
13 
 

 

 

 

 

 

SPOLOČENSKÁ RELEVANCIA FENOMÉNU „HRANICA“ 

 

V uzneseniu Vlády Slovenskej republiky č. 600 z 3. novembra 2015 k návrhu 

na zvýšenie počtu miest príslušníkov Policajného zboru a miest zamestnancov 

Ministerstva vnútra SR (číslo materiálu 37196/2015) bolo schválené „zvýšenie počtu 

miest príslušníkov Policajného zboru o 300 na vytvorenie zahraničnej policajnej 

jednotky na ochranu schengenskej hranice EÚ, o 20 miest na posilnenie úradu pre 

ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR 

a zvýšenie počtu miest zamestnancov o 20 na posilnenie migračného úradu 

Ministerstva vnútra SR na rok 2016 a nasledujúce roky“. Vo zdôvodnení bolo 

uvedené „Títo policajti budú pripravení na plnenie úloh najmä v zahraničí pri ochrane 

schengenského priestoru, ale aj vo vnútri Slovenskej republiky. Uvedené miesta budú 

prioritne využívané pre potreby výkonu policajnej služby v zahraničí s cieľom 

eliminácie negatívnych dopadov migrácie. U týchto policajtov sa predpokladá výcvik 

zameraný na prioritné využitie v zahraničných misiách. V čase keď si medzinárodná 

situácia nebude vyžadovať podporu výkonu služby zo strany príslušníkov Policajného 

zboru, budú vykonávať štandardné činnosti výkonu služby Policajného zboru 

v priamom výkone služby s dopadom na bezpečnosť v mieste ich pôsobenia. Týmito 

policajnými miestami bolo navrhnuté posilniť základné útvary Policajného zboru 

v prihraničných oblastiach (200 miest) a úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia 

Policajného zboru (100 miest) s ich rozdelením na oddelenia hraničnej kontroly 

Policajného zboru (50 miest), na útvary policajného zaistenia pre cudzincov 

(24  miest) a národnú jednotku boja proti nelegálnej migrácii (26 miest).  

Už tento fakt sám osebe vypovedá o tom, aká veľká pozornosť je venovaná 

fenoménu označovanému ako "hranica". Pod vplyvom pôsobenia široko rozvetvených 

globalizačných procesov dochádza aj k výrazným zmenám vo vnímaní samotnej 

"hranice" a spoločensko-hospodárskych, či sociálno-kultúrno-politických javov 

uskutočňujúcich sa v jej blízkosti.  

Ešte do 80.rokov 20.storočia bola štátna hranica vnímaná ako ohraničenie 

národne utvoreného územného celku, pričom poňatie štátu ako uzatvoreného 

územného fenoménu bolo považované za kľúčový jednotiaci územno-politický prvok.  

Administratívno-správna hranica na úrovni kraja alebo okresu bola vnímaná 

ako nespochybniteľná danosť. Predovšetkým na základe kvantitatívne poňatých 

kritérií bola uskutočňovaná delimitácia územných celkov. To, že v dostatočnej miere 
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nebolo prihliadané na sociálno-kultúrne, spoločensko-etnografické, demograficko-

geografické alebo historicko-spoločenské danosti, nebolo považované za dôležité. A 

tak sme boli aj v nedávnej minulosti svedkami situácií, kedy neboli pri rozhodovaní o 

administratívno-správnom členení (nielen) Slovenskej republiky do  úvahy brané 

názory vedeckých spoločností (napr. humánnych geografov) a silou boli uplatnené 

politické kritériá. Nielen do 80.rokov 20.storočia, ale s nezvyčajnou zotrvačnosťou aj 

v nasledujúcom časovom období (prakticky až do súčasnosti) sa stretávame so 

všeobecnou nerozvinutosťou poznania komplexných systémov a absenciou vnímania 

úplnosti (celistvosti) reálnych územno-spoločenských systémov, a to nielen v 

syntetických vedeckých štúdiách, ale aj na úrovniach politických rozhodovaní o 

ďalšom vývoji usporiadania, funkčnosti a významnosti spoločenských celkov a ich 

parciálnych častí. "Pritom je nespochybniteľné, že diferenciácia reálnych systémov 

podľa princípov úplnosti je prinajmenšom významovo rovnocenná diferenciácii 

reálnych systémov podľa všeobecne uznaného princípu vyvinutosti, resp. vývojovej 

zložitosti. (Hampl, 1989, s.12) 

Aj vnímanie hranice obce v minulosti nieže bolo, ale bohužiaľ stále zostáva 

odtrhnuté od reálnej dynamiky rozvoja sídelnej štruktúry. Preto sa stále, najmä v 

neurbanizovanej krajine, kde okrem iných patrí aj rozhodujúca časť makroregiónu 

(NUTS II.) Východné Slovensko, stretávame s vnímaním hraníc obcí ako hraníc 

určitých zoskupení ľudských sídiel. Táto strnulosť vnímania hranice viedla k tomu, 

že (nielen) v Slovenskej republike sme svedkami nefunkčnej delimitácie územia na 

tejto hierarchickej úrovni (NUTS V.) 

Akákoľvek hranica vždy v rozhodujúcej miere plnila funkciu oddeľovaciu, 

ohraničovaciu, alebo inak vymedzujúcu dve spoločensko-obsahové rozmanitosti 

priestorovej reality. Rozvoj globalizačných procesov ale viedol ku vzniku novej 

geopolitickej reality hranicami rozdeľovaných území. Do širšieho povedomia (nielen) 

politického vnímania hranice sa stále častejšie premietali požiadavky územnej 

priestupnosti, prepojenosti a súvsťažnosti. Pokiaľ vychádzame z tohto predpokladu, 

potom celok nie je možné vnímať len ako prostú sumu parciálnych častí. V 

spoločensko-politickom kontexte potom rovnako Európsku úniu nie je možné vnímať 

len ako prostú sumu národných štátov, ale aj ako zoskupenie regiónov s novou 

funkciou hraníc a čiastkových ohraničení a ich vzájomných väzieb determinujúcich 

tak rozvoj parciálnych častí, ako aj Európskej únie ako celku.  

Vzhľadom k nesmiernej sile globalizačných vplyvov je potrebné v tejto 

súvislosti mať na zreteli dva možné odlišné scenáre premeny krajiny.  

Jednak je možné, že pôsobnosť vonkajších vplyvov bude natoľko intenzívna, 

že dôjde k celkom zásadnému premodelovaniu pôvodne existujúcich priestorových 

štruktúr a premene ohraničenosti, súvzťažnosti a významnosti územia, vzhľadom na 

novo sa uplatňujúce princípy územnej usporiadanosti.  

Naopak je ale možné, že pôsobením vonkajších vplyvov môže dôjsť k 

zosilneniu a intenzívnejšiemu posilneniu v minulosti vzniknutých priestorových 

štruktúr a väzieb s novou organizáciou priestoru.   
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Tieto zdanlivo protismerne vnímané možnosti ďalšieho vývoja priestorových 

štruktúr je nevyhnutné analyzovať vo vzťahu k charakteru a dynamike premien 

vnútorného prostredia ľudí, obývajúcich dané územie (región). Intenzívne vnímať 

vnútorné prostredie ľudí tak znamená rešpektovať celistvosť racionálnych a 

iracionálnych determinantov, formujúcich konanie ako každého jednotlivého človeka, 

tak aj čiastkových ľudských entít, alebo spoločensko-priestorových útvarov. Znamená 

to rešpektovať sociálno-kultúrne, sociálno-demografické alebo sociálno-geografické 

rozdielnosti utvárané v čase a priestore. Avšak je nanajvýš zrejmé, že tieto aspekty sú 

spravidla horšie kvantitatívne vyjadriteľné a tým aj merateľné.  

 

Paradigmatický posun od konkurenčného k inteligentnému súťaženiu 

medzi ľuďmi 

V súčasnosti prevládajúca paradigma konkurencie bráni skutočnému rozvoju 

územných a sociálnych súdržností. Na to, že kľúčový význam pre život človeka má 

spolupráca a nie podriaďovanie sa konkurenčným princípom, poukázal okrem iných 

aj svetovo významný francúzsky esejista Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944).  

„Krásny tanec sa rodí z vášne k tancu. A vášeň k tancu si žiada, aby tancovali 

všetci – aj tí, ktorí tancovať nevedia – pretože inak sa vášeň stráca a zostáva 

akademická strnulosť a predstavenie bez významu… Plodná je iba tá veľká 

spolupráca jedného s druhým. Pohyb, ktorý zlyhal, poslúži druhému pohybu, ktorý sa 

podarí.  A úspešný pohyb potom ukáže spoločný cieľ aj tomu človeku, ktorého pohyb 

zlyhal.“ (Exupéry, 1998, s. 39)    

Historickým vývojom mnohokrát overená skúsenosť, že prezentácia 

myšlienky prostredníctvom umenia môže na verejnosť pôsobiť omnoho silnejšie a 

významnejšie než informácia vyjadrená vedeckým jazykom, sa potvrdzuje aj na prahu 

tretieho tisícročia, keď sa len veľmi pomaly začína akceptovať paradigma spolupráce 

na báze vzájomnej výhodnosti pre všetkých zúčastnených. Táto paradigmatická 

premena vnímania reality sveta je však komplikovanejšia, pretože doterajší vývoj ako 

keby potvrdzoval nespochybniteľnú prioritu hierarchického členenia 

časopriestorových štruktúr. Avšak v dôsledku nezvyčajne dynamického rastu pestrej 

škály integračných procesov nadobúda absolútnu prioritu štúdium funkčnosti štruktúr.  

Schopnosť interpretácie historicko-vývojovej zložitosti územia sa tak na 

prahu tretieho tisícročia stáva kľúčom k hľadaniu vnútorných rezerv a nových zdrojov 

na využitie ich celkového potenciálu. K základným výskumným metódam preto 

prináležia historicko-vývojové analýzy a syntézy vedúce k poznaniu 

komplementárnych vzťahov medzi vedeckými poznatkami, získanými 

v spoločenských, humanitných a tiež prírodných vedách.  Rastúca komplexnosť sveta 

tak vyžaduje nové, syntetickejšie pohľady na štúdium aj v prípade slovensko-

ukrajinských hraníc. Základ takéhoto prístupu je možné vidieť či už v porozumení 

historickému kontextu vývoja daných miest (lokality, regióny), ale i v porozumení 

spôsobov, ktorými ľudia dané miesta akceptujú vo vzťahu k geniu loci a svojim 

vlastným víziám, premietajúcim sa do ich každodenných činností. Pozitívne 
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synergické efekty vo vývoji spoločensko-priestorových vzťahov je možné docieliť 

prostredníctvom analýz vzájomných vzťahov determinujúcich  ako zložitosť, tak aj 

komplexnosť vzájomne prepojených spoločensko-priestorových štruktúr.  

