
ÚVOD 
Súčasný, ale najmä budúci svet je ovplyvňovaný množstvom prierezových fakto-

rov. Prírodné zmeny, technická revolúcia a geopolitické zmeny vytvárajú mix pro-
cesov vedúcich k výraznému nárastu neistoty, ale aj k rastúcej potrebe prejsť od jed-
noduchých a najmä parciálnych hľadísk ku komplexnému multidimenzionálnemu 
hodnoteniu sveta. Vidíme to na prístupe k zmenám prírodných podmienok a na 
jednoduchom definovaní reťazca príčin, dôsledkov a riešení: skleníkové plyny – skle-
níkový efekt – otepľovanie – redukcia emisií (riešenie) – návrat do pôvodného stavu. 
Akoby sme si neuvedomovali, že procesy sú zložitejšie a deštrukčné pôsobenie člo-
veka je oveľa multidimenzionálnejšie (diverzita druhov, ničenie oceánov, likvidácia 
lesov atď.). Nie sú to len emisie a  ich riešením nie je riešenie (zastavenie) zmien 
prírodného prostredia. Boj Európskej únie za uhlíkovú neutralitu je chvályhodný, 
ale súbežne narastá ťažba dreva a likvidácia lesov o 60 – 70 %. Ide o nepochopenie, 
alebo zámer? Výskumy ukazujú, že Zem vytvorila sústavu bezpečnostných protoko-
lov, ktoré udržiavajú dynamickú rovnováhu systému. Zároveň prierezovo prepája-
jú kľúčové dimenzie prírodného prostredia (otepľovanie – ochladzovanie, sucho – 
voda, získavanie energie – transport energie). Tieto procesy sú vzájomne prepojené 
a ich porušenie vedie k systémovým dôsledkom. Úloha diverzity, vody a jej skupen-
stiev, kozmické faktory, hydrologické a klimatické procesy tvoria nesmierne zložitý 
a vzájomne prepojený systém. Bezpečnostné protokoly ho udržiavajú v rovnováhe. 
Je zaujímavé hovoriť o antropocéne, ale nejde skôr o velikášske zdôrazňovanie vlast-
nej úlohy na Zemi? 

Technická revolúcia je dnes stále sústredená na priemysel 4.0, umelú inteligen-
ciu a digitálny svet. Sme nadšení z technických riešení, ale zároveň predpokladáme, 
že vo fungovaní spoločnosti a jej architektúre sa nič nezmení. Architektúra budú-
cej spoločnosti zostane zachovaná. Virtuálny svet či umelá inteligencia budú len 
technológiou, ktorá náš život nezmení (len ho spohodlní). Paradoxne, systémové 
zmeny si uvedomujeme v súvislosti s vojnovými konfliktmi, zbraňovými systémami 
a cieľmi možných vojenských konfrontácií. Sčasti si systémové vplyvy zmien uvedo-
mujeme aj v oblasti dopravy, aj keď tu sa väčšinou pozornosť sústreďuje na pohonné 
systémy a emisie (elektromobilita, vodíkový pohon). Zmena charakteru dopravnej 
obslužnosti v kontexte s umelou inteligenciou zostáva v úzadí, hoci to bude kľúčová 
zmena v doprave budúcnosti. 

Všetky tieto procesy sa premietajú do nutnosti zmeny charakteru integračných 
procesov Európskej únie, ale aj celkovej zmeny konvergenčných procesov a z toho 
vyplývajúcej zmeny vývoja charakteru nadnárodných integračných procesov (aj keď 
v texte sa koncentrujeme na problémy a vývoj Európskej únie). 
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z ľadu sa pohybujú a objavujú vo výške nad 6 km, krúpy sa objavujú vo výške nad 
14 km. Znamená to teda, že atmosférické zloženie pary, koncentračných kvapiek 
vody, je atmosférické zloženie samotných prúdiacich vetrov v atmosfére, vytvára 
podmienky na vytváranie snehového množstva, ale aj na vytváranie krúst, ľadov-
cov a ostatných skutočností. 

Sneh sám osebe predstavuje šesťhranné kryštáliky. Tie však majú rôznu po-
dobu, rôzny tvar a tlak aj vlhkosť pôsobí na to, že môžu mať šesťhranný alebo 
iný tvar. Znamená to teda, že v podstate môžeme povedať, že sneh sám vytvára 
základ ľadovcov, jeho ukladanie na sebe vytvára postupne základ ľadovej vrstvy 
a po pravidelnom opakovaní dochádza k vytvoreniu zložitých vrstiev ľadu, ktorý 
sám osebe zostáva stabilný. Pre sneh je kľúčová vlhkosť ovzdušia a teplota. Kryš-
talizačné jadro snehových vločiek sa vytvára pri teplote –10 a –200 stupňov. Tieto 
vločky sa spájajú koncami šesťuholníkových tvarov a vytvárajú ďalšie možnosti na 
navrstvovanie snehu a jeho ďalšie hromadenie. 

Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že jednotlivé vrstvy ľadu sú tvorené tým, že 
šesť molekúl vody spojených do šesťuholníka vytvára určitým spôsobom dosku, 
platňu, pôsobením tlaku sa tieto platne oddeľujú. Dochádza k postupnému po-
súvaniu ľadovcov a ich vrstiev. Posúvanie má rôzne rýchlosti, v niektorých ľadov-
coch je to 75 m za rok, v niektorých je to 4 700 m za rok, ale dochádza postup-
ne k tomu, že ľad sa vnútorne mení, roztápa sa, vznikajú situácie, keď voda na 
povrchu ľadu preniká do prasklín v ľadovej kruste, roztápa ľad zvnútra a okrem 
toho je teplota na podloží pod ľadom vyššia, ako je teplota samotného ľadu. Tým 
dochádza k vytváraniu teplej vody, ktorá umožňuje ďalšie posúvanie kontinentál-
nych ľadovcov. Samotná štruktúra ľadovcov, to znamená údolné ľadovce, horské 
ľadovce, teplé ľadovce, studené ľadovce, hyperaktívne ľadovce, vytvára situáciu, 
v ktorej jednotlivé časti povrchu sú pokryté odlišnými vrstvami ľadu a ľadovco-
vých systémov, pričom ich veľká odlišnosť spôsobuje nesmierny nárast váhy ich 
významu umiestnenia v priestore. Teritoriálne rozloženie ľadových vrstiev sa tak 
stáva veľmi významným faktorom, ktorý zásadným spôsobom môže ovplyvňovať 
klimatické, ale aj energetické pomery v rámci danej oblasti. 

Ľad sa vytvára postupne vrstvením snehu, voda preniká cez sneh, potom 
mrzne, vznikajú chumáčiky ľadu, kryštály s tlakom sa menia na guľôčky, vekom 
rastú. V chladných územiach je potrebné navrstvenie 50 až 100 m snehu, aby sa 
vytvorila ľadová vrstva. V Alpách, kde je teplé a časté sneženie, stačí 20 až 30 m 
vrstva snehu. Opätovne to potvrdzuje veľmi významný faktor priestorového 
umiestnenia, pretože ľad je týmto spôsobom viazaný na priestor, zároveň vytvá-
ra aj zásadné možnosti na transformáciu vody v jej troch skupenstvách. Okrem 
toho si uvedomme, že ľadovce, ktoré sa pohybujú po mori, teda morské ľadovce 
sa opätovne roztápajú zospodu, najmä z tých troch štvrtín, ktoré sú skryté pod 
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rovnováhy v  jednotlivých častiach povrchu. Takisto musíme upozorniť na sku-
točnosť, že väčšina CO2 uvoľnená v atmosfére je pohltená v oceáne. Až 99 % CO2 
uvoľneného do atmosféry bolo odstránených práve oceánom a uložených v mor-
ských sedimentoch ako biogénny uhličitan vápenatý a  zemný plyn. Obrovský 
vplyv oceánu znamená aj produkovanie kyslíka, 50 až 55 % kyslíka je produkova-
ných oceánom. Znamená to teda, že oceán vytvára nielen dynamickú rovnováhu 
tepla v  rámci vody a  atmosféry. Predstavuje tiež kľúčový fenomén dopravných 
trás a transportných systémov tepla po celom povrchu planéty. Zároveň to pred-
stavuje aj obrovský princíp vyrovnávania chemickej štruktúry zloženia atmosféry. 
Ak by totiž napríklad metán v atmosfére nebol, každých 8- až 10-tisíc rokov by sa 
percento kyslíka v atmosfére zvyšovalo o 1 %, až by došlo k vytvoreniu takého po-
dielu kyslíka v atmosfére, že by výsledkom bola výbušnosť atmosféry a znemož-
nenie fotosyntézy. Súčasných 21 % obsahu kyslíka v atmosfére je teda produktom 
dynamickej rovnováhy medzi tvorbou kyslíka a  tvorbou metánu a  dynamickej 
rovnováhy medzi tvorbou CO2 a uvoľňovaním kyslíka. 

