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Hodnoty západnej civilizácie sa rozšíria rýchlejšie  na celý svet  
 
 
   V súvislosti s teroristickými útokmi na New York  a Washington sa opä ť 
objavili Nostradamové proroctvá. Niektorí ľudia v nich našli zašifrovanú 
predpove ď tejto katastrofy. Vedel predvída ť budúcnos ť lepšie ako 
futurológovia? Považujú ho za svojho predchodcu? 
 
   Lekár, fyzik, astrológ a dvorný lekár Kataríny Medicejskej Michel Nostradamus, bol 
nepochybne jedna z veľkých osobností ľudských dejín. V roku 1555 vydal svoju 
slávnu knihu Centuries, o ktorej sa už storočia diskutuje, či je zbierkou zašifrovaných 
proroctiev, alebo hmlistých básnických textov. Existuje veľa výkladov toho, čo 
zašifroval vo veršoch. Keď sa v jeho proroctvách napríklad hovorí o novom meste, 
dalo by sa vzťahovať niečo i k tejto udalosti. Na Nostradama sa treba pozerať ako na 
veštca, proroka, jasnovidca, ktorý mal prepracovaný - ako by sa dnes povedalo - 
dosť vysoko sofistikovaný - systém.  
 
   Opisuje realitu tak, aby sa nedala pred časne odkry ť. Sám uvádza, že jeho 
predpovede sa dajú analyzova ť až v priebehu, či po uskuto čnení očakávanej 
udalosti.  
 
   Astrológia, jasnovidectvo, veštenie má síce prepracovaný náročný systém 
vlastných pohľadov na svet, ktorý nie každý zvládne, no nie je to veda.  
Nostradamus, ako osobnosť, ktorá sa zaoberala predvídaním budúcnosti je pre 
futurológov určite zaujímavý, veľmi zaujímavé je vedieť, čo sa náhodou splnilo, alebo 
nesplnilo, avšak súčasná futurológia nepoužíva k vytváraniu scenárov, prognóz ani 
vízií budúceho vývoja metódy, ktoré používal Nostradamus, astrológovia, či 
jasnovidci. Niektoré proroctvá sú zaujímavým predmetom biznisu. V čase 
katastrofických udalostí sa dobre predávajú. Musíme sa však pozerať na realitu. I 
keď ide o závažnú udalosť, nemyslím si, že by sme mali hovoriť o katastrofických 
víziách budúcnosti. Politici štátov, ktoré majú v súčasnosti hlavné slovo, urobia 
všetko preto, aby sa toto nebezpečie odvrátilo.  
 
   Futurológia ako veda o budúcnosti predsa tiež pr edvídala aj takéto 
ohrozenia, nie? 
 
   Viaceré prognózy poukazovali a poukazujú na hrozbu terorizmu ako na globálny 
problém a hovoria o možnosti použitia doteraz nepoužívaných metód a prostriedkov 
vedenia vojny a uskutočňovania teroristických útokov. Teroristický útok z 11. 
septembra však bol určite nečakaný a prekvapujúci. 
 
   Vy ste ú častníkom celosvetového projektu výskumu budúcnosti Milénium,  o 
stave civilizácie a jej budúcnosti, na ktorom vyše 1000 expertov z celého sveta 
pracuje už piaty rok. Zhodou okolnosti ste tri dni pred týmto útokom v tla či 
verejne upozornili, že pod ľa futurológov najpravdepodobnejšou katastrofou je 
vznik globálnych epidémií a chorôb  a  ekonomický chaos,  no nie na poslednom 
mieste ste uviedli „globálnu vojnu zaprí činenú teroristickým útokom či 
celosvetové zrútenie právneho systému". 
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   V rámci projektu Milénium, ktorý je projektom OSN, bola vlani vydaná miléniová 
správa, globálna prognóza, ktorá hovorí o 15 civilizačných výzvach. Ide o 
problémové oblasti, ktoré môžu byť príležitosťou pre rozvoj, ale ak sa s nimi 
nevyrovnáme, môžu ohroziť budúci vývoj. V tejto najväčšej svetovej prognóze, ktorú 
spracovali experti celého sveta, sa na tento možný vývoj upozorňovalo.  
 
