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ABSTRAKT 
Technické aspekty kríz a rizík sú široko diskutované. V realite nás riziko začne zaujímať až vtedy, keď 

sa z neho stane sociálny problém. Rozoberajú sa možnosti úspešnej  reakcie na individuálnej úrovni. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: sociálna kríza, tvorivosť , myslenie 

 
ABSTRACT 
The technical aspects of crises and risks are widely discussed. In reality, we will only become 

interested in risk when it becomes a socia lproblem. Possibilities of successful response at individual 

level are discussed. 
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Úvod 
 

Medzi globálne existenciálne riziká najčastejšie radíme:  
• nedostatok surovín,  
• klimatické zmeny,  
• nedostatok potravín,  
• vojny a konflikty,  
• preľudnenosť a podobne.  

 
Popisy týchto problémov sú podrobné. Extrapolácie sú matematicky korektné. Problémom sú 

nejasné dopady a vágne riešenia. 
Druhý problém je, že riešenia rizík zvažujeme až v momente, keď sa preklopia do sociálnej 

krízy. Každé riešenie musí obsahovať riešenie v sociálnej oblasti. Tretí problém je, že sa riešia dopady 
na úrovni ľudstva, národov ale existuje minimum návrhov na úrovni jednotlivca. Kľúčové otázky sú: 

Ktoré z rizík sa týka mňa ? 
Čo môžem urobiť ja pre svoju budúcnosť ? 

Zvážime nasledovné scenáre. Kríza je veľká - napríklad blackout, výbuch a podobne. 
Uvažujeme o troch časových pásmach. 

• kolaps trvá rádovo dni. 
• kolaps na úrovni týždňov až mesiacov. 
• kolaps na úrovni rokov 
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Test pripravenosti na pásmo 1 (dni): 
 

• mám pri sebe a doma viac ako 200 eur cash    
• môj mobil a počítač vydrží nabitý viac ako tri dni 
• viem, kde je najbližší zdroj pitnej vody 

 
Test pripravenosti na pásmo 2 ( mesiace): 
 

• mám viac ako 5 priateľov, na ktorých sa môžem spoľahnúť. 
• viem, čím môžem byť užitočný pre ostatných. 
• mám doma soľ, cukor a alkohol. 

 
Test pripravenosti na pásmo 3 ( roky): 
 

• zvládam kauzálne aj intuitívne myslenie. 
• aspoň 30 % času venujem kreatívnym činnostiam. 
• mám veľmi dobré sociálne zručnosti 

 
Riešenia 

• pásmo 1 – Individuálna osobná ochrana, bunker, zásoby jedla a vody 
• pásmo 2 – Spolupracujúca skupina so znalosťami na prežitie 
• pásmo 3 –Veľké skupiny ( národy) s možnosťou biologického rozmnožovania a odovzdávania 

vedomostí.  
 
Závery a diskusia: 

• prírodné zákonitosti budú platiť aj naďalej 
• existenciálne riziká nás začnú zaujímať až keď majú dopad na sociálnu oblasť !!!! 
• musíme riešiť hlavne sociálnu krízu !!! 

 
Pre úspešnú budúcnosť ( a hlavne v kríze ! ) budeme potrebovať väčší počet, kvalitnejších 

a cielenejších riešení. 
Čo mám robiť pre svoju úspešnú budúcnosť aj v kríze ? 
• študuj princípy a zákonitosti a nie technické riešenia 
• trénuj si kreativitu 
• rozvíjaj logické aj intuitívne myslenie 
• pestuj sociálne vzťahy a zručnosti 
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