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   Koľko rokov dopredu „vidí“ fu-
turológ s istotou?
Futurológovia robia prognózy väčšinou 
na obdobie dlhších časových horizontov. 
Obyčajne je to dvadsaťpäť alebo päťde
siat rokov. Prognózy vypracúvajú v po
dobe alternatívnych scenárov budúceho 
vývoja, ktoré sú podmienené. Nerobia 
teda nič s istotou, ale hovoria o tom, aké 
možné podoby budúcnosť môže mať.

   Aká je úspešnosť prognóz? 
Úspešnosť je daná aj ovplyvnením 
vývoja reality. Napríklad ak varovný 
či katastrofický scenár hovorí o tom, 
za akých podmienok sa môže 
realizovať, úspešnosť prognózy je spoje
ná aj s tým, či sa spoločnosť takémuto 

scenáru vyhne na základe toho, že bol 
uverejnený. Variánt ovplyvnenia reality je 
veľa. Americký futurológ Herman Kahn 
zverejnil scenáre týkajúce sa vplyvov 
jadrovej vojny a tieto prispeli k tomu, 
že jadrová vojna nevypukla.

   Ste aj ekonóm. Videli ste 
v roku 1989 spôsob, akým by sa 
malo Slovensko uberať, aby sa 
z nás stala ekonomicky prospe-
rujúca krajina a nie to, čo sa tu 
deje dnes? Kde sa stala chyba?
Pred rokom 1989 som sa podieľal 
na tvorbe dlhodobej prognózy rozvoja 
Slovenska do roku 2010. Hlavnou pri
oritou mala byť informatizácia. Dodnes 
sa však prioritou nestala. Chyba bola 

v pochopení toho, čo reformy sú. Zmena 
systému v roku 1989 sa diala s jedným 
hlavným cieľom, a to zvýšiť konkurencie
schopnosť ekonomiky. To sa malo diať 
prechodom celej ekonomiky na moder
né technológie. Technologická dimenzia 
napokon z reforiem vypadla a zvýšenie 
konkurencieschopnosti bolo nahradené 
dosahovaním „dobrých makroekono
mických ukazovateľov“. Ukazuje sa, že 
až také dobré neboli a technologické 
zaostávanie Slovenska za svetom sa 
zväčšilo. Dnes sú viditeľné rozdiely vo 
výsledkoch reforiem v Číne a v našich 
postkomunistických krajinách. Naše 
reformy sa dajú hodnotiť ako neúspeš
né a čínske ako úspešné. Nie je dôležité 
vyhrať či prehrať bitku, ale je dôležité Au
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Súčasný stav spoločnosti je 
takmer katastrofálny. Preto 

sa pýtame, či bude ešte horšie. 
a bude vôbec ešte niečo? 

O budúcnosti ľudstva 
a technológií a osídľovaní 

vesmíru sme diskutovali s naším 
špičkovým futurológom 

ivanom klincom (50).

Civilizácií môže 
byť vo vesmíre 

veľmi veľa. 
ich objavenie, 

respektíve 

 s nimi, 
určite žiadne 
prekvapenie 

nebude.

vyhrať celú vojnu. Nie je teda podstat
né, že pár rokov boli vykazované „dobré 
makroekonomické ukazovatele“, ale 
závažný je dnešný katastrofálny stav 
ekonomiky a spoločnosti.

   Smutné konštatovanie. 
Ovplyvňujú vaše ekonomické 
prognózy aj konšpiračné teórie?
Ja sa konšpiračným teóriám vyhýbam. 
So serióznymi prognózami nemajú nič 
spoločné. Ale predstavujú dobrý biznis 
a dobre sa predávajú či už v knižnej, vo 
filmovej, alebo v iných podobách. 
Dá sa na nich dobre zarobiť. 
   
Vy údajne zastávate názor, že 
sa systém spoločenského vlád-

nutia na planéte zmení z eko-
nomického na etický. Za akých 
podmienok by to bolo reálne 
a aké ústupky by sa mali udiať?
Etický princíp nie je o ústupkoch, ale 
základných princípoch fungovania eko
nomiky. Základ je rovnováha: má dať 
a dal. Na tom je postavená ekonomika 
a účtovníctvo. Ak si niekto zoberie viac, 
ako mu patrí a rovnako ak niekto niečo 
urobí a nedostane za to prakticky nič, 
vtedy ekonomika zlyháva. To sa deje 
vo svetovej ekonomike. Princíp má dať 
a dal je základ ekonomiky a je posta
vený na etike. Ten, čo dá, musí dostať 
protihodnotu a ten, čo berie, musí 
zasa niečo dať. Ak táto základná etika 
zmizne, ekonomika prestáva fungovať. 