   Nakoľko v nej moderní futurológovia predvídali túto udal osť?  
 
   Vo vzťahu k nej sú zaujímavé dve témy. Jedna hovorí o tom že organizovaný 
medzinárodný zločin sa stal vysoko sofistikovaným odvetvím, vytvára sieťovú 
organizáciu, ktorá disponuje najmodernejšími technológiami, veľkým bohatstvom a 
má veľkú silu. Väčšiu ako protivníci na úrovni jednotlivých štátov. Organizovaný 
zločin pôsobí v rámci celého sveta ako určitá globálna sieť. Aj globálna teroristická 
sieť je čosi podobné. Prepojenie organizovaného zločinu prerástlo to do takých 
rozmerov, že vlastne nemá protihráča. Takisto ako globálna teroristická sieť. Trúfa si 
za určitou hranicou zaútočiť aj na najväčšiu a najsilnejšiu krajinu sveta spôsobom, 
ktorý pripomína vojenský útok na krajinu a vypovedanie vojny. Futurológovia varovali 
pred vznikom takejto organizačnej štruktúry, ktorá bude ohrozovať budúci vývoj, 
upozorňovali, že by rovnako mala mať protihráča na globálnej úrovni.  
   Druhá výzva, ktorá sa k tomu vzťahuje, je vytváranie nových bezpečnostných 
stratégií a hľadanie zdieľaných hodnôt, aby sa predišlo etnickým konfliktom, hrozbe 
terorizmu a použitiu zbraní hromadného ničenia. Hovorí sa tu o tom, že prostriedky 
chemickej, biologickej a informačnej vojny sú lacné a dostupné aj pre malé skupiny. 
Známy americký futurológ Alvin Toffler upozorňoval v knihe Vojna a antivojna, že 
vývoj technológií umožňuje jednotlivca alebo organizáciu vybaviť nielen bežnými 
zbraňami, ale aj takými, ktoré sa bežne nepoužívajú vrátane zbraní hromadného 
ničenia, jadrových, biologických a chemických zbraní. Zvyšuje sa teda možnosť a 
pravdepodobnosť ich použitia. Opäť je to výzva  pre celú civilizáciu.  
 
   Futurológovia vždy pripravujú alternatívne scená re katastrofický, realistický, 
optimistický. V akom z nich sa predpokladala taká u dalos ť ako sa stala 11. 
septembra?  
 
   Projekt Milénium skúma rozvoj vedy a technológie na najbližších 25 rokov. V čom 
sa zodpovedala otázka, aké katastrofy by v tomto období mohli postihnúť ľudstvo. 
Medzi nimi uvádzal globálnu vojnu vyvolanú terorizmom. Nešpecifikoval, kedy presne 
sa niečo také môže prihodiť. Upozornil, že ak sa nezvládne, môže sa stať ohrozením, 
no asi nikto nepredpokladal, že sa hrozba premení na skutočnosť tak skoro, 
nečakane a rýchlo. Ľudstvo teda nezvládlo túto hrozbu hneď na začiatku storočia a 
jeden zo scenárov futurológov sa premenil na reálnu hrozbu, už tu stojí reálny 
protivník, proti jednotlivým štátom. 
 
   Na akom stupni naliehavosti medzi 15 civiliza čnými výzvami ste v projekte 
videli terorizmus? 
 
   Výzvy sa vytipovali z veľkého množstva nápadov a námetov ako rovnocenné. Veci 
ako je terorizmus sa však nepovažujú za také dôležité, kým k ním nedôjde. Skôr sa 
uvažuje o problémoch ekonomiky či trvale udržateľného rozvoja. Kým nehorí strecha, 
tak sa takýmito výzvami - hoci rovnako naliehavými - politici zaoberajú iba teoreticky.  
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   Milénium však nie je jediná varujúca prognóza.  
 
