
Ing. Rešovský Jozef,RÚVZ Spišská Nová Ves 

„Nie to čo máme, ale z čoho sa tešíme, tvorí naše bohatstvo.“ 
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D E F I N Í C I E 

       Kvalita života je multidisciplinárny fenomén s najvyššou mierou 

komplexity. Je výsledkom vzájomného pôsobenia sociálnych, 

zdravotných, ekonomických a environmentálnych podmienok, 

týkajúcich sa ľudského a spoločenského rozvoja. Dodnes nie zhoda 

na jednotnej vymedzujúcej definícii kvality života. 

       Na jednej strane predstavuje objektívne podmienky 

(materiálny dostatok, akceptácia, zdravie) na dobrý život a na 

strane druhej subjektívne prežívanie (pohoda, spokojnosť) 

dobrého života.  GLOBALIZÁCIA 

       je proces narastania medzinárodného prepojenia vo všetkých 

oblastiach (ekonomika, politika, kultúra, komunikácia, životné 

prostredie atď.)  

 Extrémna interpretácia tohto procesu označuje globalizáciu 

ako POKROČILÝ KAPITALIZMUS, ktorý stiera lokálne tradície a 

regionálne rozdiely a vytvára homogenizovanú svetovú kultúru 

 KVALITA  ŽIVOTA 



KVALITA 

ŽIVOTA 

environmentálne 

podmienky  
čistý vzduch, voda, pôda .... 

sociálne 

kontakty 
vzťahy, rodina, priatelia 

Vzdelanie 
zručnosti, 

uplatnenie v praxi... 

Osobnostná 

charakteristika 

a aktivity  
práca,oddych,záľuby... 

Materiálne 

blaho 
Majetok, peniaze ... 

politická mienka 

a vládna moc 
angažovanosť, demokrácia, 

nezávislosť... 

 

ekonomická 

neistota  
chudoba, 

nezamestnanosť... 

-Spoločná správa francúzsko-nemeckej ministerskej rady z decembra 2010: prezentovaná na 

konferencii OECD v Paríži v októbri 2011 

-Eurostat: výsledky pracovnej skupiny venujúcej sa otázkam multidimenzionálneho merania 

kvality života definuje kvalitu života ako štruktúru týchto dimenzií 

 

osobnostná 

neistota 
vylúčenie zo spoločnosti, 

vraždy, kriminalita... 
 

  

ZDRAVIE 
choroby, postihnutie 

dožitie, smrť... 



Model kvality života Centra pre podporu zdravia, Univerzita Toronto 
BYŤ (BEING) – osobné charakteristiky človeka 

Fyzické bytie Zdravie, hygiena, výživa, pohyb, odievanie, celkový vzhľad 

Psychologické bytie Psychologické zdravie, vnímanie, cítenie, sebaúcta, sebakontrola 

Spirituálne bytie Osobné hodnoty, presvedčenie, viera 

 

PATRIŤ NIEKAM (BELONGING) - spojenie s konkrétnym prostredím 

Fyzické napojenie Domov, škola, pracovisko, susedstvo, komunita 

Sociálne napojenie Rodina, priatelia, spolupracovníci, susedia (užšie napojenie) 

Komunitné napojenie Pracovné príležitosti, zodpovedajúce finanční príjmy, zdravotné 

a sociálne služby, vzdelávacie, rekreačne možnosti a príležitosti, 

spoločenské aktivity (širšie napojenie) 

 

REALIZOVAŤ SA (BECOMING) – dosahovanie osobných cieľov; nádej a ašpirácia 

Praktická realizacia Domáce aktivity, platená práca, školské a záujmové aktivity, 

starostlivosť o zdravie, sociálne začleňovanie  

Volnočasové realizacie Relaxačne aktivity podporujúce redukcia stresu 

Rastová realizacie Aktivity podporujúce zachovanie a rozvoj znalostí a schopnosti, 

adaptacie na zmeny 



Na jednej strane ešte nikdy ľudstvo nedisponovalo takým potenciálom vytvárať 

lepší svet, no na druhej strane ešte nikdy nevygenerovalo taký globálny 

deštrukčný potenciál. 