Je to takisto základný kozmický zákon 
vyrovnania. 

   Z hľadiska vývoja sa začína po-
užívať pojem klimatickí utečen-
ci. Spomína sa príklad Thajska či 
Bangladéša a ďalších území vy-
stavených tlaku vodného živlu. 
Do akej miery zamiešajú karta-
mi takíto migranti?
V prípade, že by zaplavili rozsiahle 
oblasti v Ázii a milióny ľudí by sa pohli 
do vnútrozemia, nedokázala by ich za
staviť žiadna vojenská sila. Rozvrátili by 
ekonomiky a spoločnosť najprv v Ázii 
a potom v Európe. Scenáre sú vymo
delované. Išlo by o zánik civilizácie v jej 
dnešnej podobe. 

   Čo prognózy o technoló-      
giách? Sú jednoduchšie ako 
ekonomické?
To, čo dnes naberá silu, sú transhumán
ne technológie ako nano, bio, génové, 
klonovacie a podobne. Zaoberá sa nimi 
transhumanizmus. Po skončení tejto krí
zy budú tieto technológie dominantné. 

   Horúcou témou sú humanoidi. 
Budú sa vo výhľade niekoľkých 
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To, čo dnes 
naberá silu, sú 
transhumánne 
technológie ako 

nano, bio, 
génové, klono-
vacie a podob-
ne. zaoberá sa 
nimi transhu-
manizmus. 
Po skončení 

budú tieto tech-
nológie domi-

nantné. 

Vývoj robotov urýchli kríza: Momentálne 
najšikovnejší robot sveta Asimo.

rokov medzi nami pohybovať 
technologicky upravení ľudia?
Takýmto scenárom sa intenzívne 
zaoberá napríklad šéfka Svetovej 
transhumanistickej asociácie Humani
ty, futurologička a umelkyňa Natasha 
Vita Moreová. Je autorka konceptu ta
kéhoto človeka, ktorého nazvala Primo 
Posthuman. 

   Ktorá z modifikácií ľudí 
bude prvá? 
Prvou sú mobily, iPhony, tablety... Ide 
o vek spájania človeka a technológie 
a rozširovanie jeho kapacít.

   A čo človek vyrobený z látok, 
ktoré sú na nerozpoznanie 
od pravých ľudí? Je to reálne 
a viete aspoň hrubým odhadom 
povedať kedy?
Je to reálne pomerne v krátkom čase. 
Prekážky sú však inštitucionálne. Ťažko 
je možné niečo také realizovať s takým 
zastaraným zdravotným systémom, 
aký máme dnes na Slovensku, ale aj 
v mnohých ďalších krajinách.

   Vývoj robotov je živý a napre-
duje najmä v Ázii. Zrejme ho 
však utlmí hroziaca ekonomic-
ká kríza. Je šanca na zrýchlenie?
Vývoj robotov urýchli kríza a po kríze sa 
bude ešte viac zrýchľovať. V súčasnosti 
je podľa posledných odhadov na svete 
vyše osem a pol milióna funkčných ro
botov. Teda viac ako obyvateľov Sloven
ska. Nemám, samozrejme, na 
mysli kuchynské roboty. 

   V týchto dňoch je téma  
konca sveta v roku 2012  
nanajvýš aktuálna. Zaoberáte 
sa aj takýmito vecami? 

Súčasný ekonomický systém sa bude 
preklápať, a teda meniť základné prin
cípy fungovania v desaťročí po roku 
2010. Zaujímajú ma všetky predpo
vede rovnako ako všetky techniky 
predvídania. Všetko sú to podmienené 
scenáre budúceho vývoja.

   Teórií je veľa. Mayský kalen-
dár, zrážka s planétou Nibiru  
či Boží hnev. Je niektorá z pred-
povedí reálna? Či bude zmena 
skôr realistického charakteru?
Zmena bude skôr reálna. Je ňou návrat 
etiky ako kľúčového prvku fungovania 
ekonomiky. Alternatíva je deštrukcia, 
zánik súčasnej civilizácie.