   Z prognóz zaoberajúcich sa vývojom v horizonte do roku 2025, ktoré hovoria o 
hrozbe terorizmu a možnosti použitia nevojenských prostriedkov na vedenie vojny, 
treba spomenúť predovšetkým americké prognózy Globálne trendy 2015, Vojenské 
hrozby a bezpečnostné výzvy do roku 2015, Globálne hrozby a výzvy do roku 2010 
alebo správy Americkej komisie pre národnú bezpečnosť v 21. storočí vedenej 
Garym Hartom a Warrenom Rudmanom, ktoré sa zaoberajú Americkou 
bezpečnosťou v 21. storočí do roku 2025. A všetky hovoria o hrozbe terorizmu ako o 
jednej z hlavných výziev pre celú civilizáciu ako aj pre vyspelý najmä západný svet a 
v prvom rade USA.  
 
   Aj o jeho formách ?  
 
   Tiež hovoria o spôsoboch útoku teroristických akcií i o nových spôsoboch vedenia 
vojen, akými sú napríklad informačná vojna, vojna v kyberpriestore, psychologická 
vojna a ďalšie. Spomína sa v nich aj možnosť ohrozenia USA na ich vlastnom území. 
Vojaci majú tiež mnohé prognózy, hovorí sa o vedení vojny inými prostriedkami ako 
vojenskými. Teroristický útok z 11. septembra ukázal, že ľudstvo, resp. súčasná 
civilizácia nedokázala včas reagovať na výzvu terorizmu, čo spôsobilo, že sa 
premenila na celosvetovú hrozbu a vyvoláva potrebu zmeny bezpečnostných a 
obranných systémov fungovania súčasnej civilizácie.  
 
   Aké ciele môžu sledova ť takto vybavení jednotlivci, alebo ich siete? 
 
   Myslím si, že v tomto prípade už nejde ani o diverziu, ba ani o terorizmus, bola to 
vojnová operácia. Teroristická sieť už prekročila hranicu, za ktorou sa útočníci cítia 
takí silní, že potrebovali deklarovať moc. Ako keď sa vyvíja mladý človek a potrebuje 
deklarovať, že už sa cíti dosť silný, rozbíja autobusové zástavky a ak je agresívny, 
môže napadnúť človeka, aj ho zabiť. Takáto sieť podľa mňa prerástla hranicu 
obyčajnej teroristickej organizácie a deklarovala, že svojou silou vstúpila do arény 
dramatického boja o globálnu moc na úsvite novej civilizácie a deklaruje si svoj nárok 
na určitý - možno aj hlavný - podiel na nej. Po tom, čo aj taký šialenec resp. šialenci, 
ktorí zorganizovali a uskutočnili teroristický útok v USA, môžu byť na čele takejto 
organizácie, to nemôžeme vylúčiť. V Japonsku tiež teroristická sekta mala svoje 
ministerstvá a vládne štruktúry, ministerstvo vnútra, tajnú službu, laboratórium, štáb. 
Takéto organizácie akoby rástli z malých, rozširujú sa a keď sa cítia dostatočne silné, 
udrú.  
 
   Ďalšie verzie, ktoré sa spomínajú, vidia za týmto st retom boj severu proti 
juhu, alebo bohatých proti chudobným. Čo vy na to? 
 
   Nemyslím si, že ide o boj bohatých a chudobných, pretože bin Ládin je miliardár a 
ani špička bohatých moslimov sa nemôže rátať medzi chudobných, ba ani 
organizácia Al-Kajdá, ani Taliban nedeklarovala boj bohatých a chudobných. Má skôr  
fundamentalistické korene, je to súboj hodnotových orientácií a právneho systému. 
Právny demokratický systém, aký je v USA, kde  si môžu dovoliť verejne prepierať 
prehrešky prezidenta Clintona, je odlišný od systému v niektorých moslimských 
krajinách, kde všade visia obrovské portréty miestnych vládcov a kde  človek nemá 
základné ľudské práva. V tom je západná civilizácia nebezpečná súčasnému 
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usporiadaniu islamskej spoločnosti. Preto chcú najväčšieho reprezentanta tohoto 
hodnotového systému zničiť. 
 