Rakúsky teoretický fyzik a zakladajúci spoluautor kvantovej mechaniky 

Erwin Schrődinger (1887–1961), nositeľ Nobelovej ceny za fyziku z roku 1933 (spolu 

s britským vedcom Paulom Adrianom Diraceom) konštatoval, že bytie každého 

jednotlivého človeka je úzko prepojené s bytím ostatných ľudí, navzdory tomu, že tie 

sa odohrávajú v rozdielnych podmienkach, generovaných charakterom vnútorného a 

vonkajšieho prostredia ľudí. Vyplýva z toho, že kohokoľvek a súčasne akékoľvek  

dovolávanie sa výrokov motivovaných nadradenosťou členov príslušnej špecificky 

parciálnej časti ľudského spoločenstva, je možné považovať za bezprostredný útok na 

zachovanie celistvosti ľudského spoločenstva. Takýto prejav je nutné vnímať ako 

systémovo entropický, ktorý bez včasného uplatnenia princípov humánnej ochrany 

ohrozovaných ľudí, môže smerovať a viesť až k totálnej deštrukcii spoločenskej 

jednoty. Každý človek, každá ľudská entita či každá, inak vnímaná štruktúrna časť 

ľudskej populácie je podriadená potrebe vzájomnej koexistencie. Erwin Schrődinger 

k tomu poznamenal: „Každý jednotlivý život, dokonca každý deň v živote jednotlivca 

musí reprezentovať časť, akokoľvek malú, evolúcie [druhu], vryp dláta, akokoľvek 

bezvýznamný, do večne nedokončeného pomníka ľudského druhu“. (Havel, 1994, s. 

571)  

„Namiesto toho, aby sme dômyselnú mašinériu, ktorú sme vynašli, nechávali 

produkovať rastúce množstvo zbytočného luxusu, musí byť našim zámerom rozvíjať 

ju tak, aby zbavovala ľudí akejkoľvek neinteligentnej, mechanickej a strojovej práce. 

Stroj musí prevziať drinu, na ktorú je človek príliš dobrý, a nie človek prácu, na ktorú 

je stroj príliš drahý, ako to často je. Nebude to smerovať k tomu, že výroba bude 

lacnejšia, ale k tomu, že tí, ktorí sa ňou zaoberajú, budú šťastnejší. Je však malá 

pravdepodobnosť, že sa to podarí presadiť, pokiaľ na celom svete prevláda súťaženie 

medzi veľkými firmami a koncernami. Takýto druh súťaženia  je totiž nezaujímavý a 

biologicky bezcenný. Našim cieľom by malo byť obnovenie zaujímavého a 

inteligentného súťaženia medzi jednotlivými ľuďmi.“ (Schrődinger, 2004, s. 161)  

To ale znamená nutnosť zmeny paradigmatického vnímania reality sveta. 

Inteligentné súťaženie nemá nič spoločné s paradigmou ekonomicky realizovanej 

konkurencie. Inteligentné súťaženie je spojené so spoluprácou rozdielnych subjektov 

na báze vzájomnej výhodnosti.   

Na potrebu paradigmatickej zmeny spôsobu vnímania a hodnotenia 

spoločenskej reality už kedysi poukázal spomínaný, najvydávanejší francúzsky 

esejista 20. storočia Antoine de Saint-Exupéry, keď uviedol:  

„Si ako človek, ktorý nepoznajúc šachovú hru, hľadá radosť v hromadení 

figúrok zo zlata a slonoviny a nachádza len nudu, zatiaľ čo druhý, ktorý skrz božskú 

moc pravidiel, pochopil jemnosti hry, sa dokáže rozžiariť nad obyčajným úlomkom 

dreva. Tvoja túžba, všetko spočítať, ťa upútava k stavebnej hmote, namiesto k tvári, 

ktorá je z nej zložená a ktorú, predovšetkým je potrebné poznať… Nesnaž sa ma teda 

ohromiť vypočítavaním, koľko má tvoj dom kameňov, tvoje panstvo lúk, tvoje stáda 

kusov dobytka, tvoja žena šperkov… Chcem vedieť, či je tvoj dom dobre postavený, 
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nakoľko je viera na tvojom panstve úprimná a či večer po urobenej práci večera 

prebieha v radostnej atmosfére… Chcem ťa poznať podľa tvojej tvorby, a nie 

z nevyužitej stavebnej hmoty, ktorou sa zbytočne chváliš.“ (Exupéry, 1998, s. 249)    

 

Posuny vo vnímaní spoločenskej reality a body zvratu (singularity) 

Aj v roku 2018 je stále nespochybniteľné tvrdenie, ktoré bolo publikované 

takmer pred dvomi desaťročiami:  

"S výrazným prispením globálnych sociálne-ekonomických premien sveta sa 

na cesty z najrôznejších príčin vydávajú veľké masy ľudí usilujúcich sa o získanie 

vyššej miery istoty. Nech už je ich pohyb motivovaný politicky, rasovo, sociálne, 

alebo inak, jeho samotná existencia  znamená, že problematika identity obyvateľov 

na určitom území sa vo svete rozširujúcich sa vzájomných sociálnych kontaktov 

vyznačuje novou dimenziou." (Vencálek, 1999, s. 24) 

 Po skúsenostiach získaných od roku 2015 z európskeho vývoja 

migračnej dynamiky sa dá konštatovať, že štátne hranice ako také, získali skutočne 

novú spoločensko-politickú, kultúrno-historickú, ale aj vojensko-strategickú a 

globálno-regionálnu dimenziu. Je preto nielen spoločensky aktuálne zaoberať sa 

riešením fenoménu "hranica", ale je to aj vysoko spoločensko-politická relevantná 

úloha. Pritom sa fenoménom "hranica" ľudská spoločnosť vôbec nezaoberá po prvý 

krát! Skôr opak je pravdou, pretože samotný historický vývoj ľudských spoločenstiev 

potvrdzuje, že táto téma sa v premenách spoločenských systémov vracia  a vyžaduje 

v danom čase a mieste aktuálne prijateľné nové riešenia.  

Spoločenské body zvratu (body singularity), ktoré predstavovali v histórii 

ľudstva zánik výrazne ohraničených kultúrnych civilizácií, boli vždy determinované 

ako prírodnými, tak súčasne aj spoločenskými faktormi.  Obidva nadobúdali ako 

racionálnu, tak i iracionálnu povahu. O racionálnej povahe ľudských činností 

z pohľadu vedeckého materializmu, teda filozofického smeru založeného na 

skutočnosti, že jediné čo na svete existuje je to, čo má hmotnú povahu, bolo v 20. 

storočí publikovaných obrovské množstvo vedeckých štúdií. Na začiatku 21. storočia 

sú ale viditeľné stále výraznejšie snahy zvýrazňovať aj iracionálne aspekty 

modifikujúce spoločenský vývoj.  

Ľudskú populáciu je možné vnímať ako učiaci sa organizmus, ktorý 

prostredníctvom životných skúseností jednotlivcov dokáže ovplyvňovať životy 

svojich potomkov, teda životy nasledujúcich generácií. Ľudská schopnosť 

sebareflexie a tým aj schopnosť preskúmavať a opravovať svoje pôvodné 

presvedčenie a rozhodnutie, tvorí základ iracionálne predisponovaného procesu 

tvorby a rozvoja uvedomelé mysle každého zdravého jedinca. Nejde len o to, do akej 

miery je vnímanie spoločenskej reality sveta generované práve onou sebavedomou 

mysľou, pretože prevažná časť ľudských rozhodnutí je beztak generovaná 

podvedomou mysľou, tvorenou osvojením si konkrétnych, historicky podmienených 

a akoby spečatených návykov, vyúsťujúcich do súboru sociálno-kultúrnych vzorcov. 
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A tie najvýraznejšie ovplyvňujú tak ako vnímanie reality, tak aj postoje parciálnych 

spoločenských entít.  Ide teda o to, že tým ako si ľudia uvedomujú v konkrétnom 

priestore a čase samých seba, vznikajú v spoločnosti skutočné podmienky 

k slobodnému vyjadrovaniu osobnej vôle, ktorá je ako pre spoločnosť, tak i pre nich 

samotných, neobyčajne dôležitá z hľadiska inovatívneho využívania kognitívnych 

činností.         

 Neobyčajne intenzívne sa rozvíjajúce difúzne spoločenské procesy ale 

vyústili na prelome druhého a tretieho tisícročia, predovšetkým vďaka ekonomickej 

globalizácii, do totálnej polarizácie svetovej populácie.  Úzka skupina bohatých a viac 

než 90%-ná väčšina chudobných sa ocitli v dichotomickom spoločenskom postavení, 

generujúcom dnes už nespočítateľnú plejádu krízových stavov. Súčasne však pri 

jednej tretine svetovej populácie predstavovanej napr. obyvateľmi Číny, Indie a 

Brazílie, dochádza k výraznejším posunom z prostredia nebývalej biedy do prostredia 

relatívne priaznivejších ekonomických životných podmienok. To veľmi výrazne 

podmieňuje následné zvyšovanie nárokov tohto obyvateľstva na hmotné 

zabezpečenie.   

Populačný vývoj Západnej civilizácie je už niekoľko desaťročí výrazne 

ovplyvňovaný demografickým starnutím.  Ide jednak o tzv. demografické starnutie 

zdola (znižovanie miery fertility žien),  ako aj o demografické starnutie zhora 

(predlžovanie strednej dĺžky života). Dôsledkom tohto demografického procesu je 

prirodzený úbytok obyvateľstva, ktorý by bez zohľadnenia migračných vplyvov 

celkom iste už dávno viedol k reálnemu vymieraniu pôvodnej populácie. Prirodzený 

proces rodenia nových generácií sa tak už dlhšiu dobu neriadi princípmi zachovania 

prirodzenej biologickej obnovy ľudských entít, ale princípmi generovanými modelmi 

konzumnej spoločnosti.   

Racionálne a iracionálne aspekty existencie ľudských populácií sú klasickým 

príkladom orgánov materiálnej povahy a plejády nehmotných prvkov ľudského 

vedomia. Nejde pritom o prostý súhrn hmotných (racionálnych) a nehmotných 

(iracionálnych) prvkov ľudskej existencie, ale o ich vzájomnú prepojenosť a 

naviazanosť podmieňujúcu spokojný život človeka. Preto okrem základných 

ukazovateľov, prostredníctvom ktorých bola pôvodne vyjadrovaná kvalita života, 

akými sú napr. stredná dĺžka života, alebo hrubý domáci produkt, stále častejšie sa 

orientujeme na komplexnejšie ukazovatele. Jeden z nich predstavuje index prežitia, 

ktorého matematické vyjadrenie má nasledujúcu podobu:  

Prežitie = (celková energia – náklady na rast + náklady na ochranu) x 

(dostupnosť zdrojov)  x (efektívnosť) x (uvedomenie). (Lipton, Bhaerman, 2012: 278) 

Mnohí filozofi a politológovia konštatujú, že to, „čo predovšetkým doteraz 

mocenské elity budovali prostredníctvom svojho rozumu, bolo skôr karikatúrou 

rozumu než rozumnou spoločnosťou.“ (Dudinský, Dudinská, 2012, s. 124)  

Prostredníctvom medziodborových výskumov sú tak stále častejšie potvrdzované tézy 

o „spoločnosti svetového rizika“.  (Beck, 2004)    
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Akceptovaním vzájomnej ľudskej iracionálnosti a racionality sa dá vývoj 

rozumnej ľudskej spoločnosti vnímať ako spolupôsobenie vnútorných motivačných 

stavov ľudí a mimo nich sa aktivizujúcich spúšťacích momentov.  