   Dala sa zmena predpovedať 
s istotou? Na základe čoho?
Futurológovia už dlhší čas predpove
dajú zánik industriálnej civilizácie, a to 
na základe evolučného modelu vývoja 
civilizácií od agrárnej cez industriálnu 
po informačnú spoločnosť a následne 
kozmický vek.

   Myslíte, že sú takéto zmeny 
potrebné a prídu aj ďalšie?
Takéto zmeny sú nevyhnutné a nedajú 
sa odvrátiť.

   Čo si myslí futurológ o Nostra-
damovi?
Nostradamus bol veľký vizionár. Vytvoril 
väčšie množstvo podmienených scená
rov, ktoré sú však zakódované. Nepo
chybne patril medzi géniov.

   A čo Dänikenove vízie o sta-
rých civilizáciách, ktoré ovplyv-
nili ľudské počínanie?
Majú racionálne jadro. Nie sme prvá 
a nebudeme ani posledná civilizácia. 
Mnoho civilizácií zaniklo a ani o nich 
nevieme. Neostali po nich žiadne 
stopy.

   Čítate sci-fi knihy? Ktorý autor 
je váš obľúbený? A koho vízie 
sa vám ako futurológovi zdajú 
najpravdepodobnejšie?
Moji obľúbení autori sú Isaac Asimov, 
Ray Bradbury, Arthur C. Clarke a ďalší. 
Herbert G. Wells bol takisto veľký futu
rológ. Veľa jeho vízií sa naplnilo. V sú
časnosti čítam veľmi zaujímavú dysto
pickú knihu Dívka na klíček od autora 
Paola Bacigalupiho.  

   Niektorí autori sci-fi sa 
chápu aj ako futurológovia. 
Keď sa hodnotili najvýznamnejší futuro
lógovia všetkých čias, v prvej desiatke 
skončili Jules Verne, Arthur C. Clarke, 
Isaac Asimov i George Wells.

   Prednedávnom ste v rozho-
vore pre Brejk uviedli parale-
lu medzi osídľovaním vesmíru 
a Nového sveta. Dokázali by ste 
ju s odstupom času rozviesť?
Je to koncept zakladateľa a prezidenta 
Mars Society Roberta Zubrina. Koncept 
je podrobne opísaný v jeho knihách.

   Bude aj podľa vás prvou las-
tovičkou v rámci osídľovania 
vesmíru planéta Mars? V akých 
časových horizontoch ju pred-
pokladáte?
Optimistický scenár by sa mohol začať 
napĺňať v priebehu najbližších desia
tich, maximálne dvadsiatich rokov. 
Myslím tým prvé cesty na Mars spojené 
s vytváraním určitej bázy pre jeho budú
ce osídľovanie.

   Istá dvojica vedcov tvrdí, 
že spochybňovanie mimo-
zemských civilizácií v našej 
slnečnej sústave je chyba. 
Veď sama nie je z veľkej časti 
preskúmaná. Napríklad  
Kuiperov pás, kde by sa mohlo 
ukrývať čokoľvek. Môže nám 
budúcnosť aj v tomto smere 
priniesť nečakané  
prekvapenia?
Predpoklad, že naša civilizácia je 
jediná, je asi také tvrdenie, ako bola 
predstava, že Zem je stred 
vesmíru. Dnes sa to zdá smiešne. 
A, samozrejme, civilizácií môže byť 
vo vesmíre veľmi veľa. Ich objavenie, 
respektíve komunikácia s nimi, urči
te žiadne prekvapenie nebude.

   Existuje teória, že ľudia 
po roku 2030 prestanú sexo-
vať. Dôvodom majú byť im-
plantované čipy, ktoré nám 
pôžitok zo sexu nahradia. 
Myslíte, že je to reálne? 
Cieľom sexovania nie sú zážitky, ale 
rozmnožovanie. Človek sa aj po roku 
2030 bude rozmnožovať klasickým 
spôsobom.

   Ktoré tvrdenie vám ako     
futurológovi najviac vyšlo, 
čo vás najviac potešilo?
Mňa najviac potešil rýchly rozvoj futu
rológie ako vedy a rovnako aj vzrasta
júci záujem o túto vedu. Projektovala 
sa ako metaveda, ktorá má pomôcť 
riešiť ľudské problémy. Mňa osobne 
najviac potešilo, že som výrazne v prie
behu ostatných dvadsiatich rokov 
prispel k vnímaniu futurológie ako 
vedy a k jej akceptovaniu verejnosťou. 
To považujem za môj najväčší úspech 
v spojitosti s futurológiou.  
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