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Predslov 
Aktuálna práca je sociálno-ekonomická  likne1,  t.j.  obsahuje minimum informácií,  bez poznania

a chápania  ktorých  politici,  úradníci  štátu  ako  celku,  jeho  ministerstiev  a rezortov  (takých  ako
Ministerstvo  financií,  Centrálna  banka,  Generálna  prokuratúra,  Ministerstvo  ekonomiky,  Štátna
plánovacia  komisia,  Ministerstvo  vysokých  škôl  a  iné),  vedúci  závodov,  sú  odsúdení  byť
rukojemníkmi  nimi  neriadených  okolností.  Pretože  prevládajúca  väčšina  jej  potencionálnych
čitateľov pracuje v iných sférach činnosti, predkladaná práca bude pre nich vo veľkej časti zbytočnou
v ich úzko profesionálnej činnosti. 

Avšak, ako ukazuje prax, riadenie štátu — to je taká záležitosť, ktorou sa nesmie nikto poveriť,
orientujúc sa len podľa očarenia ašpirantami,  no nevnikajúc do toho, čo stojí za ich ušľachtilými
rečami,  a či  majú  vedomosti  a návyky-zručnosti,  ktoré  im umožnia —  ak  nebudú  pokryteckí —
zaviesť do života ich sľuby. Táto okolnosť robí predkladanú prácu životne nevyhnutnou pre všetkých,
koho neuspokojuje terajší stav vecí v krajine a vo Svete a naše spoločné perspektívy v prípade, ak sa
zachová doterajšie spoločenské zriadenie. 

Ale ak máme poveriť  niekoho vládou,  tak,  aby sme sa nestali  otrokmi okolností,  vyvolaných
darebákmi a hlupákmi za zhovievavosti ľahostajnej bezmyšlienkovitej väčšiny,  opraty vládnutia
treba  vziať  do  svojich  rúk  tak,  aby  potomkovia  nepriradili  k darebákom  aj  hlupákov,
pripustených k vláde. А posledná podmienka vyžaduje určité znalosti, chápanie a návyky. 

Práve  v tom  je  zmysel  známych,  no väčšinou  zbytočne,  nezmyselne2 zabudnutých  slov:
«Básnikom byť nemusíš, no občanom byť si povinný» (N.А.Nekrasov); «Uvedomovať si povinnosť
a neplniť ju — to je zbabelosť» (Konfucius); «Тí, ktorí nezakúšajú hanbu, už nie sú ľuďmi» (čínska
ľudová múdrosť); «Ak si človek, tak nenazývaj človekom toho, kto sa nestará o osud svojho národa»
(А.Navoy). 

V našej dobe toto všetko, predtým vzťahované na spoločnosť v rámci života tej či onej národnej
kultúry, je potrebné vzťahovať na celé ľudstvo. 

1 Likne (v ruš.  Ликбез) – slovo začiatku epochy budovania socialimu v ZSSR, značiace «likvidácia negramotnosti» vo
význame  počiatočného  naučenia  čítať  a písať  všetko  obyvateľstvo  krajiny.  Likvidácia  negramotnosti  bola  potrebná,
pretože prevládajúca väčšina obyvateľstva krajiny, zvlášť vidieckeho, nevedela ani čítať, ani písať, následkom čoho bola
schopná viac problémy vytvárať, než už nahromadené riešiť. 

2 VYSVETLENIE о gramatike:
«Безсмысленно»,  а  nie «бессмысленно» (slov.  nezmyselne) —  to  nie  je  preklep.  Aktuálne  platný  pravopis,

nahrávajúc šušľavosti  bežnej ústnej reči,  predpisuje pred sykavými a neznelými spoluhláskami v predponách «без-»,
«воз-», «из-», «раз-»  znelé «з»  (z) zameniť za neznelé «с» (s),  následkom čoho uvedené «morfémy»  v zložení slova
strácajú zmysel.  Pretože nám sa nepáči nezmyselný pravopis, tak sme prešli od neho vo svojich prácach k pravopisu,
vyjadrujúcemu zmysel.  Z tých istých dôvodov je lepšie písať «подъигрывая», «предъистория»  a pod. Napriek tomu
nezmyselne-šušľavému  „pravopisu“,  ktorý všetkých  učili  v  škole.  (Praktická  poznámka prekladateľa:  ak  niekto bude
prekladať práce VP SSSR, tak nech pamätá na túto zmenu oproti aktuálne platnému oficiálnemu pravopisu. Inak mu
prekladový slovník dané slovo nenájde. V danom prípade je potrebné  v slove zameniť spoluhlásku «з» (z) za «с» (s).)*