Tento rozpor sa prejavuje v dvoch určujúcich megatrendoch : 

Prvým je GENERÁLNY MEGATREND determinovaný najmä týmito rozporuplnými 

kvalitatívnymi zmenami: 

* prúd prevratných zmien spojených s technologickou a inovačnou revolúciou 

* asymetrický vývoj, rozsah a vplyv finančnej sféry 

* obrovská koncentrácia globálnej ekonomickej moci a vplyvu v rukách 

transnacionálnych korporácií  

* prehlbujúca sa polarizácia bohatstva a biedy a rozpory sociálneho modelu 

* ohrozenie životného prostredia, energia, suroviny, voda, potraviny 

* zbrojenie, čierna ekonomika, kriminalita, zločinnosť 

*mier a konflikty, stret a koexistencia civilizácií 
 

 



 

JEDNÝM Z DÔSLEDKOV JE FAKT, ŽE GLOBALIZÁCIA VIEDLA K POSTUPNEJ 

INVERZII ÚLOHY NÁRODNÝCH ŠTÁTOV A TRANSNACIONÁLNYCH KORPORÁCIÍ  

Štáty postupne prestávajú byť organizátormi hospodárskej súťaže podnikov 

určujúcimi jej pravidlá a stávajú sa účastníkmi súťaže o priazeň podnikateľských 

subjektov a ich prilákanie na svoje územie. 

 

Druhým megatrendom je kvalita a udržateľnosť života ako EXISTENČNÝ 

MEGATREND civilizácie. Je reakciou na prehlbujúce sa rozpory spojené s 

kvalitatívnymi zmenami generálneho megatrendu. 

Zásadný význam má presadzovanie týchto zmien: 

* prekonávanie krízy hodnotového systému a nevyhnutnosť jeho globálnej obrody 

* rozvíjanie funkčného modelu mnohoúrovňového globálneho vládnutia 

* rešpektovanie rastúceho tlaku faktora času 



NÁSTROJE MERANIA KVALITY ŽIVOTA, NAJČASTEJŠÍ UKAZOVATEĽ KVALITY ŽIVOTA - HDP 

HDP = súkromná spotreba + hrubé investície + vládne výdaje + (vývoz - dovoz) 

* Od päťdesiatych rokov bolo odbornej verejnosti zrejmé, že hrubý domáci produkt per capita napriek 

jeho širokému používaniu nie je postačujúci na vyjadrenie blaha (well-being) občanov, na vysvetlenie 

nerovností v reálnom živote, ani na komparáciu rozdielov medzi jednotlivými spoločnosťami.  
 

Pri výpočte HDP sa nerobí žiaden rozdiel medzi transakciami z hľadiska ich prínosu k spoločenskému 

blahobytu, či je pozitívny alebo negatívny 

-  HDP ignoruje produktívnu činnosť domácností a dobrovoľnú neplatenú činnosť pre spoločnosť 

- HDP zaznamená pokles prírodného bohatstva ako rast 

- HDP nerobí rozdiely medzi nákladmi a prínosmi. Dôsledkom toho je to, že činnosť znečisťujúca 

životné prostredie a činnosť spojená s obnovou životného prostredia sa evidujú ako príjem 

- HDP eviduje zahraničné pôžičky ako rast  

-  HDP neeviduje stratu času v súvislosti s nevyhnutnosťou dochádzať do zamestnania, alebo  pracovať 

nadčasy a pod. 

- Náklady spoločnosti súvisiace s kriminalitou, vrátane narkománie, automobilových nehôd, prírodných 

katastrof sa registrujú v HDP ako pridaná hodnota 

- HDP sa koncentruje na spotrebu a ignoruje osobné vzťahy 

V dôsledku vyššie uvedených nedostatkov podľa názoru mnohých expertov 

HDP nemôže slúžiť ako ukazovateľ kvality života 

„HDP meria všetko okrem toho, čo robí náš život zaujímavým a hodným žiť“ 

R.F.Kennedy 



Nástroje merania kvality života  

* GPI – indikátor stáleho progresu. Patrí medzi najuznávanejšie. Bol vypracovaný v USA v 

roku 1995. Pri jeho výpočte sa používa účtovný prístup zohľadňujúci náklady a výnosy, tie druhy 