Toto všetko znamená, že oceány hrajú obrovskú úlohu pri vyrovnávaní dyna-
mickej rovnováhy chemického zloženia atmosféry, ale v žiadnom prípade nemô-
žeme obmedzovať úlohu oceánov len na oblasť, ktorá sa týka chemického zlože-
nia. V podstate môžeme konštatovať, že celá štruktúra oceánov z hľadiska vrstiev 
vody, salinity, vzťahu medzi pevnou, tekutou, vodou a  vodnou parou je práve 
kľúčovým nástrojom vo vzťahu k oceánom. Samotná štruktúra oceánov znamená 
nielen predstavu rôznych vrstiev oceánskej vody, ale aj vytváranie mohutných dy-
namických tokov transportu. Tie predstavujú morské prúdy. Existujú rôzne typy 
morských prúdov, ako povrchové prúdy, hĺbkové prúdy, rovníkové prúdy, prú-
dové kolobehy, geostrategické prúdy. Pritom za kľúčové považujeme dva zásadné 
prúdy a termodynamické čerpadlá – prvý severný a južný tichooceánsky kolobeh 
a severný a južný atlantický kolobeh. 

Povrchová vrstva vody a  ďalšie vrstvy vody v  kombinácií všetkých vrstiev 
vody vytvárajú posun jednotlivých vrstiev vody. Pôsobia tu dva efekty, jednak 
Ekmanov posun a  jednak Corilisov efekt a  jeho vplyv znamená stáčanie pohy-
bu vody. Vody tečúce na východ sa stáčajú viac k  rovníku, západné rovníkové 
vody sa stáčajú viac k vyšším zemepisným šírkam. Úzky pás západného okraja 
oceánov, kde môže byť prúd smerujúci k pólu, je jediná oblasť, kde môže dôjsť 
k priamej transmisii tepla vodnými prúdmi z teplých území do polárnych úze-
mí. Na druhej strane sústava týchto prúdov závisí aj od konfigurácie morského 
dna, jeho horských vrcholov alebo údolí, ale závisí aj od toho, akým spôsobom sú 
formované protiprúdy. Pôsobením severných a južných rovníkových prúdov sa 
veľké masy vody sústreďujú na západe. Premenná hladina oceánov je na západnej 
strane až o 2 m vyššia, ako je na východnej strane. Pritom si zoberme len samotné 
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Sústava bezpečnostných protokolov pritom môže fungovať v prírode samot-
nej, v spoločnosti, v ľudskom organizme. Tri roviny bezpečnostných protokolov, 
teda príroda, svet okolo nás, spoločnosť, ďalej systém vytvorený človekom a na-
pokon vlastná rovnováha vnútri organizmu vytvárajú sústavu troch kriteriálnych 
členení bezpečnostných protokolov. 

Pozrime sa teraz na jednotlivé štruktúry bezpečnostných protokolov vo sve-
te okolo nás. Samotné univerzum zachytáva obrovské množstvo bezpečnostných 
protokolov od asymetrického alebo symetrického rozdelenia jednotlivých druhov 
hviezd definovaného pomocou Hertzsprung-Russellovho diagramu. Predstavu-
je obrovské množstvo diverzitných foriem galaxií a metagalaxií od pravidelných 
foriem cez elektrické formy až po nepravidelné, ako sú Magelanove mraky. Záro-
veň predstavuje obrovské množstvo vyváženosti medzi bielou a čiernou hmotou, 
bielou a čiernou energiou, ale zároveň vytvára aj nesmierne zložitý systém umož-
ňujúci to, aby sa vesmír pulzačne rozvíjal. Teória vysvetľujúca veľký tresk a použí-
vajúca argumenty, že pred 13,4 miliardy rokov došlo k určitému skoncentrovaniu 
vesmíru do jedného atómu, ktorý explodoval a odvtedy pokračuje v  rozpínaní 
vesmíru, sa môže ukázať ako neudržateľná. Jedna z koncepcií hovorí o posune 
a rozpínaní vesmíru. Druhá koncepcia vysvetľuje fungovanie vesmíru ako neko-
nečného procesu pulzných zmien. Dnes možno hovoriť o kľúčovom parametre 
vývoja planéty samotnej. 