Čo ale vieme o svojom vnútornom prostredí a ako toto prostredie ovplyvňuje 

proces reprodukcie ľudského kapitálu? Už pomerne dlho je známe, že šedá mozgová 

kôra je funkčne členená na pravú a ľavú časť (hemisféru). Zatiaľ čo ľavá časť mozgu 

je fyziologicky prepojená s logickými aspektmi činnosti človeka (napr. pamäťové 

aspekty učenia sa jazykov, získavanie matematických zručností, schopnosť 

analytického štúdia, a pod.), pravá časť mozgu je spojená so schopnosťami celostného 

vnímania reality (priestorové vedomie, snívanie, invencia, holistické vnímanie reality, 

a pod.). „Pre činnosti, pri ktorých prevláda determinácia ľavou hemisférou sa stalo 

symbolickým označenie podnikateľské, intelektuálne. Pre činnosti s dominantnou 

pravou hemisférou sa vžilo označenie tvorivé, intuitívne.“ (Buzan, 2007, s. 44)    

Napriek tomu, že v Európskej únii je kladený veľký dôraz na vzdelávanie 

v súčasných vzdelávacích systémoch, sú jednoznačne preferované zručnosti spojené 

s činnosťou ľavej mozgovej hemisféry (napr. vzdelávanie v oblasti ekonómie, 

matematiky, štúdium cudzích jazykov, právne vedy).  Súčasne je podceňovaná a 

zanedbávaná dôležitosť morálnych, etických, estetických, vlasteneckých, hudobných, 

výtvarných aspektov, znalosti génia loci, ako aj ďalších aspektov vedúcich najmä 

k nácviku tvorivého myslenia. Mozog ale pracuje na princípe synergie a opakovania. 

Západná civilizácia preto na prelome 20. a 21. storočia nadobudla výrazne 

dichotomickú povahu vo vzťahoch medzi spoločenskou zodpovednosťou za veci 

verejné (populačná, školská, zdravotnícka, kultúrna politika) na jednej strane a 

súkromnými záujmami na strane druhej. Pôrodnosť, problematika základného 

vzdelávania, rodinná výchova, tvorba hlboko ľudských kultúrnych artefaktov, alebo 

rozvoj zdravotníctva nepatrí k ziskovej sfére (ak teda myslíme okamžité zisky) a preto 

nie sú vnímané ako prioritné. Tými sa naopak stávajú tie systémy ľudských činností, 

ktoré prinášajú rýchle a vysoké zisky.   

Vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu sa dá ale tiež položiť otázka: Čo vieme 

o svojom vonkajšom prostredí a ako toto prostredie ovplyvňuje proces reprodukcie 

ľudského kapitálu? Najmä, ak naše vonkajšie prostredie je výrazne ovplyvňované 

globálne pôsobiacimi procesmi. Akademické obce univerzít sú nútené publikovať 

výsledky svojich poznatkov v úzko profilovaných karentovaných časopisoch. Prečo 

nie? Ale prečo nie je adekvátne hodnotená publikačná činnosť intelektuálnych 

pracovníkov vedy a výskumu vo vzťahu k poznatkovo objektívnemu informovaniu 

verejnosti? A tak, zatiaľ čo relevantné vedecké informácie kolujú v úzkom spektre 

odborníkov príslušnej vedeckej špecializácie, široká verejnosť o komplexne 

previazaných vzťahoch, ktoré ovplyvňujú životy miliónov ľudí, je na prahu 

3.tisícročia informovaná celkom neadekvátne.   

„Ideológia priemyselnej spoločnosti poháňaná predstavami o ekonomickom 

raste, stále stúpajúcich normách bývania a vierou v technológie, je dlhodobo 

nefunkčná. Musíme svoje myslenie zmeniť, pokúsiť sa dospieť k takej ľudskej 

spoločnosti, v ktorej by populácia, využitie zdrojov, odstraňovanie dopadov a životné 

prostredie, boli vo všeobecnosti v zdravej rovnováhe… Musíme plánovať ústup 
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z neudržateľných pozícií do sveta žitia v súlade s Gaiou… Na veľké katastrofy nie 

sme pripravení. Verejnosť informujú len úzki špecialisti, lobisti a najviac ľahostajní 

zabávači.“ (Zeman, 2011, s. 520)  

V prehlásení Európskej únie k tretiemu tisícročiu sa uvádza: "Občania 

Európskej únie sú vzájomne zviazaní spoločnými hodnotami, ako sú sloboda, 

tolerancia, rovnosť a kultúrna rôznorodosť." 

Vychádzajme teda z toho, čo nás spája, a to napriek existujúcim hraniciam. 

Tie majú totiž vo svojej prirodzenosti (ako už bolo konštatované) zakomponovaný 

fenomén rozdeľovania, či oddeľovania. Vnímajme teda fenomén „hranica“ a to aj tej 

slovensko-ukrajinskej, čo najkomplexnejšie a tak sa, ako keby paradoxne, priblížime 

k tomu, čo nás spája, a možno aj k tomu, čo má charakter akejsi miery kohézie, teda 

vzájomnej súvzťažnosti. Súčasne si však uvedomujeme, že ako Európania stojíme 

pred zásadným konfliktom, ktorý mnohí bádatelia (napr. Buchanan v publikácii Smrť 

Západu, Praha, Mladá fronta 2004) vidí v kontexte spoločenského vývoja sveta v 

21.storočí. Preto by sme si právom mali klásť otázku: Prežijú jedinečné kultúry 

Západu, alebo sa stanú len subkultúrami multikultúrneho európskeho kontinentu? 

Potom by totiž aj pohľad na hranice mohol byť iný.  

Ako kľúčová úloha pre prežitie ľudstva na planéte Zem sa v súčasnosti javí 

potreba nachádzania nového globálneho usporiadania a fungovania svetovej 

populácie, pretože z krízových situácií, sprevádzajúcich ľudské spoločenstvo v 

súčasnosti, sa nie je možné dostať bez toho, aby boli vyriešené samotné príčiny kríz. 

O tom, že tieto príčiny tvorí celý komplex celkom aktuálnych problémov súčasného 

sveta, nepochybuje asi nikto. To, čo mnohí politici odsúvajú na okraj pozornosti,  je  

skutočnosť, že  tam, kde ľuďom chýba práca, tam ľudia strácajú svoju dôstojnosť. V 

tejto spojitosti je ale nutné zdôrazniť, že je veľký rozdiel medzi evidovaním počtu 

voľných pracovných miest a ponukou dôstojných pracovných podmienok ľudským 

individualitám, ktoré povedú k rozvoju ich dôstojnosti. Funkciou práce nie je a 

nemôže byť len prosté získavanie finančných prostriedkov pre samotnú existenciu 

ľudí, ale fenomén práce sa musí stať indikátorom rastu osobnej dôstojnosti každého 

jednotlivého človeka, každej jednotlivej ľudskej osobnosti. Podľa pápeža Františka 

súčasný prístup k vnímaniu hraníc medzi ľuďmi (rovnako ako medzi územnými a 

sociálnymi jednotkami) a chudobou (ako jedným z najviditeľnejších znakov planéty) 

je výsledkom celosvetovo sa uplatňujúceho ekonomického systému, ústredným 

mottom, ktorého je modla, nazývaná peniaze. Pápež František sa nestotožňuje s 

paradigmou konkurencie a prikláňa sa na stranu tých zástupcov vedy, ktorí svojimi 

publikáciami upozorňujú na potrebu uplatňovania novej paradigmy, ktorá spočíva v 

spolupráci na báze vzájomnej výhodnosti pre všetky zúčastnené subjekty týchto 

procesov. Navyše pápež František uvádza:  

„Boh chcel, aby stredobodom sveta nebola nejaká modla, ale človek, muž 

a žena, ktorí budú svet udržiavať svojou prácou. No teraz, v tomto systéme bez etiky, 

stojí v centre modla a svet sa stal uctievačom tohto bôžika peňazí. Peniaze velia! 

Rozkazuje tu všetko, čo slúži tomuto bôžikovi. A čo sa deje? Na obranu tohto bôžika 

sa všetci hrnú do stredu a všetci, čo sú na okraji, padajú za obeť. Padajú starí, pretože 

v tomto svete niet pre nich miesta. Niektorí hovoria o rozšírenom zvyku „skrytej 
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eutanázie“, nechať ich bez opatery, nechať ich tak, vykašľať sa na nich. A padajú za 

obeť mladí, ktorí nenachádzajú prácu ani dôstojnosť.“ (František citován in Tornielli 

- Galeazzi, 2015, s. 53)                   

Zrejmé je, že úsilie vytvoriť také podmienky, ktoré by zlepšovali fungovanie 

terajšej hranice, vyžaduje zjednotenie sa na východiskovom predpoklade nášho 

konkrétneho myšlienkového smerovania. Bez toho sa totiž akýkoľvek výskum stáva 

len formálnym a stráca tým zmysel. Vychádzajme preto z predpokladu, že konštrukcia 

hraníc by mala byť vnímaná v zmysle úsilia o tvorbu funkčnej občianskej spoločnosti. 

Samotná vízia vzniku a rozvoja integrovanej európskej spoločnosti na báze 

občianskeho princípu znamená ale nové prístupy k vnímaniu hraníc. Ide 

predovšetkým o územnú priestupnosť, prepojenosť a súvsťažnosť, v ktorej sú hranice 

vnímané nielen ako rozdeľujúci fenomén, ale predovšetkým ako fenomén funkčne 

vymedzujúci a teda aj istým spôsobom funkčne ohraničujúci dané územie.  

Tento predpoklad je zvlášť dôležitý, pretože nastavuje zrkadlo globalizačným 

procesom, tak ako sú tradične chápané a vnímané, čo dokumentuje okrem iného aj 

tvrdenie českej ekonómky a filozofky Zuzany Džbánkovej (Vysoká škola ekonomická 

Praha), orientujúcej sa na etickú a morálnu dimenziu ekonomických teórií a 

problematiku inštitucionálnych aspektov podnikania a podnikateľskú etiku:  

„Globalizácia je dynamický a nerovnovážny proces, skúmanie ktorého býva 

často nahrádzané vierou. Súčasná fáza je charakterizovaná dominanciou 

nadnárodných spoločností, liberalizáciou a  roztváraním nožníc medzi bohatstvom a 

chudobou. Relatívna rovnováha medzi kapitálom a prácou je stále viac vychyľovaná 

k dominancii kapitálu ... V tradičnom poňatí je globalizácia logickým vyústením 

vývoja svetového hospodárstva, motívom ktorého je zisk a stály ekonomický rast. 