činnosti, ktoré napomáhajú zlepšenie kvality života, sumarizujú sa vo výpočte s tými, ktoré 

vyvolávajú zhoršenie kvality života  

* Pri výpočte Indikátora stáleho pokroku USA sa zohľadňuje 26 ukazovateľov, vrátane zahraničných 

pôžičiek, domácej práce, straty lesa, močiarov, voľného času, množstvo biologického odpadu a 

podobne. Treba poznamenať, že rozdiel medzi HDP a GPI v prepočte na obyvateľa je veľmi 

podstatný 
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Dôvody zhoršenie kvality života 2000 – 2004 v USA 

* znečistenie atmosféry a vody 

* vyčerpanie prírodných zdrojov 

* strata voľného času 

* výdavky na spracovanie biologického odpadu 

* rast skrytej nezamestnanosti  

* rast cien na tovary dlhodobej spotreby 

* rast nákladov spojených s rastom kriminality a rozpadu rodiny 

 

Nástroj merania kvality života : Human Development Index – HDI 

Tento ukazovateľ zahŕňa v sebe informácie o: 

- ekonomickom raste – vyjadrené prostredníctvom ukazovateľov HDP na obyvateľa 

- vzdelanostnej úrovni – vyjadrené prostredníctvom ukazovateľov gramotnosti dospelej populácie  

- zdravotnom stave – vyjadrené prostredníctvom ukazovateľov očakávanej dĺžky života 

Z uvedených údajov sa vypočítavajú relatívne definované indexy v celom súbore sledovaných 

krajín. Výpočtový postup ukazovateľa HDI je daný vzťahom: 
 

HDI = 1/3 HDPI(pc) +1/3 EDUI+1/3 LEI 

 

 

 

 

 

 

2013 : HU – 43, PL – 35, Nórsko 1, Nigéria.posledné miesto  

Indikátory indexu ľudského rozvoja – poradie v porovnaní so svetom : 

Rok 1988 1991 1995 1998 2003 2011 2013 

SR 25 26 40 42 42 35 37 

ČR 25 26 38 39 31 28 28 



Nástroj merania kvality života pomocou demografických ukazovateľov : 

Syntetickú mieru kvality života Y vyjadríme ako funkciu dojčenskej úmrtnosti m0, (počet úmrtí 

detí do jedného roku veku v porovnaní s počtom živonarodených detí) , strednej dĺžky života mužov 

E0M a žien E0F : Y = f(mo, E0M, E0F) 

K bezprostrednému výpočtu použijeme metódu váženého priemeru poradí. (Jej podstatou je, že 

pôvodné hodnoty m0, E0M a E0F sa nahradia poradiami Rm0, RE0M a RE0F týchto ukazovateľov v súbore a 

zo zistených hodnôt poradí sa vypočíta priemerné poradie R ).  

R = ( Rm0 + RE0M + RE0F)/3 
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Priemerné poradie z ukazovateľov EU 27, roky 2002-2008 

Rok 2012 : 

- dojčenská úmrtnosť sa pohybuje 

     od 1,6 Slovinsko 

     po 9 Rumunsko 

     - SR 5,8 
 

- stredná dĺžka života mužov 

     od 68,4 rokov Litva 

     po 79,8 rokov Taliansko 

     - SR 72,5  

  

- u žien od 77,5 Srbsko 

     po 85,5 Španielsko 

     - SR 79,9 rokov 



Nástroj merania kvality života pomocou demografických ukazovateľov : 

Populačné optimum pre krajiny EÚ, vrátane Slovenska, je zložené z optimálnych hodnôt 

jednotlivých demografických procesov v krajinách EÚ (Tab. 1) pre rok 2010 

ZA OPTIMÁLNY VÝVOJ MOŽNO V ŠIRŠOM SPOLOČENSKOM KONTEXTE POVAŽOVAŤ : 

- vysokú plodnosť na hranici rozšírenej reprodukcie 

- nízku úmrtnosť 

- vysokú sobášnosť 

- nízku rozvodovosť 

- nízku potratovosť 

- a migračné saldo v súlade so spoločenskou potrebou a s možnosťami integrácie prisťahovalcov 



Index kvality života na Slovensku : 

V posudzovaní významu jednotlivých indikátorov bola použitá metóda expertného váženia, v ktorej panel expertov priradil 

každému indikátoru váhu. Index kvality života bol vypočítaný ako súčet dvadsaťjeden indikátorov, transformovaných na 

konzistentnú škálu < 0 – 1> a vynásobených priemernou váhou každého indikátora. 

