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Vedomá evolúciaVedomá evolúcia

�� Vedomá evolúcia je jedinou cestou zo súčasnej Vedomá evolúcia je jedinou cestou zo súčasnej 
globálnej krízyglobálnej krízy

�� Vedomá evolúcia je založená na vedomej Vedomá evolúcia je založená na vedomej 
inkorporácií etiky do človekom vytvorených inkorporácií etiky do človekom vytvorených 
systémov ako sú ekonomika a spoločnosťsystémov ako sú ekonomika a spoločnosť

�� Vedomá evolúcia predpokladá porozumenie Vedomá evolúcia predpokladá porozumenie 
dlhodobých evolučných procesov ľudskej dlhodobých evolučných procesov ľudskej 

civilizáciecivilizácie

�� Vedomá evolúcia je spojená s transformáciou Vedomá evolúcia je spojená s transformáciou 
súčasných ekonomických systémov na súčasných ekonomických systémov na 

syntropicksyntropickee ekonomické systémyekonomické systémy



Vedomá evolúciaVedomá evolúcia

Koncepty vedomej evolúcieKoncepty vedomej evolúcie

�� JonasJonas SalkSalk

�� Barbara Barbara MarxMarx--HubbardováHubbardová

�� EricEric ChaissonChaisson

�� R. R. BuckminsterBuckminster FullerFuller

�� Bela Bela BanathyBanathy



EkonEkonóómia mia 
industriindustriáálneho lneho 

vekuveku

�� MechanistickMechanistickaa paradigmaparadigma

�� ZiskZisk

�� Reaktívne systémyReaktívne systémy

�� EkonomickEkonomickáá teteóória ako ria ako 
ideolideolóógiagia

EkonEkonóómia mia 
informainformaččnnéého ho 

vekuveku

�� HolistickHolistickáá paradigmaparadigma

�� SyntropiaSyntropia

�� AnticipatívneAnticipatívne systémysystémy

�� Pluralita ekonomických Pluralita ekonomických 
teteóóririíí –– puzzlepuzzle paradigmaparadigma



�� DisipatDisipatíívnevne šštrukttruktúúry ry –– IlyaIlya PrigoginePrigogine
�� SyntropiaSyntropia –– R. R. BuckminsterBuckminster FullerFuller, , LuigiLuigi FantappieFantappie
�� ImplikImplikáátnytny poriadok a poriadok a celopohybcelopohyb –– DavidDavid BohmBohm

�� KreatKreatíívna devna dešštrukcia trukcia –– JosephJoseph SchumpeterSchumpeter
�� SystSystéémový prmový príístupstup, , ekodesignekodesign –– FritjofFritjof CapraCapra

�� EntropickEntropickyy zzáákon kon –– NicholasNicholas GeorgescuGeorgescu--RoegenRoegen
�� NetworkingNetworking –– JohnJohn ArquillaArquilla, , DavidDavid RonfeldtRonfeldt, , JessicaJessica

LipnackLipnack, , JeffreyJeffrey StampsStamps
�� SieSieťťovoovo--centrickcentrickáá organizorganizáácia cia –– ArthurArthur CebrowskiCebrowski, , JohnJohn

GarstkaGarstka
�� SwarmingSwarming –– KevinKevin KellyKelly, , JohnJohn ArquillaArquilla, , DavidDavid RonfeldtRonfeldt

�� VVššeobecneobecnáá sséémantika mantika –– AlfredAlfred KorzybskiKorzybski
�� Skrytý civilizaSkrytý civilizaččný kný kóód d –– AlvinAlvin TofflerToffler

�� InformaInformaččnnáá teteóória hodnoty ria hodnoty –– JohnJohn NaisbittNaisbitt



�� Napodobovanie prírody, Modrá ekonomika Napodobovanie prírody, Modrá ekonomika –– GunterGunter PauliPauli
�� AnticipatívneAnticipatívne systémy systémy –– RobertRobert RosenRosen

�� Vedomá evolúcia Vedomá evolúcia –– Barbara Barbara MarxMarx--HubbardováHubbardová
�� Vedomá evolúcia, etická evolúcia Vedomá evolúcia, etická evolúcia –– EricEric ChaissonChaisson

�� Etická evolúcia Etická evolúcia –– JonasJonas SalkSalk
�� FutrurológiaFutrurológia –– OssipOssip K. K. FlechtheimFlechtheim

�� SyntropiaSyntropia –– AntonellaAntonella VaniniVanini
�� SyntropiaSyntropia –– UlisseUlisse DiDi CorpoCorpo

�� AnticipatívneAnticipatívne vládnutie vládnutie -- LeonLeon S. S. FuerthFuerth
�� AnticipatívnaAnticipatívna demokracia demokracia –– ClementClement BezoldBezold