Zemská planéta predstavuje nesmierne zložitý, vnútorne prepojený architek-
tonický systém procesov, ktoré sa dejú súbežne, ale zároveň sa navzájom ovplyv-
ňujú, eliminujú, posilňujú, integrujú, vedú ku kvalitatívnemu skoku a vytvárajú 
novú dynamickú rovnováhu. Súčasné diskusie o  globálnom otepľovaní vychá-
dzajúce z  toho, že človek posunul dynamickú rovnováhu svojimi emisiami, sa 
pravdepodobne ukážu len ako čiastočné vysvetlenie všetkých procesov okolo nás. 
Pozrime sa len na sústavu bezpečnostných protokolov charakteristických pre pla-
nétu Zem. Vyjdime z prvej fundamentálnej roviny, keď jednotlivé formy vody, 
ľad, voda a para musia byť v dynamickej rovnováhe. Jednotlivé skupenstvá vody 
vytvárajú nielen rozloženie vo formách ľadu, vody a pary, ale každé z týchto sku-
penstiev má svoju úlohu, svoje vnútorné parametre, vnútorné štruktúry a charak-
teristiky a v konečnom dôsledku umožňujú výmenu energie medzi jednotlivými 
druhmi substancií. Zoberme do úvahy pomer medzi ľadovcami, tekutou vodou 
a vodnou parou. Zmeny teploty na povrchu vedú nielen k zvyšovaniu priemer-
nej teploty, ale aj k zmene hydrologických procesov odparovania vody, k celkovej 
zmene rozloženia ľadovcov na planéte. 

Zoberme si poznanie vývojových etáp, keď bola pred 680 miliónmi rokov 
celá planéta pokrytá ľadom. Pred 245 miliónmi rokov ľad na planéte neexisto-
val. V súčasnosti máme ľadové pokrývky na severnom a ľadovom póle. Vieme, 
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5.4  Súčasná a budúca spoločnosť 

V súčasnosti vidíme niekoľko významných procesov. Po prvé, rozšírená realita 
nie je už len predmetom vojenského výskumu, predmetom školenia napríklad pi-
lotov a pod., ale dostáva sa do každodenného života. Po druhé, stierajú sa hranice 
medzi virtuálnou a skutočnou realitou, čo často vedie aj k nesprávnemu konaniu 
vo väzbe na predpokladané dôsledky svojich krokov. Po tretie, stále výraznejšie 
sa do popredia dostáva otázka riešenia vitálnych tektonických zlomov súčasnej 
spoločnosti a na základe toho modelovania a budúceho usporiadania vývoja bu-
dúcej spoločnosti. Po štvrté, v podstate mnohé tradičné ekologické a ekonomické 
projekty sa stávajú bezpredmetnými, pričom použitie niektorých technických vy-
nálezov, ktoré sa objavili v poslednej dobe, by mohli v dohľadnej dobe zmeniť naj-
mä agrárny sektor, ktorý je zase významným spotrebiteľom vody, a to v čase, keď 
celkové zdroje vody výrazným spôsobom klesajú. Koniec koncov už dnes vidíme 
veľmi jasne, že veľká časť systémov, vody, zabezpečenia bezpečnosti, vzdelávania, 
zdravotníctva atď. bude prechádzať rozsiahlou transformáciou, ktorá bude mať 
dve roviny. Prvá rovina bude obrovský nárast klientov pre tieto systémy. V oblasti 
globálneho otepľovania a obrovských extrémnych horúčav to bude nárast tých, 
ktorí skolabujú z horúčavy, v oblasti obnovenia finančnej krízy to budú zase tí, 
ktorí budú stáť na hraniciach a riešiť problém s migrantmi a pod. Toto všetko 
znamená jednu zásadnú vec – informácie, vzdelávanie o architektúre súvislostí, 
schopnosť naformulovať a  modelovať budúci predpokladaný systém rozšírenej 
reality a  jeho transpozíciu na skutočnú realitu umožní predvídať a  prechádzať 
možným problémom v spoločenskom vývoji a  dosiahnuť minimalizáciu strát 
v spoločenskom vývoji. 

