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Globálne prognózy, globálne vízie, globálne stratégie 

na prahu 3.tisícro ia 
 

Ivan Klinec 

 

Nástup nového tisícro!ia je spojený so zvýšeným záujmom o budúci vývoj ekonomiky, spolo!nosti a 

civilizácie. Boom futurologických a prognostických prác, ktorý doprevádzal nástup nového tisícro!ia, 

poukazuje na zvyšenie prestíže futurológie ako vedy o budúcnosti ako i na skuto!nos", že záujem o 

budúcnos" sa stáva bežnou sú!as"ou agendy politikov i politiky samotnej a transdiciplinárny priestor, 

ktorý futurológia vytvára pre skúmanie budúcnosti, umož#uje prekonávanie limitov skúmania v rámcoch 

jednotlivých vedných odborov, a to najmä spolo!enských vied. Futurológia sa tak stáva vedou, ktorá 

preberá štafetu evolúcie vedy od jednotlivých vedných odborov a umož#uje týmto vedným odborom 

vzájomnú komunikáciu, integráciu poznatkov, h$adanie integrálnych prístupov a viac holistické vnímanie 

problémov sú!asného sveta. 

 

Význam futurológie v nestabilnom svete a vzrast úlohy slobody vo!by pri vytváraní budúcnosti 

 

Prognózy, vízie a dlhodobé stratégie, ktoré sú vypracovávané v sú!asnej dobe, sa vo významnej miere 

líšia od prognóz, vízií a stratégií, ktoré boli vypracovávané pred 30 a viac rokmi. To, !o sa zmenilo je 

najmä prostredie, kde nastal výrazný posun od relatívne stabilného k rýchlo sa meniacemu prostrediu. 

V rýchlo sa meniacom svete !lovek, organizácia, spolo!nos" i celá civilizácia viac participujú na 

vytváraní vlastnej budúcnosti, pri!om nie vždy si túto skuto!nos" uvedomujú. Americký futurológ Gerald 

Darsh tvrdí, že najlepší spôsob, ako predpoveda" budúcnos", je vynájs" ju. Môžeme ho parafrázova" a 

doplni" v zmysle, že najlepší spôsob predvídania budúcnosti je ten, že si ju sami vytvoríme ako vo svojej 

mysli, tak aj svojou každodennou !innos"ou. A ke%že si skuto!ne svoju budúcnos" každodenne 

vytvárame, !i už na úrovní jedinca, organizácie, spolo!nosti alebo civilizácie, je je dôležité pochopi" akú 

úlohu má futurológia a vytváranie dlhodobých prognóz, vízií a stratégií v meniacom sa svete. Kým 

v stabilnom svete, stabilnej dobe a stabilnej spolo!nosti bolo možné sa riadi" dlhodobými prognózami, 

v !ase zmien si !lovek, organizácia, spolo!nos" i civilizácia vytvárajú vlastnú budúcnos" ako reakciu na 

meniace sa prostredie. Tu ako napr. !lovek reaguje na neustály prúd zmien, takú budúcnos" si vytvára. 

Ak si to neuvedomíme, potom je !lovek, organizácia alebo spolo!nos" vle!ená rýchlym prúdom zmien a 

vývojovými trendami meniaceho sa prostredia. To je napr. prípad postkomunistických krajín po roku 

1989, ke% abstrahovanie od trendov civiliza!ného vývoja, ignorovanie výziev globalizácie a civiliza!nej 

zmeny spôsobilo, že ekonomiky i spolo!nosti týchto krajín sú vle!ené smerom, ktoré sami môžu 

ovplyv#ova" v pomerne malej miere. Aby sme mohli lepšie reagova" na civiliza!né výzvy a potom aj 

sami vytvára" svoju vlastnú žiadúcu budúcnos", je potrebné pozna" trendy vývoja civilizácie na globálnej 

úrovni i možné scenáre budúceho vývoja naších ekonomík i spolo!ností v dlhodobých !asových 

horizontoch. Samotnú civiliza!nú zmenu je potrebné chápa" ako výzvu v zmysle ako ju chápe The 

