Vážený pán predseda SAV, členovia predsedníctva,
Vážení ocenení, kolegyne, kolegovia,
Milí hostia,
Dnešný deň, kedy sme ocenení, ako „významné osobnosti SAV“ je veľkou udalosťou v živote každého
z nás.
Áno, je to krásny pocit uznania spoločenského významu a kvality práce človeka v tejto dobe rôznych
turbulencií, kedy určite mnohý, ak nie každý, vedecký praccovník si počas svojho pôsobenia v SAV
prirodzene kladie otázky: „Akú mám moptiváciu? Oplatí sa ešte vedecky pracovať a nebolo by
výhodnejšie uplatniť svoje vedomosti inde?“
Odpovešou je skutočnosť, ktorú si uvedomujeme práve tu, pri udalosti ohodnotenia významu
a ocenenia mnohoročnej práce každého z nás.
Je to ťažké, ale pokúsim sa veľmi stručne vysvetliť niektoré dôvody prečo.
Existuje veľké množstvo filozofických názorov a citácií významných osobností „o vede“, jej význame
a užitočnosti. Použijem zaujímavý názor, ktorý vyjadril známy fyzik, nositeľ Nobelovej ceny a autor
svetových učebníc fyziky, Richard Feynman: „Veda je ako sex. Isteže, má aj nejaké praktické výsledky,
ale len preto ju predsa nerobíme.“
Dovolím si pozrieť do minulosti a spomenúť obdobie začiatkov vedeckej činnosti ktoréhokoľvek
vedeckého pracovníka SAV. Snaha rozširovať poznanie a vytvárať niečo nové – na vysokej úrovni,
bola vždy motivovaná uznaním. Každý predsa pozná ten príjemný pocit, kedy výsledky jeho práce boli
prijaté na publikovanie, či prezentáciu v zahraničí, dokonca boli zdieľané alebo inak použité doma, či
v zahraničí. Tú najlepšiu možnosť a príležitosť pre takúto činnosť nám vždy poskytovala SAV. Určite
môžem povedať, že aj preto sa každý z nás rozhodol pri tejto práci zotrvať.
Mám tú česť, aby som v mene nás všetkých ocenených vyjadril poďakovanie jednak SAV, ako
inštitúcii, ktorá v danom čase, priestore a s danými možnosťami vytvárala podmienky na to, aby sme
mohli vedecky pracovať a dosiahnuť medzinárodné uznanie, tak aj spolupracovníkom a kolegom na
ústavoch, ktorí vytvárali atmosféru na náš profesionálny rast a tvorivú činnosť. V neposlednom rade
aj rodinným príslušníkom, manželom, manzelkám, deťom, za ich podporu, pochopenie a trpezlivosť,
ktorú preukazovali v súvislosti s našou prácou.
Ďakujem aj vám všetkým prítomným hosťom za účasť na tejto milej slávnosti.