• uplatnenie západo a severo – južného gradientu 

• najvyššia úroveň kvality života je dosiahnutá v okrese Bratislava 

• skupina okresov so strednou úrovňou kvality života sa tiahne v súvislom páse od 

Bratislavy Považím po Poprad. Do skupiny patria izolované okresy s vysokou 

úrovňou rozvoja ako Nitra, Prešov, Košice, ale i ďalšie 

• najnižšiu úroveň kvality života na Slovensku dosahujú okresy v súvislom páse 

na juhu stredného a východného Slovenska, ku ktorým patria aj izolované okresy 

Komárno, Turčianske Teplice a Medzilaborce. 



- Správa o šťastí vo svete,  ktorú financovala OSN, vychádza z prieskumu 

uskutočneného v rokoch 2012 až 2014 EOS Gallup. Respondenti mali na 

stupnici od jednej do desať hodnotiť, ako sú práve šťastní a tiež, ako sú 

celkovo spokojní so svojím životom 

 

- Podľa autorov štúdie ovplyvňujú pocit šťastia v danej krajine z najväčšej 

časti faktory ako hrubý domáci produkt na obyvateľa, dĺžka života, 

korupcia, sloboda sa rozhodovať, štedrosť spoluobčanov a existencia 

niekoho blízkeho, o koho sa možno oprieť 

 

- Správa tiež zdôrazňuje, že samotný príjem nie je tak dôležitým faktorom 

šťastia ako osobná sloboda a podpora spoločnosti 
 

• Spojené štáty sa umiestnili na 15., Nemecko na 26. a Francúzsko na 29.mieste. 

• Česká republika obsadila 31. priečku, Slovensku (45.) a v Poľsku (60.). 

• Najmenej šťastní sú ľudia predovšetkým v afrických krajinách.Najnižšia priečky 

v rebríčku šťastie obsadili Togo, Burundi, Sýria, Benin, Rwanda a Afganistan. 





Indikátor hrubého národného šťastia 

Adrian White z Leicesterskej univerzity vo Veľkej Británii, vytvoril štúdiu najšťastnejších a 

najnešťastnejších národov. Použil pri tom údaje rôznych medzinárodných organizácií a vzorku 178 

krajín z celého sveta. Poradie krajín : 

 1. Dánsko (30) 

 2. Švajčiarsko (14) 

 3. Rakúsko (19) 

 4. Island (25) 

 5. Bahamské ostrovy (42) 

 6. Fínsko (34) 

 7. Švédsko (22) 

 8. Bhután (139) 

 9. Brunei (11) 

10. Kanada (24) 

 77. Česká republika (50) 

 99. Poľsko 

109. Maďarsko 

129. Slovenská republika (57) 

174. Ukrajina 

175. Moldavsko 

176. Konžská republika 

177. Zimbabwe 

178. Burundi 

V Bhutáne vláda namiesto HDP venuje zdroje na zvyšovanie hrubého domáceho šťastia 
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HDP na obyvateľa 
 



Indikátor hrubého národného šťastia (mäkké dáta) 

- držitelia Nobelovej ceny za ekonomiku Robert Shiller, Eugen Famo a Lars Peter razia cestu 

takzvanej behaviorálnej ekonómie. Do „vedy čísel“ čoraz viac zapájajú zistenia zo 

psychológie, či sociológie 

- výskumy dokazujú, že miera nárastu bohatstva nie je úmerná nárastu pocitov šťastia.  

- podľa výskumov, ktoré uskutočnili na Princetonskej univerzite (USA), ale aj na základe 

výsledkov britskej organizácie New Economics Foundation, hlavnými faktormi, 

utvárajúcimi pocity šťastia         a spokojnosti sú :  

• dobré rodinné zázemie 

• blízke vzťahy medzi priateľmi 

• spokojnosť v zamestnaní 

• spokojnosť v komunite v ktorej ľudia žijú 

• náboženstvo 

• dobrý zdravotný stav 

• osobná sloboda 

• vysoko sa cení vyváženosť medzi prácou a súkromím 

• šťastie ľudí podľa ekonómov výrazne ovplyvňuje aj dôvera vo vládu 

Ekonomický rast = vyššia životná úroveň ≠ šťastný a spokojný život 

K zásadným podmienkam spokojnosti na Slovensku patrí práca, ktorá výrazne podmieňuje 

ostatné zásadné životné okolnosti – rodinnú pohodu, zdravie a spôsob trávenia voľného času. 