   Teda vojna civilizácií ?  
 
   Americký futurológ Alvin Toffler svojom článku Prvá vojna tretej vlny, hovorí o 
teroristickom útoku z 11. septembra a následných udalostiach ako o prvej vojne tretej 
vlny, pričom podľa neho ide o stret prvej vlny, čiže agrárnej civilizácie a tretej vlny, 
čiže informačnej spoločnosti. Toffler hovorí o reverzionizme ako o ideológii, ktorá 
vedie aktivity bin Ladina a Talibanu v snahe znovu nastoliť svet islamu 7. storočia, 
ktorý sa považuje za zlatý vek. Súčasný stret je podľa Tofflera stretom civilizácie 
tretej vlny so svetom islamu 7. storočia, pričom v snahe ho znovu nastoliť jeho 
zástancovia používajú zbrane, technológie a vymoženosti tretej vlny, ako kreditné 
karty, internet, dopravné systémy, letecké simulátory. 
 
   Keďže už vieme, že sa jeden z katastrofických scenárov  začal nap ĺňať, aké 
pokra čovanie a možné dôsledky predpokladá v tom prípade f uturologická 
vízia? Ako ovplyvní ekonomiku, demokraciu at ď...? 
 
   Áno, je to vzájomne prepojené. Myslím si, že to bude mať závažné dôsledky na 
civilizáciu. Krátkodobé už cítime aj my. Sprísňujú sa bezpečnostné opatrenia vo 
viacerých sférach. Z dlhodobého hľadiska by sa v prípade vyplnenia katastrofického 
scenára rozšíril vojnový konflikt na globálny. Politici štátov, ktoré majú v súčasnosti 
hlavné slovo, urobia zrejme všetko preto, aby sa toto nebezpečenstvo odvrátilo. 
   No ja si myslím, že dôsledky teroristického útoku budú práve opačné ako bol zámer 
teroristov, keď zaútočili na symboly amerických hodnôt života. Už v minulosti 
napríklad v prípade Satanských veršov Salmana Rushdieho, keď islamské 
duchovenstvo deklarovalo nárok islamské právo rozšíriť na celý svet, keď 
vyhlasovalo kliatby na Rushdieho, sa stretli dva systémy ponímania práva, právneho 
systému a ľudských práv: západný a moslimský. Globalizácia núti, aby sa naučili 
tieto systémy navzájom sa tolerovať. No udalosť, ku ktorej došlo 11. septembra, 
znamená začiatok vojenského stretu medzi predstaviteľmi dvoch svetov. Ak niekde 
jestvuje právo, podľa ktorého môžu pôsobiť teroristické organizácie tak, že v 
globálnom prostredí môžu zasahovať na území ako je USA, tak v strete s ním 
nakoniec ten silnejší, Spojené štáty americké, ako jadro súčasnej svetovej civilizácie, 
bude musieť rozšíriť svoje pravidlá hry na celý svet. Globálny systém sa viac prepojí, 
vznikne niečo ako globálne pravidlá hry. Tak právny systém, ktorý je v USA a v 
západných krajinách, ako aj  bezpečnostné systémy a ekonomický systém 
nadobudnú globálny rozsah. Hodnoty západnej civilizácie sa teraz budú šíriť po svete 
oveľa rýchlejšie a dôslednejšie. To je jedna vysoko pravdepodobná možnosť. 
 
   A nie je druhou pravdepodobnou možnos ťou opak? Teda, že situáciu využijú 
konzervatívne sily, ktoré už predtým sa neúspešne s nažili obmedzova ť ľudské 
práva, aby pod vplyvom nutnosti zvýši ť bezpečnos ť si presadili svoje ciele, 
obmedzili liberálne hodnoty?  
 