Reálna existencia globálnych problémov (populačný, chudoby, zaostalosti, 

ekologický, ale aj hrozba terorizmu a pod.), však potvrdzuje, že predpoklad 

hodnotovej neutrality štandardnej neoklasicistickej ekonómie a utilitárneho 

zamerania človeka, smerujúcej k stálemu stupňovaniu zisku a spotreby, môže v 

podmienkach postupujúcej internacionalizácie a interdependencie viesť k 

celosvetovým ekonomickým a sociálnym otrasom a konfliktom.“ (Džbánková, 2009) 

Podľa pápeža Benedikta XVI. „Globalizáciu je potrebné chápať ako sociálno-

ekonomický proces, avšak nie je to jej jediná dimenzia ... Prekračovanie hraníc nie je 

len materiálnym faktom, ale vo svojich príčinách a účinkoch tiež kultúrnym. Ak 

globalizáciu chápeme deterministicky, strácajú sa kritériá pre jej hodnotenie a 

usmerňovanie. Je ľudskou realitou a môže mať množstvo rôznych kultúrnych 

ukazovateľov, na ktorých je potrebné rozlišovanie uplatňovať. Pravda o globalizácii, 

ako o procese a jej základné etické kritérium sú dané jednotou ľudskej rodiny a jej 

rozvojom v dobre ... Bol by mylný postoj a predsudok, keby sa jej slepo odporovalo, 

viedlo by to k ignorovaniu procesu,  vyznačujúceho sa tiež pozitívnymi aspektmi a 

riskovali by sme, že tak stratíme veľkú príležitosť začleniť sa do mnohých možností 

rozvoja, ktoré ponúka. Vhodným spôsobom ponímané a riadené procesy globalizácie 

ponúkajú možnosť veľkej redistribúcie bohatstva na celoplanetárnej úrovni, k čomu 

v minulosti nikdy nedochádzalo; pokiaľ by boli zle riadené, mohli by naopak viesť k 

rastu chudoby a nerovnosti a mohli by vyvolať aj celosvetovú krízu. Je potrebné 



22 
 

korigovať niekedy aj veľmi závažné disfunkcie, zavádzajúce nové rozdelenie medzi 

národmi a aj vo vnútri národov a pričiniť sa, aby redistribúcia bohatstva neprebiehala 

zároveň s redistribúciou chudoby, či dokonca s jej nárastom, čoho by sa bolo možné 

obávať pri zlom riadení súčasnej situácie v tomto ohľade ... Proces obsiahnutý v 

procese globalizácie predstavuje veľké ťažkosti a veľké nebezpečenstvá, ktoré budú 

mocť byť prekonané iba vtedy, ak dokážeme vziať na vedomie antropologickú a 

etickú dušu, ktorá zo svojej hĺbky poháňa samotnú globalizáciu k cieľom solidárnej 

humanizácie. Bohužiaľ, táto duša je často prekrývaná a potláčaná eticko-kultúrnymi 

perspektívami individualistického a utilitaristického razenia. Globalizácia je 

viacdimenzionálny a polyvalentný fenomén, ktorý vyžaduje uchopenie v rôznosti a v 

jednote všetkých svojich dimenzií ...“ (Benedikt XVI., 2009, s. 26-27) 

Mohlo by sa zdať, že k fenoménu „hranica“ by sme mohli pristupovať v 

technicko-technologickom zmysle jej priepustnosti. Potom by sa problém zrejme 

redukoval na zabezpečenie adekvátneho množstva hraničných prechodov a zaistenie 

čo najkratšej colnej a pasovej obslužnosti pasažierov, prekračujúcich hranice. To by 

vzhľadom k úrovni súčasných identifikačných technológií nemuselo byť až tak 

zložité. V žiadnom prípade sa ale problém priepustnosti hraníc nedá vnímať oddelene 

od fungovania spoločensko-územného systému, ohraničeného danou hranicou. Je 

preto celkom oprávnené zaoberať sa štúdiom fungovania hranice v súlade s aspektom 

fungovania kultúrno-spoločensko-priestorových systémov, vymedzených v krajine 

politicko-správnymi hranicami. Odráža sa v nich celý rad dimenzií, determinujúcich 

fungovanie nimi ohraničených území. K týmto determinantám patria sociálno-

geografické, sociálno-demografické, sociálno-kultúrne, historicko-vývojové, ale aj 

hospodársko-politické alebo politicko-bezpečnostné dimenzie. Ani Európsku úniu, 

ani jej členov nie je preto možné vnímať len ako prosté zoskupenie parciálnych častí 

(napr. štátov, administratívne správnych makroregionálnych celkov), ale je nutné ich 

vnímať ako pestrú paletu vzájomne prepojených území, v ktorých sa v čase a priestore 

realizujú špecificky vytvorené a fyzicky a funkčne prepojené siete (predovšetkým 

sociálno-ekonomických vzťahov). Takto vnímané územia potom v kontexte 

európskych priestorových vied označujeme termínom „regióny“.  

Hranice štátov Európskej únie, či už majú charakter schengenskej hranice, 

alebo vnútorných hraníc celku, nazývaného Európska únia, by sme mali vnímať ako 

hranice, v ktorých sa stretávajú najrôznejšie väzby a vzťahy medzi evolučno-

historicky vzniknutými regiónmi, vyvíjajúcimi sa v najrôznejších hierarchických 

úrovniach. V úvahách o ďalšom vývoji hraníc by tak zásadná pozornosť mala byť 

venovaná lokálnym, mikroregionálnym, mezoregionálnym a makroregionálnym 

politikám, v kontexte k ľuďmi obývanej, či inak využívanej zemskej ekumene, pod 

ktorou rozumieme ľuďmi obývanú alebo inak (napr. hospodársky) využívanú časť 

krajinnej sféry.  

V úsilí o zlepšenie funkcie schengenskej hranice je tak potrebné  zamerať 

výskumno-bádateľskú pozornosť predovšetkým na poznanie úrovne spoločenskej 

evolúcie a charakteru významu a funkcií území vymedzených danou hranicou. Úvahy 

o technických parametroch fungovania hranice, napriek ich nespochybniteľnej 

dôležitosti, však majú až druhoradý význam. Ako prioritné sa javí odhaľovanie 
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dlhodobých trajektórií vývoja spoločensko-ekonomických a kultúrno-historických 

vzťahov, ktoré vďaka generačnej priestupnosti viedli ku vzniku genia miest (genius 

loci) a genia regionu (genius regionis). Inými slovami, cieľom štúdia genézy, funkcie 

a významu „hranice“, by malo byť úsilie, smerujúce k podrobnému poznaniu, v území 

dlhodobo uplatňovaných regiónotvorných síl. To ale znamená, že k regiónom je nutné 

pristupovať na kvalitatívne novej báze poznávania úrovní jej komplexnosti a úrovní 

ich vývojovej zložitosti.  

 

Posun od kauzálneho ku kontextuálnemu vnímaniu spoločenskej reality 

Súčasná organizácia a fungovanie spoločnosti sa stávajú vysoko 

problematickými, pretože prinášajú veľké množstvo nefunkčností (ako bývajú 

označované krízové situácie). To, že ide, či už obsahom, alebo i časopriestorovou 

determináciou o celkom výnimočný fenomén, ktorý svet nezažil od konca 2. svetovej 

vojny, je možné dokumentovať tým, že nejde len o čiastkové (parciálne) nefunkčnosti 

(krízy), ale že nami vnímaná systémová disharmónia nadobúda nebezpečne vysokú 

mieru komplexnosti. Začíname byť svedkami straty komplementárnej pôsobnosti 

jednotlivých zložiek komplexne vnímaného spoločensko-civilizačného systému. 

Problém spoločenskej krízy nadobúda povahu nefunkčnosti komplementárnej 

previazanosti nielen medzi jednotlivými parciálnymi časťami celku, ale aj medzi nimi 

a celkom ako takým. Za spoločensky vysoko relevantné by preto mali byť považované 

tie otázky, autori ktorých sa usilujú o hľadanie odpovedí na vzájomné vzťahy medzi 

faktografickými údajmi (dátami), dokumentujúcimi vývoj spoločenského systému a 

víziami vytváranými ľudskou predstavivosťou.   

Pri vnímaní spoločenskej reality začala byť už prostá prítomnosť samotných 

faktov, predovšetkým v podobe dátových báz, pociťovaná ako niečo nosné a zásadné 

pre posudzovanie ďalšieho vývoja spoločenských entít. Takto jednostranne chápané 

poňatie poznávania spoločenskej reality začalo byť absolutizované. Spytovať sa na 

kontextuálne vzťahy ako keby prestalo mať zmysel.  Pritom historickým vývojom 

ľudskej spoločnosti bola mnohokrát potvrdená skúsenosť, že iba tie fakty, ktoré sú 

vnímané v kontexte vzájomného prepojenia obsahu, času a priestoru, majú skutočne 

relevantný spoločenský význam. Fakty samy osebe nemôžu mať požadovaný 

spoločenský význam.  „Správny obsah v nesprávnom kontexte je v skutočnosti 

dezinformáciou, ktorá nás buď zvedie z kurzu, alebo nás navedie nebezpečným 

smerom.“ (Lipton, Bhaerman, 2012, s. 27)    

V mysliach mnohých politických lídrov, ale aj mnohých významných 

osobností sveta, ako keby sa trvale zahniezdilo presvedčenie ničím nezrušiteľnej 

platnosti lineárneho vývoja objektívne vnímaných (predovšetkým štatistických) dát. 

Ako keby sa natrvalo v spoločenskom vedomí zakotvila predstava o mechanickom 

(strojovom) charaktere spoločenského vývoja, uskutočňujúcom sa na báze síl akcie a 

reakcie (príčiny a následku). Pritom je zrejmé a historickým vývojom nespočetnekrát 

overené, že kauzálne vnímanie reality v zmysle ak – tak, je v otvorených spoločensko-

ekonomických systémoch veľmi obmedzené. To ale neznamená, že by tento spôsob 
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myslenia nebol v minulosti úspešný. Mnohokrát v histórii sa tak skutočne stalo. 

Preferovať však kauzálne vzťahy v súčasnom spoločenskom vývoji znamená priznať 

neznalosť rastúcej dynamiky zmien vo vývoji pozemskej reality.   

Kontextuálne (z latinského contextus – spojitosť, súvislosť, pokračovanie) 

vnímanie spoločenskej reality v zmysle ak - možno je ale založené na potrebe 

zohľadnenia istej miery neurčitosti vývoja jednotlivých prostredí (vonkajšieho a 

vnútorného prostredie človeka). Pokiaľ ide o prostredie človeka (Homo sapiens 

sapiens), potom zásadná báza vnímania spoločenskej reality by mala byť tvorená tými 

prezentačnými spôsobmi, ktorými každá konkrétna kultúra modifikuje správanie 

svojich ľudských entít. Tento koncept je vytváraný symbolmi, hrdinami, rituálmi a 

hodnotami prezentujúcimi danú kultúru. Za jadro každej kultúry bývajú považované 

hodnoty, teda všeobecne uznávané tendencie k dávaniu prednosti určitým stavom 

skutočnosti pred inými stavmi.  „Hodnoty sú pocity, ktoré majú smer: majú kladnú a 

zápornú stranu. Ide o rozlíšenie : zlé / dobré; špinavé / čisté; nebezpečné / bezpečné; 

zakázané / povolené; slušné / neslušné; morálne / nemorálne; škaredé / krásne; 

neprirodzené / prirodzené; nenormálne / normálne; paradoxné / logické; iracionálne / 

racionálne.“ (Hofstede, Hofstede, 2007, s. 17-18)    

Vysloviť alebo riadiť sa myšlienkou, „že menej môže byť viac“, začalo byť 

považované za takmer negatívny postoj k spoločnosti. Pretože hodnotová 

determinácia je dlhodobo podmieňovaná predovšetkým ekonomickými kritériami, 

zodpovedá tomu aj podobne lineárne vnímané tvrdenie, že „lacnejšie“ musí byť 

v ekonomicky konkurenčných väzbách výhodnejšie a teda preferovanejšie pred 

„drahším“.  Ako keby životnosť v zmysle funkčnosti čohokoľvek, mala byť trvale 

vymazaná požadovanou rastúcou produkciou (čohokoľvek).  