Nezamestnanosť, výška príjmu, rozvodovosť a civilizačné choroby patria k najstresujúcejším 

faktorom. 



Michael J. Sandel, profesor na Harvardovej univerzite : "Nožnice medzi 

chudobnými a bohatými sa ešte viac roztvorili a to, že sa všetky statky a služby 

stali obchodovateľnými, túto nerovnosť ešte viac podčiarkuje, pretože na 

peniazoch teraz záleží viac ako kedykoľvek predtým „. 

• Nevieme zdieľať. Tým, že na cenné veci v našich životoch nalepíme cenovku, 

ich môžeme zničiť. 

• Chceme žiť v spoločnosti, v ktorej je všetko na predaj? Alebo existujú určité 

morálne a občianske statky, ktoré trhy nedokážu správne oceniť a ktoré sa za 

peniaze nedajú kúpiť? 

Do tohto priestoru vstúpil Piketty s knihou, ktorá potvrdzuje roztvárajúce sa 

nožnice medzi vrchným percentom a ostatnými a zároveň argumentuje, že je to 

dôsledkom normálneho fungovania kapitalizmu 

Komfort bytia sa stal našim mentálnym väzením. Je príliš ťažké z neho vystúpiť, 

lebo jednotlivci aj svetové politiky túžia po kontinuálnom raste. A ten tu bude iba 

dovtedy, kým nás nezastaví nedostatok zdrojov alebo celkové zrútenie 

sociálneho systému. 



Doktor John B. Calhoun zasvätil celý svoj vedecký život sledovaniu správania myší. 

Vedeckú štúdiu začal v roku 1947 a pokračoval v nej až do svojej smrti v roku 1995.  

  

Pozorovanie potkanov v prírodných podmienkach preniesol do laboratórnych podmienok. 

Vytvoril raj pre myši. Vznik a zánik myšieho raja mal štyri fázy : 

 

Prvú fázu nazval fázou usilovnosti.  

V tejto fáze svojho spolunažívania myši preskúmavali nové prostredie, uspôsobili si ho 

a rozdelili si teritórium. Potom si našli vhodný priestor pre hniezdenie. 

 

Druhá fáza vývoja bola populačná explózia.  

Zvieratá vďaka neustálemu prísunu obživy a skvelým podmienkam, naplno využili tento 

potenciál a začali sa exponenciálne množiť.  

 

Nastala tretia fáza – fáza rovnováhy. 

Napriek možnej kapacite 3000 myší, sa prírastok zastavil už na čísle 2200 jedincov. 

Rovnováha sa však týkala iba počtu obyvateľstva. To, čo sa dialo v jednotlivých societach 

zvierat bol začiatok konca spoločenstva. Calhoun to nazval „behavioral sink“ – správanie 

skazy. 
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- mnoho samíc nebolo schopných úspešného ukončenia gravidity 

 

- medzi samcami sa zas prejavovali početné poruchy správania – frenetická hyperaktivita, 

sexuálne deviácie vedúce ku kanibalizmu, agresivita, patologická plachosť… 

  

- nová generácia myší sa snažila včleniť do spoločnosti, ale bola drasticky vyhostená. 

Sociálne role v skupine už totiž boli rozdelené. Nadpočetnosť mladých samcov, ktorí 

v spoločenstve nenachádzali uplatnenie, viedla k ich agresívnym atakom aj medzi sebou 

 

-  starší samci, ale tiež už nedokázali obrániť svoje územie a ochrániť samice. Samice sa 

stávali čím ďalej tým viac agresívnymi. Ich schopnosť rozmnožovať sa bola vážne 

narušená 

 

-     ďalším zo sledovaných aberácií bolo podivné správanie skupiny myší, ktorú Calhoun 

nazval „the beautiful ones” – krásavci. Títo žili absolútne odlúčení od spoločenstva. Venovali 

sa výlučne kŕmeniu a napájaniu a boli posadnuté krásou svojho kožúška. Od ostatnej 

populácie sa odlišovali dokonalým vzhľadom. Však na rozdiel od ostatnej populácie boli veľmi 

hlúpe. Nevedeli reagovať na vonkajšie podnety, zmeny situácie, neboli schopné žiadnej 

interakcie s okolím. 