   Keď hovorím o západnom civilizačnom systéme, nehovorím, či to je liberalizmus. 
To len u nás jedna skupina ho tak prezentuje. Podstatou západného systému je 
demokracia, trhová ekonomika a chápanie ľudských práv, ktoré je postavené na 
slobode jednotlivca. 
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Nestojíme pred dilemou vybra ť si vä čšiu bezpe čnos ť, alebo slobodu 
jednotlivca?  
 
   Viacero takých hlasov sa objavilo, no myslím si, že problém tak nestojí. 
Teroristickým aktom sa zvýšili obavy a neistota v rámci celého globálneho systému, 
na každom mieste Zeme. Takáto situácia vo všetkých  krajinách prinúti vlády si 
sadnúť dohromady a hľadať nejaký iný mód alebo iný spôsob fungovania modelu, 
ktorým by bola garantovaná bezpečnosť človeka, napríklad v lietadle, alebo pri 
pohybe na území veľkomesta, aby ho neohrozoval teroristický útok. Ak teraz 
civilizácia nezvládla výzvu, na ktorú upozorňovali aj futurológovia, spätné väzby sa 
premietnu do korigovania systému súčasného fungovania civilizácie.  
   Z dlhodobého hľadiska sa však nedá povedať, že si pár fundamentalistov vynúti 
nejaké ústupky, obmedzenia  slobody. To mohol byť práve jeden z potenciálnych 
cieľov teroristov - obmedziť systém demokracie alebo nastoliť viac diktátorské 
režimy. 
   Naopak. Budú sa musieť zdokonaľovať princípy a inštitúcie, garantujúce slobodu 
človeka a demokraciu. A poskytnutie väčšej slobody bude práve tvoriť protiváhu 
terorizmu a v konečnej miere vytvorí prostredie znemožňujúce ďalšie rozširovanie 
terorizmu a uskutočňovanie teroristických akcií. Preto sa dá predpokladať ďalší vývoj 
v  zdokonaľovaní inštitúcií a vytváranie nových princípov, ktoré by garantovali 
slobodu jednotlivca a systém demokracie aj vo vznikajúcej civilizácii tretej vlny. 
 
   Prečo ?  
 
   Vývoj z dlhodobého hľadiska speje k väčšiemu oslobodeniu človeka. Ak by sa 
obmedzila sloboda jednotlivcov, ešte viac by sa destabilizoval celý systém, ktorý je 
prepojený vývojom informačnej spoločnosti. Veľká časť spoločnosti je vybavená 
modernými technológiami, aj mimo Ameriky, aj v západnej Európe, aj v moslimských 
krajinách. Aj teroristi disponujú modernou technológiou, spôsob  útoku, celý jeho 
postup je sofistikovaná technológia, proti ktorej informačné systémy nefungovali dosť 
rýchlo a nezodpovedali úrovni technológie, ktorá bola pri útoku použitá. Aj keď 
vyštartovali lietadlá, aby zabránili katastrofe, nepodarilo sa to, reagovali neskoro. 
 
   Teroristi takisto ťažili z možností internetu a iných sietí informa čnej 
spolo čnosti.  
 
   Áno, zrejme aj z internetu. Každá technológia sa dá použiť na dobré aj na zlé 
účely. Veľa ľudí sa zaoberá využitím internetu, menej potenciálnymi hrozbami, ktoré 
môžu vyplynúť z využitia jeho siete. Vývoj technológie sa však nedá zastaviť. Keby 
sa dnes rozhodla Svetová banka, že zastaví rozvoj internetových technológií, tak 
nemá na to silu. Hoci jestvujú rôzne katastrofické scenáre zneužitia génových i 
informačných technológií, kým k niečomu nedošlo, nebrali sa vážne. 
 