Millennium Project teda ako ur!itý problémový priestor, v ktorom ak !lovek !i spolo!nos" zvládnu 

riešenie daných problémov, potom tento priestor premenia na priestor rozvojových príležitostí, 

v opa!nom prípade sa tento problémový priestor premení na hrozbu pre budúci vývoj. 
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Globálne prognózy, vízie a stratégie pre za iatok tretieho tisícro ia 

Koncom 20. a za!iatkom 21.storo!ia bolo vypracované vä!šie množstvo globálnych prognóz, vízií a 

stratégií, ktoré sa zaoberali možným vývojom sú!asnej civilizácie v dlhodobých !asových horizontoch 

z rôznych poh$adov a s dôrazom na rôzne problémové oblasti. Tieto zvä!ša  futurologické produkty boli 

vypracované jednotlivcami alebo vä!šími !i menšími kolektívmi. &asové horizonty týchto prognóz, vízií 

a stratégií sa pohybujú od kratších !asových horizontov 2005, 2010 cez strednodobé a dlhodobé 2020, 

2025, 2050 až po ve$mi dlhodobé scenáre vývoja $udskej civilizácie pre budúce tisícro!ie spracované 

v rámci The Millennium Project. V nasledujúcom preh$ade budeme uvádza" najvýznamnejšie globálne 

prognózy, vízie alebo stratégie, ktoré sú zaujímavé pre skúmanie budúceho vývoja civilizácie ako celku i 

spolo!nosti v jednotlivých krajinách. 

 

"asový horizont 2005 

Globálna štúdia Global Trends 2005 - The Challenge of a New Millennium bola spracovaná a 

publikovaná v roku 1997 vtedajším riadite$om Centra pre strategické a medzinárodné štúdie vo 

Washingtone D.C. (Center for Strategic and International Studies, Washington, D.C.) Michaelom 

Mazarrom. Jej knižná verzia bola vydaná v roku 1999 pod rovnomenným názvom ako manuál pre 

nastupujúce desa"ro!ie. 

 

"asový horizont 2010 

Globálnymi trendami do roku 2010 sa zaoberá globálna štúdia Global Trends 2010 vypracovaná National 

Intelligence Council, Washington, D.C., ktorá bola zverejnená v roku 1997. Slúžila ako základ neskoršej 

štúdie Global Trends 2015.  Globálnymi hrozbami a výzvami do roku 2010 sa zaoberá štúdia Global 

Threats and Challenges - The Decades Ahead vypracovaná Defense Intelligence Agency, Washington, 

D.C. a zverejnená v roku 1999. 

 

"asový horizont 2015 

Globálnymi trendami do roku 2015 sa zaoberá globálna štúdia Global Trends 2015 - A Dialogue About 

Future With Nongovernment Experts vypracovaná National Intelligence Council, Washington, D.C.. 

ktorá bola zverejnená v roku 2000.  Globálnymi trendami vývoja moderných technológií do roku 2015 sa 

zaoberá  štúdia Gliobálna technologická revolúcia - The Global Technology Revolution - 

Bio/Nano/Materials Trends and Their Synergies with Information Technology by 2015, ktorá boly 

vypracovaná P.Antónom, R.Silberglittom a J.Schneiderom a bola publikována v roku 2001 National 

Defense Research Institute a RAND Corporation, Santa Monica. Významnou publikáciou 

pojednávajúcou o vývoji do roku 2015  je kniha amerického futurológa a prezidenta The Arlington 

Institute Johna L.Petersena Cesty do roku 2015 - Profily budúcnosti - The Roads to 2015 - Profiles of the 

Future, ktorá bola publikovaná v roku 1994.  
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"asový horizont 2020 

Globálnym demografickým vývojom do roku 2020 sa zaoberá štúdia Global Demographic Trends - 

Reshaping the Geopolitical Landscape, ktorá bola vypracovaná expertami americkej Central Intelligence 

Agency a zverejnená v roku 2001. V roku 1997 vyšla prognóza vývoja ekonomiky a spolo!nosti do roku 

2020 vypracovaná dvomi americkými futurológmi Peterom Schwartzom a Peterom Leydenom a 

publikovaná pod názvom The Long Boom - A History of the Future 1980-2020 v !asopise Wired, 

neskoršie publikovaná ako zvláštna publikácia uvedeného !asopisu a po prepracovaní a doplnení o 

!asový horizont 2050 publikovaná v knižnej podobe v roku 1999 pod názvom The Long Boom - A 

Vision for the Coming Age of Prosperity. 'alší americkí futurológovia Stan Davis a Bill Davidson 

publikovali v roku 1991 víziu informa!nej ekonomiky do roku 2020 nazvanú 2020 Vision. V roku 1994 

publikoval víziu sveta v roku 2020 americký expert Hamish McRae pod názvom The World in 2020 - 

Power, Culture and Prosperity. 