Okrem toho,  v rade prípadov v dlhých vetách,  v našich  prácach  sa  možno stretnúť  s interpunkciou,  ktorá  nie  je
predpísaná aktuálnou gramatikou, no ktorú je lepšie do textu vložiť, pretože jej úlohou je rozhraničovať rôzne zmyslové
jednotky v zložení dlhých fráz, čoho cieľom je uľahčenie ich vnímania. Тоmu istému cieľu — spojeniu niekoľkých slov do
jednotky nositeľky zmyslu — slúži priebežné podčiarkovanie a odlíšenie časti textu vo vetách kurzívou.

О  nevyhnutnosti  prechodu k zmysel  vyjadrujúcemu  pravopisu  v materiáloch  Koncepcie  spoločenskej  bezpečnosti
pozri  prácu  „Jazyk  náš:  ako  objektívna  dannosť  i ako  kultúra  reči“,  a predovšetkým  kapitolu 3.3.3.  „Kultúra  reči
v Koncepcii  spoločenskej  bezpečnosti“.  (daná  práca  je  preložená  do  slovenčiny  a k dispozícii  napr.  tu: http://leva-
net.webnode.cz/products/jazyk-nas-ako-objektivna-dannost-i-ako-kultura-reci1/)*

Táto a iné v texte spomínané práce VP SSSR sú (v originálnej, ruskej, verzii)* k dispozícii na webe www.vodaspb.ru
a rozširované na CD v zostave Informačnej bázy VP SSSR. (Mnohé z týchto prác sú už preložené do slovenčiny a češtiny
a sú k dispozícii na www.leva-net.webnoce.cz)*

(Poznámka doplnená v roku 2004 v súvislosti s prechodom k zmysel vyjadrujúcemu pravopisu).



V šiestej kapitole tejto práce je použitý matematický aparát, no netreba sa toho báť: matematika je
jedným z množstva «jazykov» (v najvšeobecnejšom slova zmysle), ktoré ľudstvo používa. То, čo je
vyjadrené matematickým vzorcom, je možné vyjadriť slovami, no vyžaduje to od niekoľkých viet až
po niekoľko desiatok strán slovného textu. Slovný text práce je vytvorený tak, aby tí, ktorí budú mať
ťažkosti s extrahovaním zmyslu z matematických výrazov, pochopili všetko dostatočne dobre na to,
aby  odlíšili  starostlivých  skutočných  národohospodárskych  pracovníkov  od  žurnalistikou
nafuknutých naprázdno brechajúcich tárajov,  považujúcich sa za ozajstných ekonómov, takých ako
А.Аganbegjan, Е.Gajdar, G.Javlinskij, Glazjev, А.Livšin, J.Маsljukov a mnohí ďalší. 

No,  ak  niekto  z čitateľov už vstúpil  alebo sa chystá  vstúpiť  do sféry profesionálnej  politickej
činnosti, či podarilo sa mu stať novinárom, objasňujúcim sociálno-ekonomickú problematiku, tak on
je vzdelaním buď prírodovedec, technik, humanitne vzdelaný (medik, právnik, historik) alebo niečo
iné — je pre neho nevyhnutné čítať šiestu hlavu tak, aby za matematikou chápal viac, než je slovne
povedané v „Krátkom kurze...“:  inak ho potomkovia priradia k hlupákom a darebákom, poverených
vládou.

Čitateľovej  pozornosti  predkladaná  práca  je  maximálne  krátky  výklad  obsahu  spoločensko-
ekonomickej  koncepcie,  ktorá  je  alternatívou  jasne  viditeľnému  dnešnému  neporiadku.  Preto  jej
názov možno chápať v oboch významoch slova «kurz»:

• ako doporučený smer pohybu,
• i ako výklad nejakého poznania s cieľom predania  ho tým,  ktorí  pociťujú nedostatok vo

vedomostiach.
Kurz je krátky v oboch významoch. Vzťahuje sa to k obsahu predkladanej práce. Formou výkladu

je potrebné na ňu nazerať ako na jemnú narážku i pre vládnucu „elitu“, i pre bezducho dôverčivý
alebo pokorne-apatický dav… 

Toto je tretie, upresnené a rozšírené vydanie práce, prvykrát vydanej koncom roku 1994.