 



Poslednou štvrtou fázou tejto spoločnosti bola fáza smrti 
 

- po dosiahnutí počtu 2200 myší a to aj napriek nevyčerpanej celkovej kapacite výbehu, 

začala populácia prudko klesať. Agresivita eskalovala do takých rozmerov, že takmer 

nebolo možné nájsť myš bez dohryzeného chvosta 
 

-    Posledných 1000 jedincov bolo tak sociálne deformovaných, že sa vôbec nerozmnožovali. 

Zvieratá žili vedľa seba bez toho, že by si uvedomovali prítomnosť ostatných jedincov. 

Nakoniec zostalo len zopár krásavcov zameraných výlučne na svoje potreby. Užívali si 

komfort obrovského priestoru. Množiť sa nemali záujem. 

Posledná myš zahynula 600 dní po začatí experimentu. 
 

Experiment dokázal, že napriek dostatočnému priestoru a zdrojom, v prípade, že 

sú všetky sociálne role v spoločnosti obsadené, je pre jednotlivcov zápas o ne až 

taký namáhavý, že má za následok celkové zrútenie sociálneho správania sa 

a zánik populácie. Správanie skazy priniesla do spoločenstva myší 

limitácia priestoru a sociálnych rolí. 

Keď, Calhoun zistil, kedy to so spoločnosťou dopadne zle, začal pátrať po 

tom, čo urobiť, aby to dopadlo dobre. A zistil.... 



Fraktál z latinského fractus – rozbitý, je geometrický objekt 

vybudovaný pomocou rekurzie. Ide o "nepravidelný, 

fragmentovaný geometrický útvar, ktorý môže byť rozdelený na 

časti, z ktorých je každá aspoň približne podobná, zmenšená 

kópia celého geometrického tvaru".  

Fraktálna geometria (Maldenbrot) je spôsob, akým by sa dala 

sledovať skrytá štruktúra, ktorá formuje svet do existujúcej 

podoby 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Rekurzia




dorobiť 
Chemik Ilja Prigogin dostal Nobelovú cenu za následujúce zistenie :  

„Všetky zložité systémy (spoločenské, ľudské telo) sa vývojom dostávajú do 

stavu zväčšujúceho sa nesúladu. Skôr, či neskôr dochádza k bifurkačnému 

bodu – bodu rozdelenie, kde sa systém buď zrúti, alebo sa dostane na 

vyššiu kvantovú úroveň. “ 

 
 

Joseph A.Tainter (americký antropológ a historik) (z jeho prác vychádzajú 

rozvojové programy OSN, UNESCO, Európskej komise snažiace sa o 

udržateľný rast) vo svojích prácach došiel k zisteniu : 

•    všetky spoločnosti sa vyvíjajú k väčšej zložitosti 

•    narastajúca zložitosť vedie k tomu, že v konečnom dôsledku väčšinu 

     energie spoločnosť vynakladá na udržanie zložitej konštrukcie 

•    ak zložitosť presiahne „medzné výnosy“ dochádza ku kolapsu 



dorobiť 
•  Fraktálna sebapodobnosť -  spoločnosť je tvorená z jednotlivcov, ktorí   

vytvárajú spoločenské útvary – rodiny, ktoré následne tvoria spoločnosť. 

Napomáha globalizácia súdržnosti rodín, spoločenstiev, alebo je 

priamo spoluzodpovedná za jej rozpad? 

 

• Presiahla zložitosť spoločnosti  „medzné výnosy“  a dôjde k     

„nevyhnutnému“  kolapsu ? 

 

• Bifurkácia – bod rozdelenia -  dnešný zložitý „globalizovaný“ svet sa 

napriek nesmiernej technologickej vyspelosti nebezpečne priblížil ku 

kritickému bodu, kde sa bude musieť rozhodnúť ako ďalej  
     

SYSTÉM SA ZRÚTI, ALEBO SA DOSTANE NA VYŠŠIU KVANTOVÚ 

ÚROVEŇ ?  