 

"asový horizont 2025 

Globálnym vývojom civilizácie do roku 2025 sa zaoberá významná !as" aktivít najv!šieho 

futurologického projektu na svete a zárove# globálneho think-tanku nazvaného The Millennium Project. 

Tento projekt je koordinovaný American Counci for the United Nations University. V rámci projektu boli 

spracované a publikované Globálne exploratívne scenáre do roku 2025 - Global Expolratory Scenarios 

2025. V sú!asnej dobe v rámci projektu prebieha trojro!ný projekt spracovania scenárov vedy a 

technológie do roku 2025 - Future Issues of Science and Technology  a tiež projekt spracovanie 

environmentálnych scenárov do roku 2025. Priebežné i kone!né výsledky týchto projektov sú 

publikované v každoro!ne vydávanej správe State of the Future. Globálnym vývojom do roku 2025 

s dôrazom na americkú bezpe!nos" sa zaoberala aj U.S. Commission on National Security in the 21st 

Century vedená Garym Hartom a Walterom Rudmanom.  Výsledky prác tejto komisie boli publikované 

v podobe správ tejto komisie. V roku 1999 bola zverejnená správa New World Coming - American 

Security in the 21st Century, v roku 2000 správa Road Map for National Security - Imperative for Change 

a v roku 2001 správa Seeking a National Strategy - A Concert for Preserving Security and Promoting 

Freedom. V roku 1986 bola  širokým kolektívom amerických expertov spracovaná a zverejnená Vízia do 

roku 2025 nazvaná 2025, ktorá vznikla z podnetu a pre potreby U.S.Air Force.  &asti tejtio vízie 

pojednávajú taktiež o zmenách globálneho prostredia. 

 

"asový horizont 2050 

Normatívne scenáre globálneho vývoja do roku 2050 boli spracované a zverejnené v rámci The 

Millennium Project. Globálna prognóza vývoja $udskej populácie do roku 2050 bola v roku 2001 

uverejnená ako sú!as" Výro!nej správy OSN o stave svetovej populácie na rok 2001 Fondom OSN pre 

otázky populácie - UNFPA. V roku 1999 bola vydaná vízia rozvoja spolo!nosti do roku 2050 nazvaná 

The Long Boom - A Vision for the Coming Age of Prosperity, ktorej autormi sú americkí futurológovia 

Peter Schwartz, Peter Layden a Joel Hyatt.  

 

"asový horizont 3000 

Experimentálna futurologická štúdia pojednávajúca o vývoji $udskej civilizácie do roku 3000, v rámci 

ktorej bolo vytvorených 6 scenárov budúceho vývoja civilizácie do roku 3000, bola spracovaná v rámci 

The Millennium Project v spolupráci s Foundation for the Future. Výsledky tejto štúdie boli zverejnené 

v roku 2000 v správe State of the Future at the Millennium.  
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Projekt Milénium - pätnás# výziev pre civilizáciu na prahu tretieho tisícro ia 

Projekt Milénium - The Millennium Project je najvä!ší futurologický projekt sveta a vyše 1000 

ú!astníkov tohoto projektu z celého sveta predstavuje zárove# najvä!ší futurologický globálny think tank 

na svete. The Millennium Project prebieha od roku 1996 pod patronátom Americkej rady pre Univerzitu 

OSN - American Council for The United Nations University , ktorá celý projekt koordinuje v spolupráci 

so Smithsonian Institution vo Washingtone a The Futures Group International. Prípravné práce projektu 

za!ali v roku 1992. Projekt je sponzorovaný korporáciami ako napr. Deloitte and Touche, Hughes Space 

and Communications, General Motors, Motorola alebo Monsanto Company, nadáciami napr. Alan F. Key 

and Hazel Henderson Foundation for Social Inovation a %alšími inštitúciami ako napr. U.S. Army 