   Myslíte, že ľudstvo bude teraz opatrnejšie aj v rozvíjaní iných technológií? 
Prezident G. Bush, ke ď dával súhlas na génové manipulácie, rozhodoval na 
hrane svedomia. Pod bezprostredným vplyvom reálnost i zneužitia technológií 
sa ich vývoj nepribrzdí?  
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   Bude musieť byť väčšia transparentnosť a otvorenosť. Človek si bude musieť 
zvyknúť, že všetko, čo robí, je verejné. Keď bude čokoľvek písať, hovoriť alebo robiť, 
bude to verejne prístupné, čo ho  bude tlačiť aj k tomu, aby jedno nehovoril a druhé 
nerobil. Bude na očiach. Čiže média a nové technológie ako keby skenovali človeka, 
sprístupňovali ho verejnosti.  
 
   Nebude ma ť žiadne súkromie?!  
 
  Súkromie bude v inej podobe. Ak jestvujú technológie, ktoré umožňujú aj bez 
vedomia človeka použiť voči nemu takýto prístup, tak sa musí aj ten systém zmeniť 
zodpovedajúcim spôsobom, aby to bolo transparentné a nemohlo sa zneužiť. Aby 
človek vedel, že ak píše internetovú korešpodenciu, je samozrejmé, že ju hocikedy 
môže zverejniť. Kto má čisté svedomie, môže zverejniť nielen svoju pracovnú, ale aj 
súkromnú korešpondenciu. Keď sa pozrieme do histórie, vždy sa po smrti zverejnila 
súkromná korešpondencia rôznych velikánov a keby dnes žili, tak sa nemusia hanbiť 
ani za listy priateľom, alebo príbuzným. Veľká osobnosť sa prejaví aj v jeho 
korešpondencii. Mala by byť súčasťou človeka. To bude tlačiť ľudí k tomu, aby začali 
v sebe brať ohľad aj na morálku a etické princípy, aby sa pod tlakom verejnosti 
správali morálnejšie. 
 
   Aké budú ekonomické dôsledky teroristického ohro zenia ? 
 
   Budú značné. Spočiatku sa konjunkturálne komentáre zaoberali dôsledkami na 
menu, predpovedali zhoršenie kurzov, ba zrútenie menového systému. Myslím si, že 
to boli z 80% konjunkturálne výmysly. Samozrejme, keby sa také niečo stalo, bola by 
to katastrofa. Za závažnejšie však považujem ako efektívne a odkiaľ kam sa bude 
orientovať presun zdrojov. Keď sa začala v Sovietskom zväze robiť roku 1986 
prestavba, motívom bolo uvoľniť prostriedky z vojenskej oblasti a použiť ich pre 
človeka a životné prostredie, zdroje sa mali presmerovať do rozvoja človeka. 
Napokon pretože, sa v postkomunistických krajinách bez diskusie zvolil jediný 
správny model, prostriedky, ktoré mali ísť do rozvoja človeka a životného prostredia, 
sa premrhali, najmä na propagandu tohoto jediného správneho modelu. A teraz to 
bude mať také isté dôsledky. Včera sme mohli diskutovať o tom, či potrebujeme 
nejaké lietadlá, bezpečnostný systém a podobne, no ak budeme stáť zoči voči 
hrozbe, tak aj rozbehnuté projekty, ktoré sa týkajú životného prostredia, sa budú 
musieť zoškrtať a prostriedky presunúť na zabezpečenie bezpečnosti. 
 
   Ale predsa práve zni čenie životného prostredia je jednou z možných zbran í 
teroristov. Neodzbrojí sa potom svet, ak bude ignor ovať problém životného 
prostredia? Napokon na ň takisto upozornil projekt Milénium. 
 
