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ZÁVER 

Po pol tisícročí od začiatku európskej reformácie sme na začiatku zmien, 

cieľom ktorých by mal byť odpor proti tomu, aby človek, ľudské entity alebo 

spoločensko-politické štruktúry boli naďalej redukované iba na ich fyzickú podstatu. 

Sme na začiatku zmien, počas ktorých európsky osvietenský atribút zásluhovosti 

dospieva k potrebe rešpektovania nového konceptu – vzájomnej spolupráci na báze 

vzájomnej výhodnosti pre všetkých zúčastnených jednotlivcov i entity, ktoré pod 

vplyvom vedecko-technického poznania tvoria výrazne globálne prepojené 

spoločenstvo Homo sapiens sapiens.  

Významný český filozof Milan Machovec (1925-2003) ku koncu svojho 

života vyjadril presvedčenie, že politici celosvetovo „robia politiku tak zle a navyše 

nudne a nezáživne, že tým automaticky podporujú nepolitičnosť, lajdáctvo, lenivosť 

atď. (2001, s. 6) Vo svojom celoživotnom prístupe k sociálno-politickým a 

spoločensko-kultúrnym ľudským činnostiam pritom výrazne preferoval potrebu 

nachádzania styčných bodov porozumenia, ako medzi štátmi, tak i medzi 

národnosťami, náboženskými alebo inými spoločenskými entitami.  

V tomto zmysle je možné prirovnať ho k nemeckému psychológovi, 

filozofovi a sociológovi Erichovi Frommovi (1900 – 1980), ktorý hlavné rysy novej 

spoločnosti, v ktorej ľudské práva nebudú deformované, nachádzal v odstránení 

technologického „fašizmu s úsmevom na tvári“, s odpútaním sa od myšlienky tzv. 

„slobodného trhu“, ktorý sa stal z veľkej časti fikciou, v preferovaní tzv. výberového 

rastu namiesto neobmedzeného rastu, vo vytváraní podmienok na tvorbu povedomia, 

že účinnou motiváciou je psychické uspokojenie človeka a nielen materiálny rast za 

každú cenu a zabezpečovanie predpokladov na to, aby sa ľudia cítili v živote dobre a 

spokojne a nehľadali uspokojenie len v konzumácii materiálnych statkov. (1976, s. 

134) 

Na sklonku druhého desaťročia 21.storočia je preto nutné mať na zreteli 

aktívne spolupodieľanie sa na riešení problémov dlhodobej biedy rozhodujúcej časti 

svetovej populácie, ktorá ako jeden zo zásadných faktorov, spolu s následkami 

studenej vojny v druhej polovici 20.storočia, generujú na začiatku 3.tisícročia 

existenciu gigantických migračných prúdov obyvateľov planéty Zem.  

Podľa českého postmoderného mysliteľa, filozofa a sociológa Václava 

Bělohradského (*1944) - žiaka Milana Machovca, „Studená vojna zmenila 

dekolonizáciu a spoluprácu s Juhom planéty na neodpustiteľné pokrytectvo. V mene 

rovnováhy moci vo svete sme vydali na mučenie a na šibenicu našich skutočných 
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spojencov, afrických a arabských demokratov. (...) Pozostatky nemorálnej vojny 

medzi Prvým a Druhým svetom z nás oprávnene robia nedôveryhodných partnerov 

„rozvojového“ sveta. Rumoviskom studenej vojny je aj Južná Amerika, teda akýsi 

polotretí svet. Prízraky generálov vycvičených v USA a revolucionárov, ktorí 

študovali v Moskve alebo v Prahe, tu stále blúdia, ekonomická a sociálna situácia je 

stále zúfalá, bieda je masová.“ (2001, s. 2) 

Z hľadiska dlhodobo vnímanej regionálnej politiky,  uplatňovanej v 

Európskej únii sme sa tiež asi dostali do „slepej uličky“. Regionálna politika bola 

pôvodne v Európskej únii jednoznačne zameraná na znižovanie rozdielov medzi 

regiónmi. V rokoch 1986-1988 prijatím tzv. Jednotného európskeho aktu sa síce 

začalo hovoriť o regionalizovanej štrukturálnej politike a o kohéznych vzťahoch 

(vzťahoch súdržnosti). Vznikol európsky Fond Kohézie (Cohesion Fund) ale naďalej 

slúžil predovšetkým na znižovanie alebo vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi 

Európskej únie. Ústrednou témou sa neskôr v Európskej únii stala regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Tieto tendencie sa prehlbovali tak dlho, až sa 

v dôsledku dlhodobých krízových situácií začali objavovať tvrdenia: „Rozdiely sa už 

ďalej nemôžeme pokúšať vyrovnávať alebo ignorovať. Je potrebné ich uznať a 

legitimizovať, inak prekypia.“ (Handy 2016, s. 192) 

Tieto nové pohľady na časopriestorovú rozrôznenosť a fungovanie 

čiastkových systémov spoločenského systému znamenajú, že bude potrebné celkom 

inak nazerať na vzájomné vzťahy medzi čiastkovými štrukturálnymi časťami a 

celkami a tým aj na fenomén „hranica“. Je neudržateľné pristupovať naďalej 

planetárne k spoločensko-politickým celkom ako ku štrukturálno-hierarchickým 

systémom, v ktorých sa parciálne časti riadia iba vzťahmi nadriadenosti a 

podriadenosti, ale ako k systémom fungujúcim na báze relatívnych autonómií a 

relatívnych autarkií (sebestačností).  