5. februára 19991

Aktuálne vydanie opakuje vydanie roku  1999 s niektorými upresneniami prevažne štylistického
charakteru.

7. marca 2004.

Preklad do slovenčiny je z originálneho ruského vydania z roku 2004. Preložil tím leva-net.

Vnútorný prediktor SSSR: vysvetlenie prijatej terminológie.
Теrmín «prediktor-korektor»  je  názov  jednej  z metód  výpočtovej  matematiky.  V nej  sa

postupnými aproximáciami2 získava riešenie úlohy. Pritom algoritmus metódy je cyklus, v ktorom sa
postupne jedna za druhou vykonávajú dve operácie:  prvá — prognóza riešenia a druhá — overenie
prognózy ohľadom naplnenia požiadaviek k presnosti riešenia úlohy. Аlgoritmus je ukončený, keď
prognóza vyhovuje požiadavkam ohľadom presnosti riešenia úlohy.

Okrem toho, schéma riadenia, v ktorej riadiaci signál sa vypracuváva nielen na základe informácie
o aktuálnom stave systému, ale aj na základe prognózy jeho ďalšieho správania sa, sa takisto niekedy
nazýva «prediktor-korektor» (predpovedateľ-opravár, v preklade do slovenčiny, aj keď v podstate je
presnejšie  «predurčovateľ-opravár»).  Podľa  schémy  prediktor-korektor  sa  v princípe  zabezpečuje
najvyššia kvalita riadenia, pretože časť okruhu cirkulácie informácie je naviazaná nie na uskutočnenú
minulosť,  ale  na  prognózovanú  budúcnosť.  Táto  okolnosť  umožňuje  znížiť zaostávanie  riadenia

1 Aproximácia – približnosť. V matematike nahradenie čísla vhodným blízkym číslom.  Aproximovať  – riešiť  zložitú
matematickú úlohu postupnými približovacími krokmi. – pozn. prekl.

2 V tento deň zomrel Vasilij Leontjev (narodený 05.08.1906) — laureát Nobelovej ceny v oblasti ekonomiky (1973),
jedna zo  svetоvých autorít  20.  storočia  v oblasti  analýzy a prognózy medziodvetvovej  rovnováhy.  Napriek tomu,  že
Štátna plánovacia komisia ZSSR už pracovala (čo nie je možné bez nejakého modelu medziodvetvovej výmeny produkcie)
v dobe publikovania V. Leontjevovej prvej práce na tému medziodvetvovej rovnováhy, na Západe menovite V. Leontjev
je považovaný za zakladateľa tohto smeru ekonomickej vedy. 

Таkto sa 5. február 1999 stal svojskou hranicou, rozdeľujúcou dve epochy v rozvoji ekonomickej vedy.



voči rušivému,  budiacemu  vplyvu na  nulu,  a v prípade  potreby  prejsť  k predbiehajúcemu
(zamedzujúcemu)  riadeniu,  pri  ktorom,  riadiace  pôsobenie  predbieha  (zamedzuje)  príčinu,
vynucujúcu  si  riadenie.  Pri  skúmaní  konfliktných  situácií,  z pohľadu  teórie  riadenia,  schéma
prediktor-korektor  dosť  často  vylučuje  dokonca  možnosť  odporu  s dopredu  k tomu  pripraveným
systémom.

То  jеst,  termín  «prediktor-korektor»  je  pomerne  široko  rozšírený  medzi  špecialistami
matematicko-technických profilov prípravy na Západe.