Vedci nazvali poznanie, že kvalita života nie je jednoduchou 

funkciou materiálneho bohatstva, „paradoxom blahobytu“ 

Zdá sa, že sa nevyhneme dôsledkom nášho správania 

- Nachádzame sa v bode „ fraktálneho tehotenstva  ?“  alebo..? 

-  Môžeme, a ak áno čo môžeme urobiť, aby sme sa vyhli 

opakovanie starých nefunkčných vzorcov ? 

Jednou z odpovedí, ktorú ponúkol etológ John B. Calhoun,(na 

základe 48 ročného výskumu) je....... 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_B._Calhoun
http://en.wikipedia.org/wiki/John_B._Calhoun
http://en.wikipedia.org/wiki/John_B._Calhoun
http://en.wikipedia.org/wiki/John_B._Calhoun


SPOLUPRÁCA 

Prinútil myši k záujmu o iných. Prinútil ich k interakciám a vzájomnej pomoci. 

Ak sa chcela myš napiť, potrebovala k tomu inú, aby jej na malú chvíľu stlačila 

drobnú páčku. Pokiaľ tá na páčke stála, voda tiekla a myška sa mohla napiť. Potom 

sa mohli vystriedať. Nútenou spoluprácou im spestril život natoľko, že myši neunikali 

zo spoločnosti, viac si všímali jedna druhú, pestovali si sociálne správanie, každá 

z nich mala dôležitú úlohu. Armagedon sa nekonal. 

Populácia si udržiavala svoj počet a do chodu spoločnosti boli zapojení všetci. 

Vedci to nazvali – „revolúcia súcitu“. 

 



Ak použijeme logiku fraktálnej geometrie, tak je zrejmé, že strata nášho 

vnútorného kompasu (a je celkom jedno z akého dôvodu) smerom 

k prirodzenej hodnotovej orientácii vyplývajúcej z mravnému jednania sa 

spolupodieľa na terajšom stave našej civilizácie. Ak nájdeme v sebe 

dostatok síl na vnútornú zmenu smerom k odvekým hodnotám, ktoré sú 

zapísané v každom z nás a ktoré sú od vekov rovnaké pre každého človeka 

bez ohľadu na rasu, pohlavie, národnosť, či štátnu príslušnosť , ak 

pochopíme nevyhnutnosť vzájomnej spolupráce tak až potom môžeme 

vybudovať  zdravú a spokojnú spoločnosť.    

 



ZBORNÍK PRÍSPEVKOV z vedeckej konferencie KVALITA ŽIVOTA V PODMIENKACH GLOBALIZÁCIE, 26. - 

27. október 2011, Bratislava, www.statistics.sk  
- Vzájomný vplyv úrovne a kvality človeka a prostredia, v ktorom žije, Mgr. Zuzana Porubčanová, PhD., Národný  

    inštitút rozvoja práce a sociálnej komunikácie, Belopotockého 6, 811 05 Bratislava 

- Ekonomický rast a sociálny pokrok v Stiglitz-Senovej správe a nové úlohy štatistiky,Prof. Ing. Ladislav Kabát, 

CSc. ,Paneurópska vysoká škola, Tematínska 10, 851 05 Bratislava 

- Vývojové metamorfózy chápania štátu a kvalita života, Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., Ekonomický ústav SAV, 

Šancová 56, 811 05 Bratislava 

- Meranie kvality života vo svete, Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.,Paneurópska vysoká škola, Tematínska 10, 851 01 

Bratislava,vladimir.bacisin@uninova.sk 

- Kvalita života v krajinách EÚ - porovnanie na základe vybraných demografických ukazovateľov, Doc. Ing. Jozef 

Chajdiak, CSc., Ústav manažmentu STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

- Demografické aspekty kvality života, Ing. Boris Vaňo, Výskumné demografické centrum, INFOSTAT, Dúbravská 3, 

845 24 Bratislava 

- Juhaščíková I., Štukovská Z. Kvalita života v podmienkach globalizácie. Zborník príspevkov z vedeckej 

konferencie Štatistického úradu SR. Bratislava: Štatistický úrad SR, 2011. 398 s. ISBN 978-80-8121-107-2 
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