Prešovský geograf Róbert Ištók (*1957), uvádza skupiny faktorov, ktoré 

vyvolávajú konflikty v spoločensko-politických vzťahoch. Sú nimi faktory 

ekonomické, sociálne, politické a ideologické (Ištok, 2010, s. 183-184) 

Je však potrebné upozorniť na to, že faktory, ktoré vyvolávajú konflikty, sú 

viac-menej komplementárne prepojené. Jedinou možnou cestou na radikálny posun v 

zmysle posilňovania demokratického vývoja (nielen) európskych spoločensko-

politických štruktúr je približovanie sa k podstate novej organizácii riadenia týchto 

štruktúr, vychádzajúcej z nevyhnutnosti posilňovania ich relatívnej autonómie a 

zvyšovaní miery ich sebestačnosti (autarkie).  

Americký spisovateľ a futurológ Alvin Toffler (1928-2016) spoločne so 

svojou ženou Heidi Tofflerovou (*1929) už pred viac než dvadsiatymi rokmi uviedli: 

„Na to, aby sme rekonštituovali demokraciu v zmysle tretej vlny, potrebujeme 

odhodiť hrozivý, ale mylný predpoklad, že narastajúca diverzita automaticky prináša 

so sebou aj narastajúce napätie v spoločnosti. V skutočnosti však môže byť pravdou 

pravý opak. Nielen, že sú konflikty v spoločnosti nutné, ale v istých medziach sú 

dokonca žiadúce. ... Za vhodných sociálnych podmienok môže byť diverzita 

stavebným materiálom bezpečnej a stabilnej civilizácie. Odpoveďou na tieto 

problémy nie je umlčovanie disentu, ani obviňovanie menšiny zo sebectva (ako keby 
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elity a ich experti podobným sebectvom netrpeli). Odpoveď spočíva v imaginatívnych 

nových štruktúrach, ktoré by sa prispôsobovali diverzne a legitimizovali ich – v 

nových inštitúciách, ktoré by boli citlivé voči rýchlo sa meniacim potrebám 

premenlivých a množiacich sa menšín. Možno, že sa raz budúci historici budú pozerať 

na voľby a na hľadanie väčšín ako na archaický rituál, ktorý realizovali komunikační 

primitívi.“ (Toffler, 2001, s. 93-94) 

História potvrdzuje, že človek vďaka poznávaniu vzájomných interakcií 

medzi v konkrétnej krajine sa vyskytujúcimi objektmi, vytvára stále nové vízie o 

svojom živote. Na spoločenský význam synergického vzťahu medzi územím a 

poznatkami o ňom nadobudnutými, dôrazne upozornil slovenský geograf Koloman 

Ivanička (1929-2014):  

„Konceptuálne kategórie, ktoré konštituujú náš svet majú veľmi komplexný 

kontext. Nosné myšlienky a citové vzplanutia majú svoje východiská a svoje 

prostredie. Naše idei odniekadiaľ prichádzajú (z určitých priestorov) a do určitých 

priestorov smerujú. Nedostatok poznatkov o týchto priestoroch v polohe osobnej, 

medziľudskej, psychologickej, sociálnej i globálnej, môže viesť ku činnostiam 

vyvolávajúcim konflikty ... Ak odhalíme tento priestor a tento kontext a poznáme ako 

tieto interakcie prebiehajú, môžeme nájsť riešenia na odstránenie konfliktov, bariér 

a disharmónie. Môžeme konceptualizovať utváranie sa priestorov pre harmonickejšiu 

činnosť ľudí.“ (1997, s. 92)        

Zastaviť entropické spoločensko-politické trajektórie bolo v histórii vždy 

veľmi ťažké. Nikdy to ale neznamenalo, že by nedochádzalo k radikalizácii názorov, 

vyúsťujúcich do zrodu nových foriem a prejavov vo vnímaní organizácie a riadenia 

ľudských pospolitostí.  

Užšia previazanosť človeka s obývanou a obhospodarovanou krajinou je 

podľa názoru autora týchto učebných textov možno príklonom spoločensko-

politických štruktúr k paradigme vzájomnej spolupráce na báze výhodnosti pre všetky 

zúčastnené subjekty a kontextuálnom vnímaní reality časopriestorovo 

diferencovaného sveta.  