Vo vzťahu k sociálnym systémom bolo riadenie podľa schémy prediktor-korektor, ako je zjavné
z dejín, uskutočňované už v staroveku. Таkto vyššie žrečestvo (kňažstvo)* starovekého Egypta sa
nazývalo  «hierofantami»,  čo  označovalo  ich  umenie  čítať  osud (t.j.  matricu  možných  stavov),
predvídať budúcnosť.  To posledné je základom riadenia, lebo:  riadiť —  to je na základe poznania
možných stavov priviesť systém (v danom prípade - spoločnosť) k vybranému konkrétnemu variantu
z množstva  možných.  Prirodzene,  že  výber  variantu  je  podmienený  skutočnou  mravnosťou
a svojvôľou tých, ktorí sa vyzdvihli k predvídaniu a riadeniu na jeho základe.

Žrečestvo sa zaoberá života-rečením pre blaho spoločnosti. 

Fonetika, koreňový a pojmový systém ruského jazyka sú také, že túto frázu nie je možné preložiť
do iných jazykov bez toho, aby sa nestratili významové odtiene a mnohé asociatívne spojenia.  Aby
sme  nezaťažovali  a netrápili  mládencov  a slečny  z Langley  (sídlo  CIA)*  nutnosťou  adekvátneho
výberu slov z аmerického lexikóna, vybrali sme slovné spojenie prediktor-korektor, ktoré už obsahuje
pre  nás  potrebný  zmyslový  náklad,  no  zatiaľ  nie  vo  všeobecnom,  ale  v úzkom  technicko-
matematickom význame. Тýmto sme vylúčili možnosť toho, aby prekladatelia, slovami A.S. Puškina,
«nastrčené  kone  osvety»,  napĺňajúc  sociálnu  objednávku,  vyberúc  nejaké  iné  slová,  podsunuli
anglickému čitateľovi chybné chápanie toho, o čom hovoríme my.

Pre  ruskojazyčného  čitateľa  je  užitočné  poznať  termín  prediktor-korektor.  No  vo  vzťahu
k otázkam dejín  a sociológie  musí  používať  slová  pre  mnohých  rodného  ruského  jazyka:  ŽREC,
ŽREČESTVO, ŽIVOTA-REČENIE — napriek tomu, že počas tisícky rokov znachari — hierarchia
Byzantíncov a prekladatelia Biblie — pošpinili a prevrátili objektívne vlastný týmto slovám zmysel: 

Predvídaním, poznaním, slovom zavčasu usmerňovať tok života spoločnosti preč od biedy
k zveľaďovaniu, udržiavajúc spoločnosť v lade s biosférou Zeme, Kozmosom a Bohom. 

Znachari sa zaoberajú vykorisťovaním spoločnosti pre svoj vlastný prospech na základe nimi si
osvojeného  poznania,  a za  tým  účelom  zámerne  pestujú  v spoločnosti  nevedomosť  a chybné,
prevrátené poznatky. 

V tomto sa odlišuje žrečestvo od znacharstva.

Harmónia  –  lad  spoločnosti,  jej  kultúry  a biosféry  Zeme  predpokladá  globálnu  úroveň
zodpovednosti a STAROSTLIVOSTI o blahobyt všetkých národov Zeme. Pretože anglický jazyk je
dnes najviac používaným v úlohe globálneho jazyka v komunikácii rôznych ľudí, tak sme si sami
zobrali na starosť to, aby pre všetkých anglojazyčných bolo pochopiteľné to, čo chceme priniesť ich
vedomiu my, a nie to, čo im chcú priniesť ako naše názory majitelia «nastrčených somárov osvety».

Presne  takisto,  my  nepotrebujeme  termíny:  «koncepcia»,  pretože  existuje  ruské жизнестрой
(usporiadanie života)*; «аutokracia konceptuálnej moci», pretože v ruskom jazyku je možné sa úplne
zaobísť aj bez slov z mŕtvych jazykov. 

No naši oponenti musia pochopiť, že ich monopolizmus sa skončil. Оbrazne povedané: Мy
nalievame našu «kľúčovú vodu» do ich «starých mechov», aby ich „mechy“ praskli: nám sa
nepáčia ani ich „mechy“, ani ich omamujúce „víno“.

5. februára 1999



1. Úvod
Štátnosť,  jеj  aparát,  je sférou profesionálnej  riadiacej  činnosti  spoločenského významu.