Environmental Policy Institute alebo U.S. Department of Energy. Projekt  predstavuje globálnu sie" a 

globálny think tank viac ako 1000 futurológov, vedcov, predstavite$ov byznisu a politikov, ktorí 

odhadujú budúcnos" $udstva, vyhodnocujú politiky a dokumentujú rad poh$adov na problémy a 

príležitosti, ktorým bude $udstvo !eli" na prahu nového milénia. Projekt spája informovaných, vnímavých 

a imaginatívnych jedincov a inštitúcie celého sveta, ktorí spolupracujú na výskume, robení interview a 

vypracovaní správ. Projekt nie je jednorázovou štúdiou, ale vytvára nepretržitú kapacitu pre rozsiahle 

úvahy o budúcnosti $udstva. 

 

Organizácia a výstupy projektu 

The Millennium Project je organizovaný v podobe uzlov - nodes  a je koordinovaný riadiacou radou - The 

Planning Committee. V sú!asnej dobe sa na projekte podie$ajú uzly reprezentujúce &ínu, Ruskú 

federáciu, Egypt, Južnú Ameriku, Strednú Európu, Južný Pacifik, Indiu, Irán, Ve$kú Britániu, Taliansko a 

Japonsko. Viaceré uzly sú v štádiu prípravy a k projektu sa postupne pripájajú. Sú!as"ou 

stredoeurópskeho uzlu sú aj &eská republika a Slovenská republika. Každoro!ne projekt publikuje správu 

Stav budúcnosti, ktorá zah(#a výsledky projektu, scenáre a vízie budúceho vývoja, inovujúce spätné 

väzby a poskytuje mechanizmy pre kumulatívne myslenie o budúcnosti. V rámci projektu bolo doteraz 

publikovaných pä"  správ Stav budúcnosti 1997 - Implikácie pre akcie dnes - 1997 State of the Future - 

Implications for Action Today, Stav budúcnosti 1998 - Problémy a príležitosti - 1998 State of the Future 

Issues and Opportunities, Stav budúcnosti 1999 - Výzvy, ktorým !elíme na prahu nového milénia - 1999 

State of the Future - Challenges We face at the Millennium, Stav budúcnosti na prelome milénií - State of 

the Future at the Millennium a Stav budúcnosti 2001 - 2001 State of the Future. Zvláštne vydanie 

mileniálnej správy Stav budúcnosti - Global Challenges for Humanity bolo vydané pre potreby 

Milleniálneho Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa konalo v roku 2000 za ú!asti hláv štátov celého 

sveta. Editormi správ sú špi!koví americkí futurológovia Jerome C. Glenn a Theodore J. Gordon, ktorí 

zárove# celý projekt riadia a autormi správ je viac ako  1000 expertov z celého sveta. 

 

Globálne výzvy pre nové milénium 

Správy Stav budúcnosti obsahujú 15 výziev, ktorým musí !eli" $udstvo na prahu nového milénia a 237 

akcií, ktoré identifikovali a  odporú!ali experti participujúci na vypracovaní správy. Týchto 15 výziev 

bolo vyselektovaných na základe troch rokov prác na vypracovávaní globálnych výh$adových štúdií. Ako 

prvý krok v rokoch 1996-1997 bolo expertmi vybraných spolu 182 rozvojových oblastí, z ktorých bolo 

vyselektovaných 15 problémov a 131 akcií odporú!aných expertmi. V rokoch 1997-1998 bolo expertmi 

vybraných 180 rozvojových oblastí, z ktorých bolo vyselektovaných 15 príležitostí a 213 akcií 

odporú!aných expertmi. A v rokoch 1998-1999 bolo 15 problémov a 15 príležitostí zlú!ených do 15 

výziev, ktorým musí !eli" $udstvo na prelome milénií a 237 akcií, ktoré odporú!ali experti k jednotlivým 

výzvam.  