   Jeho súčasťou je environmentálna bezpečnosť. Už niekoľko rokov sa zostavujú 
rôzne možné scenáre, na ktorých sa podieľali aj vojenskí odborníci, aké negatívne 
dôsledky môže mať použitie zbraní hromadného ničenia, aké dôsledky môžu mať na 
životné prostredie rôzne druhy konfliktu. Pre takú krajinu ako Slovensko, s napätým 
štátnym rozpočtom, môžu mať takéto požiadavky na výdavky, na vojenskú techniku, 
atď. a rozhodovanie, čo potlačiť, dokonca až zničujúce dôsledky.  
   Dôsledky budú jednak krátkodobejšie, ktoré zaťažia rozpočty jednotlivých krajín, 
lebo budú musieť prispôsobiť a prerobiť riadiace, bezpečnostné a obranné systémy 
štátu, ale aj hospodárskych odvetví a podnikov. Armáda i bezpečnostné zložky sa 
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budú musieť vybaviť modernejšou technológiou, ako doteraz. V rozpočte USA, kde to 
je už realitou, ide o obrovské čiastky na bezpečnosť, na obranu. Tomuto trendu sa 
nevyhneme ani u nás.  
   Budeme musieť takisto vynakladať čiastky na to, aby armáda a bezpečnosť prešla 
na novšiu technológiu a finančné prostriedky dajme tomu určené na ochranu a 
obnovu životného prostredia, sa budú musieť presúvať na armádu.  
   Dôsledky sa prejavia aj v štruktúre ekonomiky. Iná je v mierových a iná vo 
vojnových podmienkach, keď sa musia odčerpávať financie na udržiavanie a 
fungovanie systémov, ktoré v mieri nie sú potrebné. Budú sa musieť vytvoriť celkom 
nové štruktúry.  
   Ďalším dôsledkom je poznanie, že ekonomika je skutočne už teraz, nie vo 
vzdialenej budúcnosti, vzájomne prepojená, globálna. Že ak by podľa niektorých 
predpovedí hneď po útoku skutočne skrachovala americká ekonomika - našťastie 
neskrachovala, ani neskrachuje - mohlo by to viesť aj ku krachu slovenskej 
ekonomiky. Vidíme, aké zničujúce dopady to má napríklad na letecké spoločnosti.  
 
   Bude to drahé pou čenie ?   
 
   Osobne som však presvedčený aj o pozitívnom vplyve na budúcnosť: urýchli sa 
riešenie chronických problémov spoločnosti a za veľmi významné považujem, že to 
svet posunie viac k informačnej spoločnosti. Hlavné jadro ekonomiky sa bude musieť 
previesť na moderné technológie. Vyvolajú to už negatívne spätné väzby možností 
teroristického útoku na jednotlivé odvetvia. Analýza teroristického ohrozenia 
jadrových elektrární, chemických tovární, iste poukáže na nedokonalé, zastaralé 
bezpečnostné systémy, budú musieť nájsť modernú technológiu i organizačnú 
štruktúru, uplatniť najnovšie metódy riadenia. Pozitívom je aj zvýšený tlak na vedenia 
jednotlivých podnikov, aby uspôsobili organizáciu a vedenie podniku moderným 
svetovým trendom.  
   Avšak tak, ako v súčasnej civilizácii už nemá miesto napr. otroctvo, je možné 
vytváraním nových bezpečnostných stratégií a hľadaním zdieľaných hodnôt zbaviť 
ľudstvo aj vojen a terorizmu. Rast demokracie, medzinárodného obchodu a 
globálneho zviditeľňovania prostredníctvom médií, internetu a satelitov spolu s 
lepšími možnosťami cestovania a zvyšovaním životného štandardu vytvárajú spolu 
lepšie podmienky pre mierovú evolúciu ľudstva ako tomu bolo doteraz. Samozrejme 
táto výzva závisí od konania človeka a udalosti z 11. septembra ukazujú, že ľudstvo 
ešte nie je plne pripravené odpovedať na túto výzvu pozitívnym spôsobom. 
 
   Hospodárske noviny, 9. -11. 11. 2001 - pôvodná neskrátená verzia, rozhovor 
pripravil Ivan Špáni 
 
  