Každý  národ  má  takú  vládu,  ktorá  realizuje  moc  ako  výsledok  všetkej  minulej
premyslenej a nepremyslenej činnosti a nečinosti tohto národa.  Preto štátnemu aparátu,
t.j.  profesionálnym  riadiacim pracovníkom,  musíme  odpustiť  ľubovoľné  minulé  chyby  za
podmienky, že aparát sám odhaľuje chyby, reaguje na poukázanie na chyby „zdola“, z roka na
rok navyšuje svoj profesionalizmus a oslobodzuje sa od tých, pre ktorých je účasť v činnosti
orgánov moci nie bezkoristná nepretržitá starostlivosť a zodpovednosť za osudy druhých ľudí,
ale prostriedok ulievania sa z výroby a ľahkého, nezodpovedného uspokojovania rôznorodých
chtíčov:  ich  samotných,  rodiny,  známych  a pod.  na  účet poškodzovania  a obmedzovania
možností  pracujúcich vo výrobnej  sfére;  na účet vžívania  sa do sveta  starcov a invalidov,
strativších v minulosti zdravie pri vypĺňaní príkazov úradnej moci.  Preto každý, kto prijíma
moc, je zodpovedný pred národom nielen za maximálnu bezchybnosť svojho konania, ale aj
za  kompenzáciu  následkov  chýb  všetkej  predchádzajúcej  moci  (úradov)  v celej  hĺbke
historickej pamäte národa. 

V Rusku — to je zodpovednosť za odstránenie následkov všetkých chýb minimálne od
čias Rjurika.

V konaní každého človeka sa prejavuje jeho skutočná mravnosť1, prepustená skrze prizmu
ním získaného vzdelania a poznania, ktoré prijal ako skutočne pravdivé. Prevládajúca väčšina
ľudí je dobroprajných a konajú podľa miery ich chápania poznania a následkov prijatia riešení
na jeho základe, dokonca aj v tých prípadoch, keď strach z iných ľudí potláča ich vôľu a tlmí
hlas svedomia.

Väčšinou ľudia nedokážu dobre robiť to, o čom nemajú vedomosti, čomu nerozumejú, vo
vzťahu k čomu nemajú skúsenosť a praktické návyky, ktoré nie sú teoreticky formalizované.

Kríza, prežívaná spoločnosťou, je prejavom nielen niečej zámernej zlomyseľnosti, hoc aj
ona hrá zďaleka nie  poslednú úlohu v jej  vzniku;  kríza je prejavom nesúladu Objektívnej
reality  s rôznorodými  teoretickými  predstavami  a návykmi,  z ktorých  vychádza  riadenie,
realizované v štáte a národnom hospodárstve väčšinou dobroprajnými ľuďmi. 2 

No,  pretože  tieto  teórie  sú  prijateľné  pre  tých,  ktorí  ich  realizujú  v  živote,  tak  táto
prijateľnosť teórií sférou riadenia znamená, že skutočná morálka spoločnosti je skazená
napriek  všetkým jej  dobroprajným deklaráciam.  Preto,  aby sme vyšli  z krízy,  je  nutné
zbaviť vedomie viery v niektoré ujavšie sa ilúzie z oblasti sociologických (a predovšetkým
etických) názorov, (praktickým, reálnym)* životom nepotvrdzovaných.

1 V danej práci a celkovo vo všetkých prekladaných prácach VP SSSR sa čitateľ stretne s pojmami mravnosť
a morálka. Pre mnohých sú to obsahovo rovnaké slová a považujú ich za rovnocenné synonymá. No nie je to
tak, a autorský aj prekladateľský kolektív to striktne rozlišuje.  Morálka nie je mravnosť.  Morálkou sa myslí
súbor  určitých  noriem  správania  sformovaný  spoločnosťou,  skupinou,  kolektívom  (spoločenská  morálka,
kresťanská  morálka,  robotnícka  morálka...).  Mravnosť predstavuje  mieru  zhody/nezhody  vlastných  zásad,
vlastného  súboru  noriem  správania  a  ich  hierarchického  usporiadania,  so  svedomím.  Etika je  vyjadrením
mravnosti človeka v praxi, odrazom jeho mravnosti v živote. Pravdovernosť, objektívne mravné princípy vložené
do matríc živého Vesmíru Tvorcom... Možno ju empiricky poznávať z procesov okolo nás a zdokonaľovať svoju
mravnosť. Na to je ale opäť potrebné Rozlíšenie, na bezchybné rozlišovanie adekvátneho od neadekvátneho.
Kde je vôľa, tam je aj cesta. Ale vôľa nielen poznávať, ale aj meniť vlastnú mravnosť v súlade s poznaným k
lepšiemu.– pozn. prekl.