�� WinWin--WinWin WorldWorld –– HazelHazel HendersonováHendersonová
�� Vedomý kapitalizmus Vedomý kapitalizmus –– PatriciaPatricia AburdeneováAburdeneová



�� Ekonomika ako živý organizmusEkonomika ako živý organizmus
�� Ekonomika ako Ekonomika ako anticipatívnyanticipatívny systémsystém
�� Ekonomika ako Ekonomika ako syntropickýsyntropický systémsystém

�� Ekonomika ako otvorený podsystEkonomika ako otvorený podsystéém vym vyššššíích ch 
systsystéémov mov –– spolospoloččnosti, prnosti, príírody, Univerzarody, Univerza

�� Ekonomika ako nerozdelený celokEkonomika ako nerozdelený celok
�� Ekonomika ako nerozdelený celok a Ekonomika ako nerozdelený celok a globalizglobalizááciacia

ako ako celopohybcelopohyb
�� Ekonomika ako mapa, Ekonomika ako mapa, eekonomickkonomickéé teteóórie ako rie ako 

parciparciáálne mapy ekonomickej realitylne mapy ekonomickej reality
�� Ireverzibilita ekonomických procesovIreverzibilita ekonomických procesov

�� Ekonomika ako dynamický organizmusEkonomika ako dynamický organizmus

SyntropickáSyntropická ekonomická teóriaekonomická teória



�� Ekonomické procesy ako procesy kreatívnej deštrukcieEkonomické procesy ako procesy kreatívnej deštrukcie
�� Implementácia konceptu Implementácia konceptu entropieentropie do ekonomickej teóriedo ekonomickej teórie
�� Implementácia konceptu Implementácia konceptu syntropiesyntropie do ekonomickej teóriedo ekonomickej teórie

�� Informácia ako Informácia ako inin--formujúciformujúci a a štruktúrotvornýštruktúrotvorný faktor v ekonomike faktor v ekonomike 
�� Informačná teória hodnotyInformačná teória hodnoty

�� Ekonomika ako Ekonomika ako disipatívnadisipatívna štruktúraštruktúra
�� Výrobné faktory ako civilizačné Výrobné faktory ako civilizačné atraktoryatraktory

�� Ekonomické zákony totožné so zákonmi prírody a UniverzaEkonomické zákony totožné so zákonmi prírody a Univerza
�� Obnovenie pôvodného významu ekonómie ako vedy o hospodáreníObnovenie pôvodného významu ekonómie ako vedy o hospodárení

�� Sociálny kapitál ako dominantná forma kapitáluSociálny kapitál ako dominantná forma kapitálu
�� Etika ako kľúčový prvok ekonomických systémovEtika ako kľúčový prvok ekonomických systémov

SyntropickáSyntropická ekonomická teóriaekonomická teória



Ekonomika ako živý organizmusEkonomika ako živý organizmus

�� Ekonomika je chápaná ako živý Ekonomika je chápaná ako živý 
organizmusorganizmus

�� Holistická paradigma informačného Holistická paradigma informačného 
veku nahrádza veku nahrádza mechanistickumechanisticku

paradigmu industriálneho vekuparadigmu industriálneho veku



Ekonomika ako Ekonomika ako anticipatívnyanticipatívny systémsystém

�� PreorientáciaPreorientácia ekonomických systémov ekonomických systémov 
smerom na budúcnosť je základným smerom na budúcnosť je základným 

predpokladom prechodu k predpokladom prechodu k syntropickýmsyntropickým
ekonomickým systémomekonomickým systémom

�� Súčasné reaktívne ekonomické systémy sa Súčasné reaktívne ekonomické systémy sa 
musia transformovať na musia transformovať na anticipatívneanticipatívne

ekonomické systémyekonomické systémy



Ekonomika ako otvorený podsystémEkonomika ako otvorený podsystém

�� Ekonomika je otvorený Ekonomika je otvorený podysystémpodysystém a a 
časť vyšších systémov ako sú časť vyšších systémov ako sú 

spoločnosť, príroda a Univerzumspoločnosť, príroda a Univerzum

�� Zákony ekonomiky sú založené na Zákony ekonomiky sú založené na 
zákonoch prírody a Univerzazákonoch prírody a Univerza



�� Ekonomika je jeden nerozdelený celokEkonomika je jeden nerozdelený celok

�� KaKažžddáá ččasasťť ekonomiky na kaekonomiky na kažždej dej úúrovni rovni ––
globglobáálnej, nlnej, náárodnej, lokrodnej, lokáálnej lnej –– je je 

prepojenprepojenáá so vso vššetkými etkými ďďalalšíšími mi ččasasťťamiami

�� Vývoj globVývoj globáálnej ekonomiky je prepojený s lnej ekonomiky je prepojený s 
vývojom vvývojom vššetkých netkých náárodných a rodných a 

regionregionáálnych ekonomlnych ekonomííkk

Ekonomika ako nerozdelený celokEkonomika ako nerozdelený celok



Ekonomika ako Ekonomika ako implikátnyimplikátny poriadokporiadok

�� Ekonomika je druh Ekonomika je druh implikátnehoimplikátneho poriadkuporiadku

�� Skrytý kód civilizácie je druh Skrytý kód civilizácie je druh implikátnehoimplikátneho
poriadkuporiadku

