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Vážený pán prezident, 

vážený pán minister, 

vážený pán predseda Slovenskej akadémie vied, 

vážení páni rektori, 

vážený pán predseda Akreditačnej komisie, 

vážený pán generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, 

vážený pán predseda Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied, 

vážené doktorky vied, vážení doktori vied, 

vážené dámy, vážení páni, 

 

som veľmi rád, že po roku opäť slávnostne odovzdáme diplomy novým doktorom vied. 

 

Vážený pán prezident, vážený pán minister, ďakujem Vám, že ste tu s nami v tento 

významný deň pre slovenskú vedu. Všetci si to úprimne vážime. 

Vážený pán rektor Univerzity Komenského, ďakujem Vám, že ste veľkoryso pre dnešnú 

slávnosť poskytli dôstojné priestory tejto auly. 

Ďakujem predsedovi Slovenskej akadémie vied a rektorom univerzít za ich konsenzuálne 

rozhodnutie odovzdať diplomy doktorov vied spoločne pri takejto príležitosti. 

Za uplynulý rok máme na Slovensku 15 nových doktorov vied. Desať je zo Slovenskej 

akadémie vied, traja z Univerzity Komenského v Bratislave, jedna doktorka vied je 

z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jeden z Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici. 

Medzi novými doktormi vied sú štyria chemici, traja fyzici, traja biológovia, jeden 

fyziológ, dvaja historici, jeden archeológ a jeden právnik.  

Som veľmi rád, že medzi novými doktormi vied máme 4 dámy – 2 univerzitné učiteľky a 

2 vedecké pracovníčky. 

 

Sú tu dnes s nami aj traja noví doktori vied z Českej republiky – fyzik z Akadémie vied 

Českej republiky a chemici z Univerzity Pardubice a Veterinárnej a farmaceutickej univerzity 

v Brne. 

 

Myslím, že aj dnes by som mal zdôrazniť, že nič nemalo v uplynulých piatich storočiach 

väčší vplyv na vývoj ľudského ducha, kultúru, priemysel, poľnohospodárstvo a zdravie ľudí 

ako slobodný, zvedavosťou a bádavosťou ľudskej mysle motivovaný výskum a vedecké 

poznanie. 

 

Je to tak aj dnes? 

Životné podmienky celého ľudstva i jednotlivca sa za uplynulé storočia veľmi zmenili. 

Potreby výroby, poľnohospodárstva, dopravy, starostlivosti o zdravie, bezpečnosti a napokon 

aj zábavy a oddychu nastoľujú prakticky každý deň nové výzvy pre výskum a vývoj. Výsledky 

bádania a výskumu v odozve na potreby praxe sa pomerne rýchlo premietajú do 
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každodenného života na väčšine povrchu našej planéty. Výrazne pomáhajú v každodennom 

živote jednotlivcov i vo fungovaní krajín a celej ľudskej populácie. 

Vzdelaným ľuďom hneď napadne aplikovaný výskum. Do značnej miery správne. 

Problémom však je, že aj medzi vzdelanými ľuďmi, najmä medzi podnikateľmi a politikmi je 

stále dosť tých, ktorí si myslia, že podporovať treba len alebo najmä ten výskum, ktorý si 

žiada prax a ktorý prináša rýchle zisky. Aj táto ilúzia sa podieľa na tom, že stále ešte nemáme 

dokument adekvátne formulujúci vednú politiku štátu. Aj táto ilúzia nám zhoršuje vyhliadky 

na budúcnosť vzdelanosti, kultúry a životnej úrovne Slovenska. Pretože ak správne 

neusporiadame a náležite nepodporíme (politicky, organizačne, finančne) koexistenciu 

základného a aplikovaného výskumu, budeme naďalej strácať najtalentovanejších mladých 

ľudí, ktorí budú uplatňovať svoj talent a svoju pracovitosť za hranicami našej krajiny. 

Ak vyvíjam novú presnejšiu a výpočtovo efektívnejšiu numerickú metódu riešenia 

rovnice, ktorá popisuje šírenie seizmických vĺn, bádam a skúmam. Či ma k tomu vedie čisto 

matematická zvedavosť, alebo ma o to požiada spoločnosť projektujúca novú jadrovú 

elektráreň, je to bádanie rovnaké, pretože je dané povahou veci. 

Aplikovaný výskum sa líši od základného najmä tým, čím je motivovaný. Stále však platí 

jedno: zásadný pokrok, najväčší potenciál na mnoho dlhodobých aplikácií a dlhodobá 

prosperita sa rodia najmä na základe slobodnej a nespútanej zvedavosti a bádavosti ľudskej 

mysle, nie v odozve na logicky a prirodzene limitované podnety z praxe. 

To, čo treba skutočne hierarchicky podporovať, je kvalitný a excelentný výskum. Nech už 

je motivovaný akokoľvek. 