Absolutizáciou rastového ekonomického modelu a velebením myšlienky, že 

človekom vyrobený kapitál sa stane akousi výhodnejšou náhradou prírodného 

kapitálu, priviedlo rozhodujúcu časť ekonómov a politikov k presvedčeniu o možnej 

nekonečnosti ekonomického rastu. Pritom, ako pripomína český filozof Hauser, 

„Inštrumentálne myslenie nedokáže pochopiť význam „neúčelných“ vecí, ktoré sa 

nedajú previesť na prostriedky, nástroje, tabuľky, grafy, čísla. Inštrumentálne 

myslenie sa už nespytuje „A na čo slúžia ? Aký majú zmysel ?“ (Hauser, 2012, s. 132)    

Nemožno sa preto diviť, že množstvo intelektuálov je už dlhšiu dobu 

presvedčených o nutnosti začať uvažovať inak, predovšetkým kontextuálne vnímať 

obsahy príslušných informácií v ich konkrétnych časopriestorových dimenziách. 

Problém ale spočíva v tom, že ľudské vedomie potrebuje určitý čas na to, aby prijalo 

dôležité spoločensko-evolučné zmeny. Potreba vnímať spoločenské javy, nie 

kauzálne ale kontextuálne, predstavuje jednu z najvýznamnejších priorít súčasnosti. 

Znamená to, zmeniť vzťah k omnoho širšiemu používaniu historicko-vývojových 

analýz a krajinných syntéz.   

Pravdou ale je, že na prelome druhého a tretieho tisícročia si rozličným 

spôsobom utvárané manažmenty začínajú uvedomovať konkrétne nepomery 

(diskrepancie) medzi rýchlosťou zmien, ktoré poznamenávajú funkcie a významy 

čiastkových oblastí spoločenskej sféry. Rozdiely v dynamike zmien vedú k 

nezvyčajne výrazným premenám rozmiestnenia a charakteru štruktúr svetovej 
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populácie ako i k premenám ľudských entít najrôznejších priestorových úrovní. Svet 

dospel vo svojom vývoji do štádia, kedy štúdium akéhokoľvek spoločenského procesu 

bez analýz kontextuálnych väzieb stráca predchádzajúcu spoločenskú relevanciu, a 

tým aj praktickú využiteľnosť. Obsahová zložitosť a kvalitatívna rôznorodosť si 

vynucujú zmeny v spôsobe nazerania práve na komplexnosť ľudského poznávania.     

Ak k štúdiu organizácie a fungovania časopriestorových štruktúr pristúpime 

na báze kontextuálne videnej reality, potom sa nedá vychádzať z predpokladu 

jednoznačnosti a logickosti, ale naopak z rešpektu k všadeprítomným 

nejednoznačnostiam a rozpornostiam. Kvantitatívne, ale aj encyklopedické 

navyšovanie poznatkov v zmysle uspenia v konkurenčnom boji, sa tým dostáva do 

stretu s novým paradigmatickým vnímaním reality, založeným na báze 

celoplanetárneho spolužitia a spolupráce s cieľom vzájomnej výhodnosti pre všetky 

zúčastnené subjekty. Stále väčšia časť spoločenského spektra sa tak intenzívnejšie 

zaoberá problémom lepšej organizácie ľudskej spoločnosti s cieľom vhodnejšieho 

rozdeľovania bohatstva, plynúceho z vrodenej ľudskej kreativity.   

Americký ekonóm, spisovateľ a bloger Paul Craig Roberts (*1939), pôsobiaci 

vo funkcii predsedu amerického Inštitútu pre politickú ekonómiu, nielenže zastáva 

tézu, podľa ktorej vzhľadom  ku konečnosti planetárnych zdrojov, nemôže existovať 

nekonečný ekonomický rast, ale prináša množstvo dôkazov pre tvrdenie, podľa 

ktorého „Ekonómovia nesprávne predpokladali, že voľný obchod musí byť vždy 

prospešný pre všetkých zúčastnených, a navyše zlyhali aj v tom, že sa nezaujímali o 

katastrofálne škodlivé dopady offshoringu… Ekonómovia, ktorí  profesionálnu 

kariéru zasvätili objasňovaniu toho, prečo je „globalizácia“ pre Ameriku výhodná, 

nemajú ani tušenia, akú skazu zavinili!“  (Roberts, 2015, s. 139, 141)  

Roberts poukazuje aj na ďalších amerických intelektuálov, najmä na 

podnikateľa Rossa Perota (*1930), ktorý ako nezávislý kandidát, vôbec ako prvý 

upozorňoval v prezidentskej kampani v roku 1992 na presúvanie pracovných miest 

z USA do cudziny, vedúce k faktickému zastaveniu rastu zamestnanosti americkej 

strednej triedy. Na príklade ďalšieho kandidáta na amerického prezidenta Patricka J. 

Buchanana (*1938) zmieňuje, že „NAFTA (obchodná dohoda North American Free 

Trade Agreement) a mnoho ďalších tzv. obchodných dohôd, v skutočnosti žiadnymi 

obchodnými dohodami nie sú. „Sú to vykonávacie zákony, ktoré dávajú americkým 

korporáciám právomoci, aby mohli amerických zamestnancov vyhodiť z práce, 

vyhnúť sa nákladom na platby za poistné na sociálne, zdravotné a dôchodkové 

zabezpečenie a premiestniť výrobu offshore, do lokalít, v ktorých je lacná pracovná 

sila a kde prakticky neexistujú ekologické obmedzenia.“ (Roberts, 2015, s. 89) Pod 

„offshoringom“ rozumieme presun výroby do zahraničia, bez ohľadu na to, či výrobu 

realizuje odlišná firma, alebo ide o presunutie vlastnej produkcie.  

Vedecký pracovník Centra globálnych štúdií pri Filozofickom ústave 

Akadémie vied ČR sociológ Suša (*1947) vidí dôvody k potrebe spoločenských 

posunov vo vnímaní reality sveta od kauzálnych ku kontextuálnym vzťahom a 

väzbám ako dôsledok permanentne sa prehlbujúcich nerovnomerností vo vývoji 

krajiny ako celku. Všetko to sa realizuje navzdory neustálym politickým 

proklamáciám o znižovaní rozdielov v najrôznejšie vnímaných spoločenských 
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územných štruktúrach. Vývoj týchto nerovnomerností preukazuje tvrdením: 

„Proexportne zamerané ostrovčeky zapojené do globálnych transakcií vytvárajú 

oblasti exteritoriality vo vnútri reálnych spoločností národných štátov, regiónov či 

jednotlivých miest. Tieto „ostrovy globalizácie“ často ostro kontrastujú so 

zostatkovými geograficko-sociálnymi priestormi a sú v tomto zmysle nadúzemné. 

K tomuto segmentovaniu dochádza nielen v rozvojových krajinách globálneho Juhu, 

ale tiež vo vyspelom svete globálneho Severu.“ (Suša, 2010, s. 177)    

 

Hľadanie novej miery komplexity 

Všetko, čo človek vytvára, má svoj význam a štruktúru, vďaka čomu ním 

vytváraná antroposféra a noosféra získavajú konkrétne časopriestorové ukotvenie.  

(Schulz, 2010) Aby bolo možné vo vysoko integrovaných spoločensko-priestorových 

systémoch nanovo interpretovať identitu obyvateľov, je potrebné študovať ich 

samoorganizáciu. Tá je bezprostredne spojená s konkrétnym spôsobom vnímania ich 

komplexity.   

Teoretický rámec pre analýzu súčasného „depersonifikovaného“ sveta, 

vyžadujúceho systémovú organizáciu spoločensko-priestorových štruktúr, poskytol 

nemecký sociológ a teoretik spoločenských systémov Luhmann (1927–1998). Podľa 

Přibáně v Luhmannovom poňatí „spoločnosť netvoria ľudia, ale funkčne 

diferencované systémy…Tieto systémy sú uzatvorené a vyvíjajú sa podľa svojich 

vnútorných zákonitostí, takže napríklad vedu nie je možné podriadiť náboženstvu, 

politiku ekonomike, vzdelávanie politike a pod.  Krízu potom môžeme chápať ako 

sociálnu operáciu, a nie ako totálny kolaps.  Kríza nie je apokalyptickým zjavením 

univerzálnych právd o ekonomickom alebo politickom systéme, ale je len jedným 

z procesov, v ktorých sa formuje hospodárska a politická budúcnosť. A legitímna 

demokratická vláda musí mať schopnosť presvedčivo a mocensky presadiť víziu tejto 

budúcnosti, avšak vždy s vedomím, že táto budúcnosť je bez záruky a že každá vízia 

má konkurenčnú, nie absolútnu povahu.“ (Přibáň, 2012, s. 7) 

Hľadanie novej miery komplexity tak súvisí s potrebou nového 

paradigmatického videnia spoločenskej reality, založenej na novom poňatí 

vzájomnosti najrôznejších rozdielností. Uvedomovanie si spoločného osudu a tým aj 

riešenia spoločenských problémov, pred ktorými ľudia stoja, tak vytvára predpoklady 

ku vzniku novej mravnej kvality. V súlade s antickou helenistickou filozofiou je vývoj 

každej čiastkovej časti krajiny daný jednak všeobecnými princípmi odvodenými zo 

spôsobu myslenia a rozumu ľudí, obývajúcich dané územie (logos), jednak princípmi 

odrážajúcimi kontinuitu trvania života ľudí na danom území, teda prostredníctvom 

najrôznejších podôb vyjadrených tradíciami (nomos), ktoré sa však nedajú vyvodiť 

z rozumových schém. V dôsledku historicky determinovaného vývoja dochádzalo v 

Západnej civilizácii od polovice 20.storočia k nebývalému tlaku na nahradenie tradícií 

(nomos) spoločenskými princípmi odvodenými od rozumu (logos). Na túto 

skutočnosť dlhodobo poukazuje český filozof a sociológ Bělohradský (*1944), čo je 

tiež dôvodom ním veľmi negatívne hodnotenej meny euro, ktorá svojim racionálnym 
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pragmatickým vznikom založila neriešiteľnú diskrepanciu medzi európskymi 

krajinami, spôsobenú na jednej strane tržným ekonomickým podhodnocovaním 

tovaru (napr. Nemecko) a na druhej strane jeho nadhodnocovaním (napr. Grécko, 

Taliansko).  (Bělohradský, 2013, s. 7) 

Nová európska identita je spojená s potrebou nových prístupov ku 

komplexnosti objektívnych a subjektívnych atribútov, ovplyvňujúcich evolúciu a 

funkčnosť európskych spoločenských systémov. Postupné zanikanie najrôznejších 

spoločenských bariér a ich nahrádzanie úsilím k tvorbe európskeho spoločenstva, 

vedie na jednej strane k nedeliteľnej a integrálnej úplnosti (napriek v súčasnosti 

rozsiahlym deštrukčným vplyvom masových migrácií v Európe), na druhej strane 

k formovaniu občianskeho vedomia prostredníctvom plejády identít 

k spolupatričnosti s priestorovo nižšími, najmä regionálnymi spoločenskými 

štruktúrami a procesmi. Zmyslom je jednak snaha o udržanie vlastných autentických 

výpovedí najrôznejšie historicky sformovaných entít vo vzťahu k zmenám 

prebiehajúcim v ich vonkajšom prostredí, jednak snaha zabezpečiť prostredníctvom 

kontroly ochranu a zachovanie vlastných vývojových špecifickostí.  