�� Forma, štruktúra a princípy národných Forma, štruktúra a princípy národných 
ekonomík sú formou ekonomík sú formou explikátnehoexplikátneho

poriadkuporiadku

�� GlobalizačnýGlobalizačný proces je druh proces je druh celopohybucelopohybu



�� Ekonómia je mapaEkonómia je mapa
�� Ekonómia nie je ekonomikaEkonómia nie je ekonomika

�� Ekonomické teórie sú parciálne mapy Ekonomické teórie sú parciálne mapy 
ekonomickej realityekonomickej reality

�� Všetky ekonomické teórie sú limitované v Všetky ekonomické teórie sú limitované v 
čase, priestore a účelečase, priestore a účele

�� Žiadnu ekonomickú teóriu nie je možné Žiadnu ekonomickú teóriu nie je možné 
absolutizovať v žiadnom čase alebo absolutizovať v žiadnom čase alebo 

priestorepriestore

Ekonómia ako mapaEkonómia ako mapa



�� Ekonomické procesy sú vo svojej Ekonomické procesy sú vo svojej 
podstate ireverzibilnépodstate ireverzibilné

�� Ekonomika je dynamický organizmu a Ekonomika je dynamický organizmu a 
nie statický druh mechanizmunie statický druh mechanizmu

�� Ekonomika je transformovaná Ekonomika je transformovaná 
prostredníctvom procesov Kreatívnej prostredníctvom procesov Kreatívnej 

deštrukciedeštrukcie
�� Kreatívna deštrukcia je permanentný Kreatívna deštrukcia je permanentný 

proces ničenia obnovy ekonomickej proces ničenia obnovy ekonomickej 
rovnováhy vždy na novej úrovnirovnováhy vždy na novej úrovni

Ireverzibilita ekonomických procesovIreverzibilita ekonomických procesov



�� EntropiaEntropia je zje záákladným konceptom kladným konceptom 
ekonomickej teekonomickej teóórie umorie umožňžňujujúúcim cim 

chcháápanie ekonomiky ako podsystpanie ekonomiky ako podsystéému mu 
prpríírody a Univerzarody a Univerza

�� EntropiaEntropia mmáá vzvzťťah k celej ekonomike ah k celej ekonomike 
namiesto konceptu neistoty vo namiesto konceptu neistoty vo 

vzvzťťahu iba k procesom rozhodovania ahu iba k procesom rozhodovania 
a manaa manažžmentumentu

EntropiaEntropia ako základný koncept ako základný koncept 
ekonomickej teórieekonomickej teórie



�� SyntropiaSyntropia je zje záákladným konceptom kladným konceptom 
ekonomickej teekonomickej teóórie umorie umožňžňujujúúcim cim 
chcháápanie ekonomiky ako panie ekonomiky ako živého živého 

organizmuorganizmu

�� SyntropiaSyntropia je spojená s je spojená s 
preorientovaním ekonomických preorientovaním ekonomických 
systémov smerom na budúcnosťsystémov smerom na budúcnosť

SyntropiaSyntropia ako základný ako základný 
koncept ekonomickej teóriekoncept ekonomickej teórie



�� InformInformáácie scie súú inin--formaformaččnýný a a 
šštrukttruktúúrotvornýrotvorný faktor, ktorý vytvfaktor, ktorý vytváára novra novúú

šštrukttruktúúru ekonomiky, spoloru ekonomiky, spoloččnosti a nosti a 
civilizcivilizáácie cie –– informainformaččnnúú spolospoloččnosnosťť

�� InformInformáácie scie súú novým výrobným faktoromnovým výrobným faktorom
�� InformInformáácie scie súú novou formou kapitnovou formou kapitáálulu
�� InformInformáácie scie súú novou formou zdrojanovou formou zdroja
�� InformInformáácie scie súú novou formou tovarunovou formou tovaru

Informácie ako Informácie ako inin--formačnýformačný a a 
štruktúrotvornýštruktúrotvorný faktorfaktor



�� EkonomickEkonomickáá hodnota je vytvhodnota je vytvááranranáá
informinformááciamiciami

�� EkonomickEkonomickáá hodnota je pridhodnota je pridáávanvanáá
informinformááciamiciami