Tvrdenie, že človek prežil všetko, že ľudský druh prežije všetky katastrofy, je 
vo svojej podstate správne. Otázka však znie, aký je rozsah zbytočných strát. Strát, 
ku ktorým nemuselo vôbec dôjsť, strát, ktoré sú v podstate vedľajším produktom 
zmien a realizácie projektu, o ktorom hovoríme. Ak toto vezmeme ako základ-
nú symboliku budúcej práce s informáciami, budúceho pohľadu na agrokomplex 
a jeho reformy, môžeme konštatovať, že pokračuje proces hĺbkovej transformácie. 
Tento proces hĺbkovej transformácie vyžaduje prirodzenú dĺžku transformácie 
poznania, ktorú nie je možné ani urýchliť, ani predĺžiť. Súvisí priamo s metabo-
lickými procesmi vnútri nášho mozgu a je v podstate produktom riadenia týchto 
procesov naším mozgom. Musíme však aj konštatovať, že v  súčasnosti sa stále 
výraznejšie dostáva do popredia otázka virtuálneho a reálneho problému ľudstva: 
potraviny, voda, energia. Tieto tri fenomény sú kľúčovým predpokladom ďalšieho 
rozvoj spoločnosti. Musíme konštatovať, že vo všetkých troch dochádza k zásad-
ným posunom v kvalitatívnom rozložení ukazovateľov v rámci tohto systému. 



ZÁVER
Svet sa na väčšinu procesov a zmien pozerá pod určitým uhlom (paralaxom). 

Má rád jasné a  jednoduché vysvetlenia: príčina – následok – riešenie. Dnešná 
veda preniká do stále väčších detailov poznania, ale akoby sa strácala celostná 
podoba sveta i procesov v ňom. Politické elity milujú jednoduché riešenia (CO2 – 
skleníkový efekt – otepľovanie – zníženie emisií – odstránenie problému). V sku-
točnosti práve vďaka počítačom, digitalizácii či senzorom môžeme vidieť svet 
v celistvosti a komplexnosti. Zisťujeme, že kľúčovou otázkou je architektúra súvis-
lostí a prepojenie procesov. Interdisciplinarita umožňuje uchopiť svet v jeho mul-
tidimenzionalite a zložitosti. Neraz riešenia, ale aj príčiny sú podstatne zložitejšie 
a štruktúrovanejšie. Systém je omnoho zložitejší, rôznorodejší a spolu s medicí-
nou môžeme konštatovať potrebu jedinečnosti (personalizácie) systému a celost-
nej medicíny (prepojenosti) systému. Už to nie je len o emisiách, ale aj o diverzite, 
oceánoch, ľadovcoch, pôde, klíme, suchu a hydrologických pomeroch, o lesoch 
a  kvalite pôdy, znečistení oceánov a  zmene ich schopnosti produkovať kyslík 
a pohlcovať CO2. Zisťujeme, že zmeny prírody neprebiehajú v horizonte tisícov 
rokov, ale v reálnom čase. Kľúčové je poznanie o tom, že život potrebuje stabilitu, 
ale sám je flexibilný. Diverzita zabezpečuje flexibilitu i pevnosť a základom je sú-
stava bezpečnostných protokolov vytvárajúcich dynamickú rovnováhu v prírode. 
Interdisciplinarita a  celistvosť sa majú stať základom nášho prístupu k  prírode 
a planéte. Je pekné hovoriť o antropocéne (človek vládca planéty), je to však len 
zbožné želanie a nie realita. Sme súčasťou prírody a sme od nej závislí. Preto mu-
síme byť jej súčasťou (niekedy nepríjemnou), ale empatickou a zodpovednou. 

Očarenie umelou inteligenciou, digitálnymi technológiami, robotikou a virtu-
álnym svetom je obrovské. Je to očakávanie, biznis priestor, nové výrobky a služby 
i nový život. Ale spoločnosť a my sami sa nezmeníme. Práca, mzda, voľný čas, 
zisk, trh, obchod, doprava, vzdelanie – všetko zostane po starom, len sa zmení 
technické zázemie. Akoby sme opäť opakovali omyly minulých technických re-
volúcií (para, elektrina atď.). V skutočnosti aj  teraz dochádza ku kvantitatívnej 
a kvalitatívnej zmene spoločnosti samotnej (i nás samotných): digitálne techno-
lógie, virtuálny svet, umelá inteligencia, robotika, personalizovaná produkcia, 
virtuálny život, digitálny svet, mobilná komunikácia, prerastanie a spájanie tech-
nológií, človek ako tvorca, výrobca i  spotrebiteľ v  jednom. Ekologická dimen-
zia vo väzbe na výrobu i spotrebu sa stáva kriteriálnou. Cirkulárna ekonomika 
a kvalitné výrobky menia charakter spotreby. Mení sa pohľad na fenomén vlast-
níctva a užívania. Stále však veríme, že sa to nepremietne do architektúry a fun-
govania spoločnosti. Hovoríme o elekromobilite, autonómnych vozidlách, umelej 
inteligencii v doprave, ale chápeme kvalitatívnu stránku dopravnej spoločnosti? 
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