Následovný preh$ad ukazuje 15 globálnych problémov a 15 globálnych príležitostí spojených do 15 

globálnych výziev, ktorým musíme !eli" na prahu nového milénia: 
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1. Ako môže by" dosiahnutý trvalo udržate$ný rozvoj pre všetkých? Dosahovanie trvalo udržate$ného 

rozvoja (príležitos" !.1), Rast populácie a jednotlivé ekonomiky sa nepriaznivo ovplyv#ujú s kvalitou 

životného prostredia a prírodnými zdrojmi (problém !.7), Ekonomický rast prináša ako prís$uby tak 

aj hrozivé následky (problém !.12) 

2. Ako predchádza" konfliktom o vodu a urobi" vodu dostupnú pre každého? &erstvá voda sa stáva 

vzácnos"ou v ur!itých lokalizovaných oblastiach sveta (problém !.2) 

3. Ako môžu by" uvedené do rovnováhy popula!ný rast a využívanie zdrojov. Svetová populácia rastie 

najviac tam, kde $udia môžu uspokojova" svoje životné potreby najmenej (problém !.1), Redukcia 

miery popula!ného rastu ( príležitos" !.6) 

4. Ako skuto!ná demokracia vyrastá z autoritárskych režimov? Transformácia autoritárskych režimov 

na demokracie (príležitos" !.4) 

5. Ako môžu by" dlhodobé perspektívy !astejšie využívané pri politickom rozhodovaní? Vzrast 

akceptácie globálnych dlhodobých perspektív do politického rozhodovania (príležitos" !.2) 

6. Ako môžu by" globalizácia a konvergencia informa!ných a komunika!ných technológií využité pre 

dobro všetkých? Globalizácia konvergencie informa!ných a komunika!ných technológií (príležitos" 

!.9), Informa!né technológie zahr#ujú ako prís$uby tak aj hrozby (problém !.10) 

7. Ako môžu etické trhy podnieti" ekonomický rozvoj k redukcii medzery medzi bohatými a 

chudobnými? Medzera v životnej úrovni medzi bohatými a chudobnými vyzerá by" viac extrémna a 

viac rozde$ujúca /problém !.3/, Podporovanie ekonomického rozvoja prostredníctvom etických 

trhových ekonomík (príležitos" !.11) 

8. &o môže by" urobené pre redukciu hrozby nových a znovu objavujúcich sa chorôb a rastúceho po!tu 

imúnnych mikroorganizmov? Hrozba nových chorôb a znovu objavovanie sa chorôb a imúnnych 

mikroorganizmov narastá (problém !.4), Pandémia HIV sa rozširuje (problém !.14) 

9. Ako môže by" zdokonalená schopnos" robi" správne rozhodnutia, tak ako sa inštitúcie a podstata 

práce mení? Schopnos" rozhodovania vyzerá by" menšia, tak ako problémy sa stávajú viac 

globálnymi a komplexnými v podmienkách narastania neistoty a rizika (problém !.5), 

Zdokona$ovanie inštitúcií (príležitos" !.15), Zmysel práce, nezamestnanos", vo$ný !as, a 

podzamestnanos" sa menia (problém !.15) 

10. Ako môžu zdie$ané hodnoty a nové bezpe!nostné stratégie redukova" etnické konflikty a terorizmus? 

Terorizmus narastá !o do intenzity, rozsahu a hrozby (problém !.6), Krutos" náboženských, etnických 

a rasových konfliktov narastá (problém !.9), Podpora diverzity a zdie$aných etických hodnôt 

(príležitos" !.5), Vyvíjanie stratégií pre svetový mier a bezpe!nos" (príležitos" !.7) 

11. Ako môže vzrastajúca autonómia žien zdokona$ova" $udské podmienky? Postavenie žien sa mení 

(problém !.8), Vzrastá ekonomická autonómia žien a iných skupín (príležitos" !.12) 

12. Ako možno predís" tomu aby sa zlo!in stal silnejším a sofistikovanejším globálnym podnikaním? 

Organizované kriminálne skupiny sa stávajú sofistikovanými globálnymi podnikmi (problém !.11) 

13. Ako možno bezpe!nejšie uspokojova" rastúci dopyt po energii? Jadrové elektrárne po sveta 

zastarávajú (problém !.13), Rozvíjanie alternatívnych zdrojov energie (problém !.8) 

14. Aké sú najefektívnejšie cesty urýchlenia vedeckých objavov a technologických aplikácií pre 

zdokonalenie $udských podmienok? Rozširovanie potenciálu pre vedecké a technologické objavy 

(príležitos" !.3), Vzrastajúci pokrok v biotechnológiach (príležitos" !.10), Pokra!ovanie s$ubných 

kozmických projektov (príležitos" !.14), 

15. Ako môžu by" etické oh$ady viac rutinne inkorporované do globálnych rozhodnutí? Vytvorenie 

globálnej etiky. 