�� Ekonomický zisk je generovaný Ekonomický zisk je generovaný 
inkorporovaninkorporovaníím viac informm viac informááciciíí do produktov a do produktov a 

sluslužžiebieb
�� Generovanie informGenerovanie informááciciíí je je nerovnovnerovnovááhuhu

vytvvytváárajrajúúci procesci proces
�� DifDifúúzia informzia informááciciíí je rovnovje rovnovááhu obnovujhu obnovujúúci ci 

procesproces
�� Procesy Procesy networkingunetworkingu ssúú zalozaložženenéé na lepna lepššom om 

prpríístupe k stupe k informinformááciamciam, preto viac siet, preto viac sietíí
znamenznamenáá vvääččššiu hodnotu a viu hodnotu a vääččššie ziskyie zisky

Informačná teória hodnotyInformačná teória hodnoty



�� Ekonomika je Ekonomika je disipatdisipatíívnouvnou šštrukttruktúúrourou
�� Ekonomika Ekonomika disipujedisipuje energiuenergiu

�� Ekonomika Ekonomika disipujedisipuje materimateriáályly
�� Ekonomika Ekonomika disipujedisipuje kapitkapitááll

�� Ekonomika Ekonomika disipujedisipuje informinformááciecie
�� Rozvoj Rozvoj trhovtrhov umoumožňžňuje uje disipdisipááciuciu

vvššetkýchetkých výrobnýchvýrobných faktorovfaktorov
ekonomiky ekonomiky 

Ekonomika ako Ekonomika ako disipatívnadisipatívna
štruktúraštruktúra



�� CivilzaCivilzaččnnéé
atraktoryatraktory

industriindustriáálneho lneho 
vekuveku

�� PôdaPôda
�� PrPráácaca

�� KapitKapitááll

�� CivilizaCivilizaččnnéé
atraktoryatraktory

informainformaččnnéého vekuho veku

�� InformInformáácie cie 
�� ZnalostiZnalosti

�� PozornosPozornosťť



�� Ekonomická a civilizačná transformácia Ekonomická a civilizačná transformácia 
je procesom zmeny civilizačných je procesom zmeny civilizačných 

atraktorovatraktorov

�� Ekonomika a civilizácia sa Ekonomika a civilizácia sa reštrukturujúreštrukturujú
okolo nových civilizačných faktorov vo okolo nových civilizačných faktorov vo 
forme výrobných faktorov ekonomikyforme výrobných faktorov ekonomiky

�� PlatformoPlatformo--centrickácentrická organizácia organizácia 
civilizácie je nahradzovaná sieťovocivilizácie je nahradzovaná sieťovo--

centrickou organizácioucentrickou organizáciou

Výrobné faktory ekonomiky Výrobné faktory ekonomiky 
ako civilizačné ako civilizačné atraktoryatraktory



�� ŠŠtruktúra truktúra 
ekonomiky ekonomiky 

industriálneho industriálneho 
vekuveku

�� PlatformoPlatformo--
centrickácentrická

organizáciaorganizácia

�� ŠŠtruktúra truktúra 
ekonomiky ekonomiky 

informačného informačného 
vekuveku

�� SieťovoSieťovo--centrická centrická 
organizáciaorganizácia

Základná štruktúra ekonomikyZákladná štruktúra ekonomiky



Obnova pôvodného významu ekonómie Obnova pôvodného významu ekonómie 
ako vedy o hospodáreníako vedy o hospodárení

�� Vytvárajúca sa globálna ekonomika a Vytvárajúca sa globálna ekonomika a 
procesy procesy globalizácieglobalizácie sú výzvou a šancou sú výzvou a šancou 

pre obnovu pôvodného významu ekonómie pre obnovu pôvodného významu ekonómie 
ako vedy o hospodáreníako vedy o hospodárení



Sociálny kapitál ako kľúčový Sociálny kapitál ako kľúčový 
prvok ekonomických systémovprvok ekonomických systémov

�� Sociálny kapitál ako dominantná Sociálny kapitál ako dominantná 
forma kapitálu v forma kapitálu v syntropickýchsyntropických

ekonomických systémochekonomických systémoch

�� Obnova sociálneho kapitáluObnova sociálneho kapitálu

�� Politiky Politiky relokalizácierelokalizácie a obnovy a obnovy 
lokálnych ekonomíklokálnych ekonomík



Etika ako kľúčový prvok Etika ako kľúčový prvok 
ekonomických systémovekonomických systémov

�� Inkorporácia etiky do ekonomických Inkorporácia etiky do ekonomických 
systémov na všetkých úrovniachsystémov na všetkých úrovniach

�� Etická trhová ekonomikaEtická trhová ekonomika

�� Etické trhyEtické trhy



ĎĎakujem Vakujem Váám za pozornosm za pozornosťť !!