2 Nie  nadarmo ľudová  múdrosť  hovorí:  „Dobrými  úmyslami  dláždená  je  cesta  do  pekla.“,  či  z obdobia
socializmu  trocha  pozmenené,  no  v podstate  to  isté  vyjadrujúce:  „Iniciatívny  blbec  –  horší  než  triedny
nepriateľ.“ , alebo v Rusku zaužívané: „Čo najlepšie sme chceli, a dopadlo to ako vždy... (nahovno). Lebo to, čo
na prvý pohľad vyzerá ako dobrá vec, riešenie, úmysel, často pri uvedomení si všetkých súvislostí a následkov –
už tak dobrým nie je. A o to viac, ak dobroprajník vychádza z ilúzií, absolútne nezodpovedajúcich objektívnej
realite. – pozn. prekl.



2. Bluf o samoregulácii trhu
Viera  v bluf  o objektívnej  schopnosti  trhu  samoregulovať  výrobu  i spotrebu  v súlade  so

spoločenskými  potrebami  k ničomu  nezaväzuje  a preto  robí  život  bezstarostným.  No  niet
spoločenskej potreby v prehlbujúcej sa globálnej biosféricko-ekologickej kríze. Táto kríza vznikla v
dôsledku vedecko-technického boomu za posledné dve storočia v Západnej regionálnej civilizácii a je
prejavom  toho,  že  súbežne  so  spoločenskými  potrebami  trhová  samoregulácia  jej  ekonomiky
uspokojuje aj antispoločenské potreby a antibiosférické potreby určitej jej časti obyvateľstva.

Kríza  nie  je  epizóda,  nie  náhoda,  nemajúca  príčiny,  ale  je  to  výsledok  dlhodobého  procesu
nahromadenia  chýb  civilizácie.  To  poukazuje  na  to,  že  historicky  reálny  trhový  mechanizmus
Západnej civilizácie nie je schopný udržateľne sa odkloniť od antisociálnej, antibiosférnej orientácie
ekonomiky. Таkáto stála stáročná orientácia ekonomiky Západu dovoľuje tvrdiť, že: 

Západná  regionálna  civilizácia  je  svojou  podstatou  degradačno-parazitickou  samovražednou
civilizáciou, predstavujúcou nebezpečenstvo pre celé ľudstvo.

V makroekonomike sa degradačno-parazitická  podstata  kultúry Západu prejavuje ako nadvláda
bezmyšlienkovitého  úrokovo-úžerníckeho  parazitizmu,  získavšieho  civilizované  uzákonené  formy
v bankovom systéme, nad intelektuálnou činnosťou organizácie výroby a prerozdelenia produkcie a
služieb.  Samozrejme,  štúdium bankovníctva, osvojenie jeho tradícií (inými slovami:  I do it,  but do
not know how and what for1) vyžaduje určité intelektuálne úsilie, no ako celok systém úrokovania —
to je automat, naprogramovaný na vyberanie a vymáhanie úrokových percent z úverov. 

Úrokové percentá  z kreditov jednosmerne odčerpávajú platobnú schopnosť zo spoločenstva do
korporácie  úžerníkov.  Dokonca aj  keď predstavitelia  tejto korporácie sú nesmierne  hlúpi  vo veci
prerozdeľovania  investičných  kreditov  do  výrobných  odvetví,  tak  prosté  zvýšenie nimi  sadzby
úrokového  percenta  úverov  už  dovoľuje  zabezpečiť  korporácii  vedúcu  moc  vo finančnej  sfére
nezávisle na dynamike výroby v jej prirodzenom účtovníctve a následkoch hospodárskej činnosti pre
spoločnosť a biosféru. То  jest, kvôli chybám investičnej politiky jedinej bankovej korporácie bude
vždy trpieť niekto iný, no nie samotní bankári, schopní zaplatiť monopolne vysokú cenu za všetko pri
ľubovoľnom deficite. 