 

Michio Kaku vo svojej knihe Fyzika nemožného spomína príbeh jedného z 

najvýznamnejších fyzikov Paula Adriena Maurice Diraca. 

Kvantová teória bola založená na myšlienke, že častica, ako napr. elektrón, môže byť 

opísaná aj ako vlna reprezentujúca pravdepodobnosť nájdenia častice v danom mieste. Túto 

vlnu popisuje slávna Schrödingerova rovnica. 

Dirac si uvedomil, že táto rovnica je dobrá len pre elektrón pohybujúci sa malou 

rýchlosťou. Toto ho motivovalo k nájdeniu rovnice v súlade s Einsteinovou teóriou relativity. 

Ako ju našiel? Na základe čisto teoretickej manipulácie s vyššími matematickými objektmi 

spinormi. Neviedlo ho pritom nič iné len vnútorná krása matematickej teórie. Ani potreba 

praxe, ani experimentálne dáta. 

Diraca doviedlo jeho bádanie na základe vášne pre krásu matematickej štruktúry rovníc 

aj k zovšeobecneniu slávnej Einsteinovej rovnice E=mc2, predpovedaniu existencie antihmoty 

a spinu elektrónu. 

Spin elektrónu je zásadný pre pochopenie toku elektrónov v polovodičoch a 

tranzistoroch, na základe ktorých vznikla moderná elektronika. Stephen Hawking 

poznamenal, že ak by si dal Dirac svoj teoretický výsledok patentovať, jeho dediči by patrili k 

najbohatším ľuďom sveta, keďže by mali zisk z každej televízie, walkmana, videohry, mobilu 

a počítača. 

 



3 
 

Príbeh Paula Diraca sa nám dnes prihovára aj inak, nielen vo vzťahu k základnému a 

aplikovanému výskumu. 

Dirac bol veľmi skromný a nemal rád publicitu. Preto sa aj zdráhal prijať Nobelovu cenu. 

Napokon ju prijal, pretože ho priatelia presvedčili, že neprijatie by publicitu ešte zvýšilo. 

Dnes znepokojene a sklamane poukazujú mnohí vynikajúci vedci Slovenska na práve 

opačný príklad na Slovensku, keď skromnosť, zdá sa, úplne chýba. Verte mi, hovorím to 

veľmi nerád, ale za mnohých dobrých vedcov Slovenska: ak vysokoškolský učiteľ či vedec 

nedosiahne vo svojom výskume ani len dobrú národnú úroveň, kde sa v ňom berie pocit, že 

práve on by mal radiť našim politikom a projektovať budúcnosť nášho vysokého školstva a 

vedy? 

Ak potrebujeme operáciu mozgu, vyhľadáme skutočného odborníka, nie toho, kto si len 

myslí, že je dobrým odborníkom. Aby sme prežili a uzdravili sa. 

V zmysle zákona vyjadruje vedecká hodnosť doktora vied zvlášť vysokú vedeckú 

kvalifikáciu preukázanú vytvorením závažných vedecky originálnych prác dôležitých pre 

rozvoj bádania v určitom vednom odbore alebo pre spoločenskú prax a charakterizujúcich 

vyhranenú vedeckú osobnosť. Nemali by to byť práve najlepší odborníci, ktorí by sa mali 

podieľať na projektovaní budúcnosti nášho vysokého školstva a vedy? 

Ak si toto na Slovensku neuvedomíme a nebudeme podľa toho konať, našej krajine 

nepomôžeme. 

Je toho pomerne veľa, čo treba riešiť v slovenskom školstve, vysokom školstve a vo 

výskume. Samozrejme, toto nie je príležitosť na to, aby sme to tu všetko spomínali. 

Zameral som sa len na jeden stále dôležitý a aktuálny aspekt výskumu na Slovensku. 

Dúfajme s optimizmom a dobrou vôľou, že v ňom dôjde k potrebnému pokroku. Pomohlo by 

to nám všetkým. 

 

Vážené panie doktorky vied, vážení páni doktori vied, srdečne Vám gratulujem 

k významnému medzníku vo Vašom osobnom i profesionálnom živote. Prajem Vám radosť 

z bádania a radosť zo získaných výsledkov, či už Vás k nim dovedie slobodná akademická 

zvedavosť, riešenie problémov praxe, alebo snaha pomôcť našej krajine a ľuďom, ktorí v nej 

žijú. Prajem všetko dobré aj Vašim rodinám a blízkym, bez podpory ktorých by ste tu dnes 

neboli. 

Slovensku prajem mnoho zanietených bádateľov, ktorí posunú našu spoločnosť a kultúru 

k pozitívnej budúcnosti. 

 

Ďakujem Vám za pozornosť. 

 

Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.,  

prorektor UK a predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti  

 