Ak vychádzame z predpokladu, že „okrem citlivosti, dynamickosti, alebo 

chaosu je ďalším základným rysom systémov iterácie, teda opakovania schémy, či už 

ide o fyzickú štruktúru alebo behaviorálny proces“ (Lipton – Bhaerman, 2012, s. 255), 

potom je potrebné pri hľadaní novej adaptívnej stratégie brať do úvahy teóriu fraktálu, 

pri zrode ktorej stál francúzsko-americký matematik poľského pôvodu Benoit 

B.Mandelbrot (1924-2010). Nezávisle na zmysle, ktorý dáme tomuto slovu, 

Mandelbrot konštatoval, že detail reprodukuje časť a tá reprodukuje celok. Fraktálová 

štruktúra vykazuje znaky sebepodobnosti a východiskové podmienky majú zásadný 

vplyv na charakter fraktálu. (2014) 

Tento myšlienkový smer umožňuje fraktálne vnímanie štruktúry právnych 

noriem. „Pokiaľ sa na štruktúru právnych noriem pozrieme z hľadiska pôsobnosti 

vecnej a miestnej, získame predstavu o štruktúre, ktorá má všetky atribúty 

sebepodobného útvaru: záleží iba na mierke, z ktorej sa na právnu normu pozrieme. 
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Jej štruktúra je však vždy rovnaká, bez ohľadu na túto mierku a teoreticky sa môže 

rozširovať donekonečna obidvomi smermi.“ (Veselá Samková, 2016 s. 112) 

Nezabúdajme ale na to, že holistický princíp celistvosti, teraz vo vzťahu 

k potrebe nachádzať pozitívne synergické efekty rozvoja cezhraničných kohéznych 

vzťahov prostredníctvom cezhraničnej spolupráce, je  témou spoločensky naozaj 

veľmi aktuálnou.   

Jan Bělohrádek (1896–1980) vnímal holizmus ako pokus o zduchovnenie 

prírodných vied, zakotvený do šiestich princípov: každá časť je súčasne celkom, celok 

je viac než súčet častí, pri analýzach celku je okrem časti nutné zohľadňovať 

existenciu mimo časti stojacich fenoménov, časti sa líšia funkciami vzhľadom k celku 

i iným častiam, nová hodnota závisí od vnútornej povahy celku, celky majú svoju 

vnútornú slobodu. (Vencálek, 2009, s. 12) 

Ak bolo v modernej spoločnosti možné vnímať jednotlivé štruktúry a 

spoločenské hodnoty viac menej izolovane a teda istým spôsobom aj jednotlivo, 

v postmodernej spoločnosti nadobúdajú rozhodujúci význam hodnoty vnímané 

komplexne, najmä teda tie, ktoré svedčia o:  

- ľudskej kreativite,  

- duchovnom rozmere spoločnosti,  

- ľudskom kapitále, či ešte komplexnejšie o sociálno-kultúrnom 

potenciáli daného územia.  

Zdieľanie skúsenosti iných, znamená preto predovšetkým vcítenie sa do 

životných situácií druhých a byť tolerantný. To ale neznamená opúšťať princípy, na 

ktorých je vybudovaná vlastná identita. Zdieľať duchovné hodnoty iných spoločne 

s rozvíjaním pocitov spolupatričnosti (t. j. zodpovednostný aspekt identity) znamená 

posilňovať klímu blízkosti, klímu slovensko-ukrajinskej spolupráce a vzájomnej 

dôvery.  

Štúdiom týchto vzťahov je pritom možné odhaľovať nové zdroje sociálno-

kultúrneho potenciálu, ktoré môžu generovať ďalší dynamický rozvoj ako slovensko-

ukrajinského cezhraničného regiónu, tak i širšie vnímaného územia nachádzajúceho 

sa na kontakte západných, východných a balkánskych spoločensko-kultúrnych 

vplyvov.      

Ako kľúčová sa pritom nejaví znalosť okamžitého (teda bezprostredného, 

aktuálneho stavu), ale znalosť tých charakteristík, ktoré môžu vypovedať o možnom 

využití ľudského fenoménu (za istých podmienok, v danom časovom období). Ako 

kľúčová a relevantná pre cezhraničnú spoluprácu sa javí znalosť génia priestoru, ktorý 

bol pomenovaný „slovensko-ukrajinský cezhraničný región“.    

V študijnom materiáli bolo predstavené vo viacerých kontextoch kultúrne 

bohatstvo slovensko-ukrajinského cezhraničného regiónu na modelovom príklade 

drevených sakrálnych stavieb. Pokiaľ by sme relevanciu tohto spoločenského 

bohatstva nezdieľali, nemohla by byť táto hodnota považovaná za disponibilný prvok 

na uskutočnenie určitých zámerov. Pravdou je, že množstvo sakrálnych stavieb pri 
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slovensko-ukrajinskej hranici je zapísaných na listine svetového kultúrneho dedičstva 

UNESCO. Tieto stavby tak vytvárajú spoločensky relevantný potenciál k rozvoju 

slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