V dôsledku  tejto  okolnosti  bankový  systém  ako  celok,  súc  najvyšššou  hierarchickou  úrovňou
v makroekonomike Západu, si môže dovoliť nerozmýšľať o následkoch hospodárskej činnosti nimi
úverovaných  osôb;  а  tie,  čo  sa  toho týka,  poháňaní  bičom bankového úžerníctva (a  lízingového
parazitizmu prenajímateľov),  nemajú možnosť sa obzrieť vôkol a nad niečim sa zamyslieť,  okrem
hospodárskej politiky,  umožňujúcej získať maximálnu normu zisku na požičaný úverový kapitál. Vo
výsledku sa stáročia pestuje spoločnosť a biosféricky neprípustná kultúra výroby a konzumu.

Таkýto spôsob „hospodárenia“, rozšíriac sa v globálnych rozmeroch, priviedol k tomu, že majitelia
bankových  úžerníckych  klanov  pre  uspokojenie  svojho  chtíča  globálneho  neobmedzeného
otrokárstva,  oblažujúc  konzumnú  momentálnu  sprostosť  sociálnej  „elity“,  priviedli  obyvateľstvo
celých kontinentov k zničeniu ich kultúry a vymieraniu. Obyvateľstvo „rozvojových“ krajín odsúdili
na narko- a pornobiznis a žobrotu; а  obyvateľstvo „rozvinutých“ krajín nechali „vyrásť“ do takého
stupňa morálnej a intelektuálnej tuposti, že ono nevidí príčiny a nedokáže zastaviť už viac ako 2000
rokov  túto  pomalú  (no  v poslednom  období  rapídne  sa  zrýchľujúcu)*  katastrofu  schizofrenickej
kultúry,  generovanej z pokolenia na pokolenie propagandou Biblie a Talmudu.  V Тоre (viď. Starý
Zákon, Deuteronómium, hl. 23:19, 20 — 6. stor, pred n.l.), je jednym úžerníctvo povolené ako božie
prikázanie; а druhým — kánon Nového Zákona, ktorý prešiel cenzúrou a redigovaním (úpravou) ešte
pred  Nikejským  koncilom2,  predpisuje  neprotiviť  sa  zlému,  dúfajúc  v druhý  príchod  (Krista)*.
A obidva Zákony s Talmudom tvoria celostný systém. V súhrne u nasledovníkov toho i druhého viera
v  písmo v celkovej  štatistike  ničí  intelekt  a rozbíja  proces  myslenia  na  cucky,  čo  vyúsťuje  do

1 Ja to robím, no neviem ako a prečo.
2 Rok 325 n.l. podľa tradičnej chronológie, považovanej za spornú matematikmi Moskovskej štátnej univerzity 

А.Т.Fomenkom a G.V.Nosovskim. Náš pohľad na ich rekonštrukciu minulosti pozri v našej práci „Predvídanie nie je 
«аlgebra»… „. 



množstva  vnútrosociálnych  antagonizmov,  integrujúcich  sa  do  globálneho  antagonizmu  biblickej
samovražednej civilizácie s biosférou planéty. 

Do epochy „slobody svedomia od religiózneho tmárstva“ táto civilizácia vstúpila, nemajúc kultúru
Оbjektívnej  realite  zodpovedajúceho myslenia,  následkom  čoho  bezmyšlienkovite  obnovovala
v nových  pokoleniach  predchádzajúce  vzťahy  medzi  ľuďmi  a im  zodpovedajúce  spôsoby
hospodárenia. 

Celkovo civilizácia Západu je civilizáciou zarytých otrokov, stavších sa rukojemníkmi systému
sociálnych vzťahov, niekedy prijatých — ako prípustné — morálkou ich predkov. Оna je nespôsobilá
(i prakticky i v psychiatrickom zmysle tohto slova); nemôže pomôcť nikomu a sama potrebuje pomoc
zvonku,  aby  zničila  parazitizmus  svojej  kultúry.  Vo  výsledku,  potom,  ako  sa  hierarchia
„svätoslužobníkov“ Egypta zbavila faraóna Achnatona, t.j. posledných približne 3000 rokov, Zem je
náš spoločný blázinec.

Strach Západu pred „islamským fundamentalizmom“ vyviera z ich podvedomých parazitických
chtíčov „intelektuálnej elity“, ako, ostatne, aj ľubovoľného iného démonicky rozmýšľajúceho davu. 