Rozmanitosť a pestrosť predstavujú historicky preverené nástroje garancie 

dynamickej stability a zachovanie najrôznejších foriem života. Naopak unifikácia, či 

už z dôvodov vonkajších alebo vnútorných, vytvára predpoklady vzniku krízových a 

synergicky deštrukčných procesov. Dôležitosť rôznorodosti v geopolitickom 

kontexte, prezentovaná okrem iného aj funkčnosťou a významnosťou regionálnej 

diferenciácie priestoru, je spojená či už s fungovaním spoločnosti ako celku, tak aj s 

fungovaním jednotlivých častí spoločenských systémov.    

 Ak má fungovať celok s heterogénne štruktúrovanými parciálnymi časťami, 

potom je nevyhnutné zaujímať sa o procesy súdržnosti (kohézie) príslušných štruktúr. 

Vzhľadom k zabezpečeniu tejto súdržnosti, najmä v súvislosti s masovými 

nelegálnymi migráciami, sa stáva svetovou prioritou potreba venovať pozornosť 

neobvykle rastúcim ľudským masám, ktoré sú v dôsledku zavádzania nových 

technológií vyraďované, ako z pracovných procesov, tak aj z možnosti vzájomnej 

ľudskej koexistencie. Títo ľudia sa totiž podľa sociológa Baumana stávajú, „ľudským 

odpadom“, teda nadbytočnými. (Bauman, 2008, s. 44) 

V 80. rokoch 20. storočia prepracoval pražský geograf Hampl problematiku 

vzájomného vzťahu dvoch základných princípov tvorby nových štruktúr, vzťahu 

úrovne vývojovej zložitosti a úrovne komplexity. Podľa neho „v závislosti na 

zvyšovaní úrovne vývojovej zložitosti sa zvyšuje zložitosť vnútornej organizácie 

systémov, dynamika ich zmien a aktivita vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu. 

V závislosti na zvyšovaní úrovne komplexity sa zvyšuje relatívna singularita a 

vnútorná hierarchizácia reálnych systémov a mení sa povaha i úroveň ich integrity – 

koexistenčná povaha a relatívne voľnejšia integrita komplexov v porovnaní 

s integritou elementov.“ (Hampl, 1989, s. 15) Súčasne podľa neho „Postupné 

znižovanie opakovateľnosti, a teda narastania rozrôznenosti v závislosti na zvyšovaní 

komplexity a rádovosti systémov nevedie k prechodu od relatívnej homogenity 

druhového súboru k jeho relatívnej heterogenite akéhokoľvek druhu, ale k 
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heterogenite určitého typu, t.j. k hierarchickej forme heterogenity.“ (Hampl, 1989, s. 

24) 

Každý región by mal byť preto samostatne charakterizovaný ako územie, v 

ktorom existuje súbor špecificky definovaných a funkčne, alebo fyzicky súvisiacich 

sietí.  

Región preto nie je možné vnímať len ako prienik určitých, v krajine 

existujúcich skutočností (javov), ale je potrebné analyzovať ho vo vzťahu k ľuďom, 

ktorí v ňom prejavujú vyššiu či menšiu mieru identity (či už v ňom bezprostredne žijú, 

alebo sú s nim spojení inými väzbami). V osobných prístupoch ľudí k sebe samým 

(napr. generačno-ekonomické prepojenia prostredníctvom podnikateľských činností), 

vo vzťahoch k ostatným ľuďom (napr. kvalita susedských vzťahov) a hodnotám, ktoré 

na danom území vytvorili (napr. špecifické lokálne platné tradície a zvyky), sú 

zakotvené širšie súvislosti rozvoja územia a teda aj významu „hraníc“, vymedzujúcich 

daný región.   

Cesta k skutočnému poznaniu regiónu, vrátane hraníc, ktoré ho vymedzujú, 

nevedie preto cez stále podrobnejšie utvárané štatisticky evidované racionality 

ľudských činností, ale cez úsilie priblížiť sa k analýze spokojnosti a vnímania 

rozpornosti v konkrétnych prejavoch územnej identity obyvateľov. To je nepochybne 

jeden z kľúčových dôvodov, ktoré viedli pápeža Františka k presvedčeniu, že .... „je 

potrebné znova myslieť na solidaritu, no nie ako na jednoduchú pomoc 

najchudobnejším, ale v zmysle globálneho premyslenia celého systému, hľadania 

ciest, ako ho nanovo vytvoriť a napraviť takým spôsobom, aby zodpovedal 

základným právam  človeka, všetkých ľudí. ... Solidarita nie je postoj navyše, nie je 

to sociálna almužna, ale sociálna hodnota. A žiada nás o občianstvo.“ (František 

citován in Tornielli – Galeazzi, 2015, s. 56)   

Nie všetko je ale ľuďom umožnené merať prostredníctvom štandardných 

štatistických techník a metód. Mnohé by malo byť hodnotené účinnosťou a dosahom 

ľudských skutkov a širšie ponímaných životných prejavov, či už jedincov samotných, 

alebo pestro štruktúrovaných záujmových skupín, alebo spoločenských entít.  

V takto načrtnutom komplexnejšom poňatí štúdia regiónov a ich hraníc majú 

rozhodujúci význam „siete vzťahov“ (napr. charakter a úroveň územnej identity 

obyvateľov). Veď tak ako každý výrobno-spoločenský, tak aj nevýrobno-spoločenský 

systém v praxi funguje len vďaka adekvátnym sieťam vzťahov.  

V primárnej hospodárskej sfére sa tak stretávame so sieťami vzťahov medzi 

poľnohospodárskymi producentmi a spracovateľmi poľnohospodárskych komodít, 

medzi poľnohospodársko-produkčnými technológiami a producentmi energií, sieťami 

vzťahov medzi lokalizáciami poľnohospodárskych výrob a pracovnými silami 

realizujúcimi dané produkčno-výrobné aktivity. (Vencálek, 1988, s. 6) Tieto siete 

vzťahov sa realizujú navzdory existencii územno-správnych ohraničení, a to často aj 

na úrovni existencie štátnej hranice.  

V sekundárnej hospodárskej sfére sú tieto siete vzťahov veľmi zreteľné medzi 

priemyselnými producentmi a distribútormi, medzi priemyselnými technológiami a 

ich energetickými náročnosťami, medzi organizačne prevádzkovými vzťahmi 
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integrovaných výrobných subjektov,či medzi lokalizáciou priemyselných výrob a 

pohyb ekonomicky aktívneho obyvateľstva za prácou do priemyselných hospodársko-

výrobných centier.   

V terciálnej sfére majú snáď siete vzťahov pre svoju obsahovú rozmanitosť 

najrozvetvenejší charakter. Napr. v  sfére bankovníctva a poisťovníctva došlo na 

prelome 2. a 3.tisícročia k búrlivému a často aj k chaotickému rozvoju najrozličnejších 

sietí vzťahov, ktoré v krátkej dobe začali ovplyvňovať každodenné životy obyvateľov 

nielen v urbanizovaných častiach krajiny, ale v závislosti na ekonomickej vyspelosti 

územia, aj v rurálnych častiach svetovej ekumény.  

 Rovnako sa ukazuje ako nesystémový a kontraproduktívny prístup nazerať 

na proces sociálnej  mobility obyvateľstva, či už v zmysle horizontálnej mobility 

(medzi sférami hospodárskych činností) alebo vertikálnej mobility (medzi sociálnymi 

sférami), ako na nevyhnutnosť vedúcu k rozvoju spoločnosti v komplexných 

súvislostiach. Hovoriť o ľuďoch (migrantoch),len ako o pracovných zdrojoch, je v 

podmienkach úsilia o rozvoj občianskej spoločnosti krajne neopodstatnené. Naopak, 

vytvárať podmienky, vedúce k relatívnej priestorovej stabilizácii obyvateľstva 

(kdekoľvek na svete), vedie k posilňovaniu tých psychosociálnych aspektov ľudského 

bytia, ktoré podmieňujú natoľko potrebný rozvoj územných a sociálnych kohézií. 

Možno to znie paradoxne, ale rozvoj makroregionálnej politiky Európskej únie a 

kladenie pozornosti na fungovanie schengenskej hranice,  sú tak omnoho viac závislé 

od rozvoja lokálnych a regionálnych politík, realizujúcich sa v pestrej škále 

časopriestorových determinácií celej európskej krajiny.  

K tomuto problému sa vyjadril pápež František v štvrtej kapitole svojej 

apoštolskej exhortácii Evangeli gaudium, venovanej sociálnemu rozmeru 

evanjelizácie:  

„Dovtedy pokiaľ sa radikálne nevyriešia problémy chudobných odmietnutím 

absolútnej autonómie trhu a finančných špekulácií a odstránením štrukturálnych 

príčin sociálnej nerovnosti, nevyriešia sa problémy sveta a nakoniec ani žiadny iný 

problém. Sociálna nerovnosť je koreňom sociálneho zla ... K tomu, aby rovnaké 

príležitosti pre všetkých rástli, je potrebné niečo viac, než len ekonomický rast, aj keď 

ten je ich predpokladom. Sú potrebné rozhodnutia, programy, mechanizmy a 

špecifické procesy, zamerané na lepšie prerozdeľovanie príjmov, na vytváranie 

pracovných príležitostí, integrálnu podporu pre chudobných, ktorá bude presahovať 

prosté sociálne zabezpečenie ... Ekonómia, ako to už samotné slovo naznačuje, by 

mala byť umením, ako sa dá dosiahnuť náležitá správa spoločného domu, ktorým je 

celý svet. Každá ekonomická činnosť určitého dosahu,  uskutočnená v nejakej časti 

planéty, ovplyvňuje celok. Žiadna vláda nemôže preto konať bez spoločenskej 

zodpovednosti. Stále ťažším sa v skutočnosti stáva nachádzať na lokálnej úrovni 

riešenie globálnych rozporov, ktoré spôsobujú hromadenie problémov v miestnej 

politike. Pokiaľ naozaj chceme dosiahnuť zdravú svetovú ekonomiku, je v tejto 

dejinnej fáze potrebná účinnejšia interakcia, ktorá pri zachovaní suverenity národov 

uskutoční ekonomický blahobyt všetkých krajín a nielen iba niektorých.“ (František, 

2014, s. 128-131).  
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V tejto súvislosti sa javia ako celkom aktuálne myšlienky prezentované v 

sedemdesiatych rokoch 20.storočia, pôvodom nemeckým, neskôr dlhodobo v USA 

pôsobiacim sociológom, psychológom a filozofom Frommom (1900-1980), ktorý 

predstavil hlavné rysy budúcej novej spoločnosti nasledovne:   

„Mal by sa vyriešiť problém, ako riadiť nepretržitý priemyselný spôsob 

výroby bez totálnej centralizácie, tj. bez toho, aby sa dospelo k technologickému 

fašizmu s úsmevom na tvári. Hospodárske rámcové plánovanie by malo byť spojené 

s vysokým stupňom decentralizácie a malo by sa vzdať tzv. „slobodného trhu“, ktorý 

sa stal z veľkej časti fikciou. Mali by sme sa vzdať cieľa neobmedzeného rastu, dať 

prednosť výberovému rastu, aby rýchlo nenarastalo riziko ekonomickej katastrofy. 

