menej priaznivú tvár. Mnohé skvelé objavy a vynálezy ľudského umu 
vznikli zo snahy pomôcť iným ľuďom, uľahčiť im ich život a odstrániť vzniknutý 
problém. Žiaľ, ľudské spoločenstvo bolo už neraz svedkom mnohých ničivých síl, 
ktorých tvorcom bol taktiež človek. Nebezpečné pokusy na ľuďoch či zvieratách, 
ničivá sila drog, atómovej bomby, či iných zbraní nás presvedčili, že nie všetky 
objavy a vynálezy sú pre ľudstvo potrebné a prospešné. Práve v takých okamihoch si 
človek neraz kladie otázku: „Je veda skutočne potrebná?“ Napriek tomu som 
presvedčená, že odpoveď je áno, veda je potrebná. Zároveň je však nevyhnutné 
dodať, že veda je potrebná za predpokladu, že zostane v tých správnych rukách a 
bude slúžiť ľuďom. Budúcnosť každého z nás, ako aj nasledujúcich generácií, závisí 
od toho, ako dokážeme zvládnuť potenciálne ohrozenia, poučiť sa z 
predchádzajúcich chýb a omylov a chrániť si dary, ktoré nám prináša sám život. 

Kľúč k pochopeniu vedy a jej významu pre budúcnosť ľudskej civilizácie spočíva v 
uvedomení si ich hlavného zmyslu a poslania z hľadiska potrieb človeka. Je potrebné 
si uvedomiť, že veda je neodmysliteľnou súčasťou existencie ľudstva a kľúčovou 
podmienkou jeho prežitia za predpokladu, že sa neorientuje na riešenie všeobecných 
problémov, ale cielene a systematicky, s maximálnou možnou zodpovednosťou 
analyzuje konkrétny problém konkrétneho objektu. Samozrejme, ani veda nie je 
všemocná, aj ona má svoje prirodzené hranice a obmedzenia, ktoré len ťažko možno 



prekonať. Hoci, kto vie? Možno už zajtra budeme poznať odpovede na otázky, ktoré 
sa už dnes zdajú byť neriešiteľné. Doposiaľ ľudstvo preskúmalo iba malý zlomok z 
nekonečného množstva existujúcich predmetov a javov. Stále zostala hromada 
neprebádaných oblastí a nezodpovedaných otázok. Namieste je však otázka: Naozaj 
chceme poznať odpovede na každú z nich.  
 