 

SOFI - State of the Future Index - Index stavu budúcnosti 



 

 

  6. mezinárodní kolokvium Koncipování budoucnosti v Evrop  2001 41  

Ako sú!as" každej z 15 globálnych výziev bola expertami vybrata sada indikátorov, ktorá by odrá)ala 

vývoj v oblasti prislušiacej k danej výzve.  Z týchto indikátorov bol potom zostavený súhrnný 

kompozitný index SOFI - State of the Future Index - Index  stavu budúcnosti, ktorý umož#uje modelova" 

variantný vývoj  a identifikova" potenciálne problémové oblasti, ktoré budú v danom !asovom horizonte 

tento vývoj ohrozova". 

 

Globálne normatívne scenáre do roku 2050 a globálne exploratívne scenáre do roku 2025 , štúdie 

environmentálnej bezpe nosti a prognóza environmentálnej bezpe nosti do roku 

2025,antiteroristické scenáre, anotovaná bibliografia scenárov 

Sú!as"ou správ State of the Future sú  Globálne normatívne scenáre do roku 2050 - Global Normative 

Scenarion 2050, Globálne expolratívne scenáre do roku 2025 - Global Explorative Scenario 2025, 11 

antiteroristických scenárov - Anti - Terrorism Scenarios, ktoré boli spracované ako reakcia na teroristický 

útok na USA 11.9.2001, štúdie environmentálnej bezpe!nosti, prognóza environmentálnej bezpe!nosti do 

roku 2025 - Future International Environmental Security Issues and Potential Military Requirements over 

the Period of 2010 to 2025 a ve$mi zaujímavá a informatívna anotovaná bibliografia scenárov vývoja 

jednotlivých štátov, krají a regiónov.  

 

Prognóza vývoja vedy a technológie do roku 2025 - Future Issues of Science and Technology 

Sú!as"ou The Millennium Project je vypracovanie Prognózy vývoja vedy a technológie do roku 2025 - 

Future Issues of Science and Technology. Je to trojro!ná  štúdia, v rámci ktorej budú v roku 2002 

vypracované scenáre vývoja vedy a technológie do roku 2025. 

 

Scenáre vývoja civilizácie do roku 3000 - Very Long-Term Scenarios 

Experimentálnou sú!as"ou The Millennium Project  je aj šes" ve$mi dlhodobých scenárov vývoja $udskej 

civilizácie do roku 3000. Tieto scenáre boli vypracované skupinou 78 expertov z celého sveta. Scenáre 

vývoja $udskej civilizácie boli vypracované v spolupráci s americkou Nadáciou pre budúcnos" - 

Foundation for the Future a sú zárove# sú!as"ou futurologického projektu Humanity 3000.  

 

Metodológia výskumu budúcnosti - Future Research Methodology 

Významnou sú!as"ou The Millennium Project je aj vydanie najnovšej metodológie výskumu budúcnosti 

na CD-ROM v rozsahu asi 500 strán. Bola vydaná verzia Future Research Methodology Version 1.0. 

V sú!asnosti je pripravená k vydaniu Version 2.0 doplnená o najnovšie metodologické poznatky plus 

Index stavu budúcnosti - SOFI.  

   

Webová stránka  The Millennium Project 

Informácie o projekte je možné nájs" na internetových adresách http://www.millennium-project.org a 

www.stateofthefuture.org. 

 

The Millennium Project je najvä!ším futurologickým projektom sveta v histórií futurológie a ú!as" 

!eských a slovenských futurológov umož#uje využi" najnovšie poznatky z futurologického výskumu vo 

svete pre rozvoj !eskej a slovenskej futurológie.  
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