Vytvárať by sa mali pracovné podmienky a všeobecné povedomie, že účinnou 

motiváciou je psychické uspokojenie a nie materiálny zisk za každú cenu. Mal by sa 

podporovať vedecký pokrok a súčasne by sa malo dbať na to, aby sa svojimi 

praktickými aplikáciami nestal nebezpečným pre ľudstvo. Mali by sa vytvárať 

podmienky, aby sa ľudia cítili dobre a radostne a nehľadali uspokojenie 

v požívačnosti. Človeku by mala byť poskytnutá základná istota, aby ak sa chce 

uživiť, nebol závislý na byrokracii. Musia sa obnoviť schopnosti pre „individuálnu 

iniciatívu“ skôr v živote, než v zamestnaní.“ (Fromm, 1976, s. 134-135) 

 

Spoločenský posun od hierarchického k fraktálnemu vnímaniu 

časopriestorových štruktúr 

Prakticky donedávna bolo možné sa domnievať, že fenomén nárastu 

medzinárodnej migrácie v Európe bol spojený s rozpadom bipolárneho sveta, rušením 

teritoriálne administratívnych hraníc, všeobecným rozširovaním možností cestovania, 

šíriacim sa vplyvom nových informačných a komunikačných technológií, alebo s 

rastúcou disparitou v životnej úrovni obyvateľov sveta. V druhom desaťročí 

21.storočia sa ale ukázalo, že tento problém má omnoho komplexnejšiu povahu a pre 

diaľkovú migráciu sa môže v relatívne krátkej dobe rozhodnúť aj viac než niekoľko 

sto miliónov obyvateľov. Pritom akékoľvek územie, ktoré by bolo vystavené 

neregulovanému tlaku migrantov, by sa potom mohlo ďalej rozvíjať podľa troch 

základných variant.  

Za predpokladu, že pôsobnosť vonkajších vplyvov by bola taká silná a 

intenzívna, že by došlo ku celkom zásadnému premodelovaniu už skôr existujúcich 

priestorových štruktúr, začali by sa uplatňovať nové princípy a formy územného 

usporiadania priestorových štruktúr a tým by sa zásadne zmenil aj význam daného 

územia.  

Za predpokladu, že pôsobnosť vonkajších vplyvov by bola taká silná a 

intenzívna, mohlo by dôjsť k nezvyčajne intenzívnemu a významnému posilneniu, v 

minulosti utváraných, pôvodných priestorových štruktúr. Výraznou regiónotvornou 

silou by sa stali tie procesy, ktoré by pôsobili v súlade s historicky utváranou 

imaginárnou silou „genia loci“. Spoločenskou evolúciou by potom s najväčšou 

pravdepodobnosťou došlo ku vzniku nových princípov a foriem priestorového 
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usporiadania, avšak na báze pôvodného, zjednocujúceho a generačne zdieľaného 

fenoménu, nazvaného „genius loci, genius regionis“.  

Za predpokladu, že pôsobnosť vonkajších vplyvov by sa svojou intenzitou 

vyrovnala intenzite pôsobnosti vnútorných vplyvov, by mohlo dôjsť ku vzniku 

hybridných štruktúr. Vznik multikultúrnych celistvostí má ale spravidla časovo 

obmedzenú podobu, pretože vzniknuté pnutie medzi vonkajšími a vnútornými 

vývojovými faktormi sa neznižuje, ale len presúva do iných úrovní mierky. Takýto 

hybridný spôsob organizácie spoločnosti, kde nie je garantovaná istá relatívna miera 

autonómie a istá relatívna miera autarkie (sebestačnosti), vedie k opakovaniu 

krízových stavov.  

Siete spoločenských vzťahov sú výrazne územne diferencované a navyše 

vykazujú aj v relatívne krátkych časových obdobiach neobyčajne vysokú 

premenlivosť.  

Jedným zo zásadných a určujúcich faktorov vývoja súčasných spoločenských 

systémov je virtualizácia siete vzťahov a vďaka internetu potom predovšetkým 

virtualizácia sociálnych sietí vzťahov. Týmto procesom dochádza v období 

globalizácie k delokalizácii spoločenských vzťahov na internete a fyzické umiestnenie 

subjektov a objektov takýchto sietí vzťahov sa stáva irelevantným.  

„Služby celosvetovej siete internet, v spojení s komunikačnou 

infraštruktúrou, totiž užívateľom celkom umožňujú zabudnúť na to, kde sú napríklad 

umiestení adresáti ich odkazov, kde sa nachádzajú dáta, o ktoré majú záujem, alebo 

odkiaľ sa niekto snaží zaútočiť na ich systém. Užívateľov tak často napríklad vôbec 

nezaujíma, kde je fyzicky usadený poskytovateľ ich obľúbených služieb, alebo kde je 

umiestnená jeho komunikačná infraštruktúra. Namiesto tradičných identifikátorov 

off-line sveta, akými sú napríklad poštové adresy, poskytujúce okrem P.O.Boxov 

precízne informácie o fyzickej lokalizácii dotyčného subjektu, sa tak používajú adresy 

založené na doménových menách. Takéto adresy však nemajú, čo sa týka fyzického 

umiestnenia subjektov, prakticky žiadnu výpovednú hodnotu.“  (Polčák, 2009, s. 2) 

 Ak je v úvahe o vnímaní (nielen) schengenskej hranice rozhodujúca 

kvalitatívna premena lokálnych a regionálnych politík, potom je tento úsudok 

podmienený potrebou analýz fungovania celého komplexu faktorov, lokalizovaných 

do blízkosti študovaných hraničných území. Súčasťou tohto komplexu úloh je aj 

čiastková úloha funkčnej stabilizácie a rozvoj demografického potenciálu týchto 

oblastí. V terminológii Európskej komisie by išlo o rozvoj územných a sociálnych 

kohézií. Prečo je ale v súvislosti s hranicou SR – Ukrajina nutné poznať demografický 

potenciál krajiny ?  

Za zmienku určite stoja ľuďmi získané historické skúsenosti. Na tento 

fenomén upozornil český klimatológ a filozof Václav Cílek. V okamžiku, keď 

opustíte domov, aj keď len v rámci krajiny, strácate psychologickú bariéru cestovania. 

Teda prvá fáza, v podstate neviditeľná, je v rámci mnohých štátov prebiehajúci proces 

straty domova. Ten najskôr začína na lokálnej úrovni a potom sa ľahko aktivuje ďalej. 

Autor preto zdôrazňuje význam lokálnej a regionálnej politiky. (Cílek in Martínek, 

2015, s.7) 
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V tejto súvislosti je nutné klásť si otázku, či téza o rastúcej potrebe 

priestorovej mobility obyvateľov, v súvislosti s rozvojom tržných vzťahov, prináša z 

komplexného pohľadu pre rozvoj krajiny očakávaný výsledok. V určitom momente 

totiž začne dochádzať k ťažko zvládateľnému procesu vyľudňovania krajiny.  

Pri pohľade na slovenskú stranu hranice SR – Ukrajina je možné konštatovať, 

že územie pri štátnej hranici SR/Ukrajina, rozprestierajúce sa až k línii Svidník-

Vranov nad Topľou-Trebišov, bolo od začiatku 50.rokov až do roku 1989 výrazne 

migračne stratové. V nasledujúcom období deväťdesiatych rokov dosahovala 

priemerná ročná čistá miera migrácie kladné hodnoty iba v okrese Michalovce. Proces 

emigrácie z tohto územia na začiatku 21.storočia sa z hľadiska vývojových trajektórií 

nijako nelíšil od tých, ktoré začali v polovici minulého storočia. Preto berieme do 

úvahy skutočnosť, že na danom území už viac než pol storočia ľudia v signifikantnej 

miere opúšťajú svoje domovy.  

Pod vplyvom pestrej škály faktorov dochádza k premenám významov a 

poradia dôležitosti ľuďmi vnímaných hodnôt spoločenského života. To ale 

neznamená, že ľudia sa môžu vzdať všetkých svojich konkrétnych životných istôt.  

Naopak! V závislosti na veku, vzdelaní, životných skúsenostiach a pod. ľudia 

pociťujú ich nevyhnutnosť. Preto, či už ide o schengenskú alebo o inú hranicu, je 

potrebné ich vždy vnímať vo vzťahu k ľuďom, ktorí prejavujú väčšiu, či menšiu mieru 

identifikácie sa s daným prostredím, či už v ňom bezprostredne žijú alebo sú s ním 

prepojení inými väzbami. V prístupe človeka k sebe samému, vo vzťahoch k ostatným 

ľuďom a hodnotám, ktoré v danom území vytvorili, sú ukotvené širšie súvislosti 

nielen rozvoja územia, ale aj fungovania hraníc, ktoré daný región vymedzujú.  

Z tohto pohľadu, rozvoj funkcií parciálnej časti schengenskej hranice, teda tej 

medzi Slovenskom a Ukrajinou, závisí od miery pochopenia dlhodobých vývojových 

trajektórií, ktoré majú povahu genia regionis tejto časti stredoeurópskeho priestoru.  

Historický vývoj potvrdil, že demokratické fungovanie spoločenského 

systému je viazané na rozmanitosť (diverzitu) jeho parciálnych častí. Jeho stabilita 

potom závisí od úrovne diverzity a charakteru vzťahov medzi týmito parciálnymi 

časťami, ako aj medzi nimi a systémom ako celkom.     

Hľadanie novej adaptívnej stratégie je nielen nezvratné, ale na prelome 

tisícročia spojené s nutnosťou komplementárneho vnímania všetkých spoločenských 

objektov, javov a procesov. K novovytváraným základom vnímania reality sveta 

patria fraktály. Tie predstavujú alternatívu ku stáročia uplatňovaným hierarchickým 

štruktúram. „Celé generácie (nielen) politikov ale predovšetkým samotných občanov 

vyrastali so vštepovaným presvedčením, že jedným z kľúčových princípov 

demokracie je vyvažovanie troch základných princípov moci - zákonodarnej, 

výkonnej a súdnej.“ (Vančura, 2012, s. 11)  

V priebehu rozvoja globalizačných procesov došlo k postupnému upevneniu 

presvedčenia, že prostým inštitucionálnym zabezpečením spoločenskej deľby práce 

je možné zaistiť fungovanie demokracie. Mimo hlavnú pozornosť sa tak dostávali 

skutočné nástroje demokracie, akými sú predovšetkým občianska aktivita, 

vzdelávanie o demokracii, verejná debata, transparentnosť činností osôb pracujúcich 
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vo verejnej správe, občianska kontrola a ďalšie. To, čo uviedol v roku 1939 americký 

filozof J. Dewey, sa tak v súvislosti s rozvojom globalizácie javí snáď ešte 

významnejšie, než vtedy, v dobách nástupu fašizmu. „Súčasných mocných 

nepriateľov demokracie môžeme poraziť len vtedy, keď budeme formovať osobné 

postoje jednotlivcov, keď prekonáme sklon k tomu, aby sme sa domnievali, že 

demokracia sa dá obhajovať len prostredníctvom vonkajších prostriedkov, či už 

vojenských alebo civilných, ktoré nemajú nič spoločné s individuálnymi prístupmi 

ľudí hlboko zakorenenými v ich osobných povahách.“ (Dewey, 2001, s. 641)     

Pri zrode teórie fraktálu stál na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia 

B. Mandelbrot, profesor matematiky Yalskej univerzity. Fraktály boli neskôr 

definované ako útvary, pri ktorých, nezávisle na zmysle, ktorý týmto slovám dáme, 

detail reprodukuje časť a časť reprodukuje celok. Neskôr bolo potvrdené, že 

fraktálová štruktúra disponuje vlastnosťou, ktorú nazývame seba podobnosť, teda 

javom, pri ktorom každý fraktálny objekt predstavuje v zásade tú istú štruktúru bez 

ohľadu na to, koľkokrát je zväčšený. „Seba podobné prvky sú nekonečné, teda 

opakujú sa.“ (Mandelbrot, 2003, s. 7)  

Ďalšia významná vlastnosť fraktálu spočíva v zásadnom vplyve 

východiskových podmienok na formovanie budúceho vývoja fraktálne utváraných 

štruktúr. Aj nepatrná odlišnosť vo východiskových podmienkach nových štruktúr 

môže viesť k diametrálne odlišným, či dokonca celkom protichodným výsledkom. 

Začne fungovať to, čo bolo nazvané efektom motýlieho krídla. Tým, že následky aj 

nepatrne malého javu kaskádovito narastajú, môžu vo výsledku vyvolať obrovské, 

často aj katastrofické zmeny. Autor fraktálnej teórie k tomu poznamenáva: „Problém, 

s ktorým sa neustále stretávam (a nikdy som uspokojivo nevymyslel, ako ho vyriešiť), 

spočíva v tom, akým spôsobom urobiť zadosť ako častiam, tak aj celku.“ (Mandelbrot, 

2014, s. 14)          

Jedným z aspektov priestorovej organizácie spoločenstva ľudí je fraktálnosť  

(zloženie celku z čiastkových častí s rôznymi významami). Na príklade Európy sa dá 

konštatovať, že tieto časti (európske makrocelky, regióny, ale aj sociálne majority a 

minority) nielen boli, ale stále aj sú vo svojom vývoji ovplyvňované či už komplexne 

pôsobiacimi prvkami vznikajúcimi v procese európskej integrácie, tak aj celkom 

diferencovane pôsobiacimi fenoménmi, naviazanými na čiastkové územné či 

komunálne časti. Na tejto myšlienke boli vlastne založené aj prvotné prístupy 

iniciujúce vznik európskych integračných štruktúr, pri zrode ktorých stáli Róbert 

Schuman (1886–1963) a Jean Monnet (1888–1979).  

Napriek tomu, že fraktálna teória bola doteraz využívaná prevažne 

v prírodných vedách a umení, jej aplikáciou a širším využitím v spoločenských 

vedách je možné prekonať rýdzo dichotomické vnímanie podstaty ľudského bytia 

(racionalita – iracionálnosť, materiálno – duchovno apod.). Vzájomnosť ľudskej  

iracionálnosti a racionality znamená akceptovať súčasné pôsobenie vnútorných 

motivačných stavov človeka a vonkajších spúšťacích momentov jeho aktivít. 

(Vencálek, 2014) 

K odhaľovaniu pozitívnych synergických síl v krajine je potrebné výraznejšie 

akceptovať mentálne, morálne, duchovné a intelektuálne rozdiely medzi obyvateľmi, 
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ktoré vnikli evolúciou. Tie sú odrazom nielen minulých ale aj súčasných vývojových 

tendencií a vízií obyvateľov parciálnych častí príslušných celkov o budúcom vývoji. 

Ľudské podvedomie nie je nezmazateľným záznamom individuálneho prežívania, ale 

zdrojom odtlačkov prastarých impulzov, tendencií a sklonov, ktoré zďaleka doteraz 

neboli prežité. Pochopiť smerovanie (tiahnutie) obyvateľov najrôznejších regiónov 

ako dichotomicky binárne opozičných bytostí sa nedá len jednoduchou sumarizáciou 

poznatkov vyplývajúcich z čiastkových analýz, ale aj politickou tvorbou podmienok, 

vytvárajúcich vhodnú klímu na posilňovanie územnej a sociálnej súdržnosti.  

K vytvoreniu a rozvoju otvorenej spoločnosti je potrebný nielen ekonomický 

trh a politická demokracia, ale aj identifikácia obyvateľov s týmito fenoménmi vo 

vzťahu k priestoru (regiónu), v ktorom ľudia žijú, pretože iba prepájaním racionálnej 

a iracionálnej zložky ľudského vedomia môžu byť realizované princípy otvorenej 

spoločnosti.  

Materiál Európskej komisie, nazvaný „Európa 2020 – Stratégia pre 

inteligentný a udržateľný rast podporujúci začlenenie“, obsahuje tri priority: rozvoj 

ekonomiky založený na znalostiach a inováciách (inteligentný rast), podpora 

konkurencieschopnejšej a ekologickejšej ekonomiky, ktorá je menej náročná na 

zdroje (udržateľný rast) a podpora ekonomiky s vysokou zamestnanosťou, ktorá sa 

bude vyznačovať sociálnou a územnou súdržnosťou (rast podporujúci začlenenie).  

K prioritným cieľom EÚ preto patrí zabezpečenie zamestnania pre 75 % 

obyvateľstva vo veku od 20 do 64 rokov. Pritom v roku 2010 každý piaty mladý 

človek v EÚ vo veku do 25 rokov bol nezamestnaný. V Španielsku to bolo dokonca 

45 % mladých, v Grécku 42 %, v Litve 33 % a na Slovensku 32 %. Tretia priorita 

pritom kladie dôraz na sociálnu a územnú súdržnosť (kohéziu). Udržanie týchto 

kohézií sa pre ďalšie fungovanie vzniknutých integrácií javí ako limitné. Napriek 

tomu, že strategický materiál Európa 2020 o potrebe prepracovania aspektov sociálnej 

a územnej kohézie EÚ už nič ďalej neuvádza, zo samotnej podstaty zložitých 

integračných väzieb vyplýva jedna z nosných úloh súčasnosti: hľadanie najmenšej 

miery zložitosti vnútorného fungovania hierarchicky členených úrovní komplexne 

poňatej EÚ v previazanosti spoločensko-kultúrnych súvislostí s ostatnými systémami 

planéty Zem.          

Čiastočne sa tak do popredia svetovej pozornosti pozvoľna dostávajú otázky 

kognitívneho chovania človeka a jeho percepcie krajiny. Bohužiaľ, veľmi málo sú 

spomínané a rozpracované prezentácie génia krajinných štruktúr. Pritom génius loci 

sa v integrovanej Európe stáva „významným svorníkom hodnotového systému 

(humanita, demokracia, individuálna sloboda, osobná zodpovednosť, ľudská 

solidarita) s úsilím o dlhodobo vnímateľnú udržateľnosť rozvoja (demografickú, 

sociálnu, environmentálnu, ekonomickú alebo udržanie svetového étosu).“ (Ivanička, 

2006, s. 136) 

Napriek tomu, že Západná civilizácia sa počas svojho vývoja stále menej 

orientuje na tradičné kultúrne vzorce správania obyvateľstva, čo sa markantne 

prejavuje napr. v sekularizácii európskeho prostredia, neznamená to, že by tradície už 

nemohli plniť funkciu kreatívnych impulzov pri rozvoji krajiny. Naopak, 

prostredníctvom kritického myslenia sa ponúka možnosť využitia pôvodnej, takmer 
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jednostrannej závislosti človeka na tradičných aspektoch fungovania krajiny 

k posilňovaniu vnímania komplementárnych väzieb ľudskej kultúry s planetárnou 

biosférou. „Tou najdôležitejšou správou, ktorú nám ponúka kvantová fyzika a tiež 

pokusy s energetickým polom je možno to, že všetko súvisí so všetkým.  Náš Vesmír 

nie je usporiadaný hierarchicky a lineárne, ale je vzťahový a fraktálny.“ (Lipton, 

Bhaerman, 2012, s. 155)    

Predpokladajme, že v chaotickej zložitosti fraktálnych obrazcov sú vždy 

prítomné neustále sa opakujúce schémy. Jedným z aspektov celistvosti EÚ sa tak 

môže javiť jej fraktálnosť, predstavovaná funkčnou štruktúrou integrovaného celku, 

tvoreného parciálnymi časťami s rôznymi významami. Ak vychádzame z domnienky, 

že seba podobné fraktálne vzorce sa opakujú na každej organizačnej úrovni 

prirodzeného sveta, tak potom je možné vysloviť myšlienku, že tieto štruktúry sa dajú 

vnímať aj v spoločenskom prostredí. Znamená to, že tak ako členské štáty EÚ, tak 

makroregióny, regióny, euroregióny či mikroregióny nielen boli, ale vo svojom vývoji 

stále sú ovplyvňované, či už komplexne pôsobiacimi prvkami vznikajúcimi v seba 

podobných procesoch európskej integrácie, tak aj celkom diferencovane pôsobiacimi 

faktormi, generovanými historickým vývojom hierarchicky nižších priestorových 

úrovní.   

Vnímať realitu ktorejkoľvek časti planéty, znamená teda brať zreteľ nielen na 

lokálny alebo regionálny charakter daných lokalít či miest, ale zaoberať sa aj 

charakterom evolúcie, funkcie a významu daných priestorových úrovní v širších 

časopriestorových vzťahoch. V podmienkach Európy 21.storočia sa tak mediálne 

sprofanovaný slogan „Myslieť globálne – vnímať regionálne“, stal skutočným 

základom akýchkoľvek zmysluplných úvah, týkajúcich sa rozvoja spoločenských 

entít.  

Klasické vnímanie hierarchicky členených priestorových štruktúr v zmysle 

rozsahového rozrôznenia, speje k premene na komplexnejšie vnímanie reality, 

založenej na troch časopriestorových úrovniach. Prvá je daná univerzálnymi 

všeobecnými ľudskými princípmi a mala by teda mať globálny rozsah. Druhá úroveň 

je podmienená kultúrno-historickými princípmi s regionálnym až makroregionálnym 

dosahom. Tretia potom zodpovedá miestnym špecifikám a zvláštnostiam s lokálnou 

až regionálnou pôsobnosťou.   

„Fraktálne vnímanie reality na báze troch dimenzií (všeobecne ľudskej, 

kultúrno-historickej a lokálno-špecifickej) prezentuje nový pohľad na hľadanie 

najmenšej miery zložitosti sociálno-populačného systému planéty.“ (Prigogine, 

Stengersová, 2001, s. 39) Všetko ostatné je potom dielom dohody na vzniku a 

fungovaní fraktálne vnímanej súčinnosti budúcich sociálno-politických manažmentov 

sveta.  
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Obr. 3: Mapa Karpatskej Rusi. In: MAGOCSI, P., R.: Národ znikadiaľ /Ilustrovaná 

história karpatských Rusínov. Prešov: Rusín a Ľudové noviny 2007, s. 8 

 

 

 