Fundamentálny  koránický  predpis  ohľadom  hospodárskej  a finančnej  činnosti  spoločnosti  je
kategorickým zákazom úrokového úžerníctva upovedomením o prekliatí Bohom všetkých tých,
ktorí tento zákaz nebudú dodržiavať. 

V súčasných podmienkach do tejto kliatby spadajú, ako minimum, bankári a všetci, ktorí
žijú  z výnosov  z trhu  „cenných“  papierov,  a,  ako  maximum,  aj všetci,  ktorí  ponúkajú
druhým  fyzickým  a právnickým  osobám  svoje  voľné  financie  pre  rozličný  finančný
parazitizmus.

Strach zo znovuzrodenia „Stalinizmu“ na teritóriach bývalých socialistických krajín má tú istú
príčinu. Stalinizmus v ekonomike — to je vlastná vôľa účelnosti, definovaná (vymedzená) skutočnou
mravnosťou  a kultúrou  myslenia  personálu  Gosplanu  (Štátnej  plánovacej  komisie)*  a  tých,  ktorí
vyzdvihujú požiadavky na rozpracovávané plány a potvrdzujú plán formou Štátneho zákona.

Ponechávajúc  zatiaľ  stranou  etické  aspekty  úrokového  úžerníctva  a hier  na  trhu  „cenných“
papierov a ostatných špekulatívnych trhoch, je možné pochopiť, že pre riadenie Štátnou plánovacou
komisiou sú oni proste prekážkou – rušivou poruchou (pretože sú schopné odkloniť procesy finančnej
a tovarovej  výmeny  od  režimu,  predpísaného  Štátnym  plánom)  a neproduktívnou  defraudáciou
(spreneverou) pracovných zdrojov spoločnosti.

No život spoločnosti je morálne podmienený, preto morálka a etika skutočného parazitizmu na
potlačenie  svedomia  parazitov  potrebuje presvedčivé  ospravedlnenie.  A  tomuto  cieľu  slúži  bluf
o schopnosti  trhu  samoregulovať  výrobu  a prerozdelenie  produkcie  a služieb  v súlade  so
spoločenskými  potrebami.  Umelé  zavedenie  a rozšírenie  tohto  blufu  v kultúre  je  dôsledkom  (a
zároveň  dôkazom)*  toho,  že  grafomanstvo  a prostitúcia  vo  vede  sú  schopné  predstaviť,  ako
objektívnu predurčenosť  ľubovoľnú ničomnosť,  a týmto  sňať  mravnú  zodpovednosť  zo  „silných“
tohto sveta. Ekonomická veda je len časťou sociológie, preto je prirodzené, že apoteózu1 takejto lži a
hlúposti  nachádzame  v históriu  a sociológiu  „zovšeobecňujúcej“  «teórii  passionárnosti»  L.N
Gumiljova: 

«...   tu sa stretávame s determinovaným javom prírody,  za ktorý človek mravnú zodpovednosť
nenesie,  dokonca  ani  keď pri  tom hynie  prekrásna  panenská  príroda  a veľkolepá  cudzia  kultúra.
Smutné, samozrejme, no čo sa dá robiť?» (Citát z jeho práce „Etnogenéza a biosféra Zeme“).

Táto výpoveď charakterizuje skutočnú mravnosť L.N. Gumiljova a všetkých tých, kto ho považujú
za „guru“.

Оdpoveď na otázku «čo sa dá robiť?» môže byť iba jedna: zmeniť koncepciu, na osnove ktorej sa
buduje  samoregulácia  života  spoločnosti,  jej  hospodárska  činnosť  a štátne  riadenie.  Biblická
koncepcia sa vyčerpala úplne; marxizmus nebol jej alternatívou, ale pokusom pridať jej nové formy
na zavŕšenie globálnej agresie  metódou „kultúrnej spolupráce“ pri zachovaní predošlej parazitickej
podstaty  sociálnej  „elity“  vo  vzťahu  k pracujúcemu  „dobytku“:  оdtiaľto  sú  koncentračné  tábory,

1  Apoteóza – nadšená oslava, uctievanie – pozn. prekl  



opakujúce  staroveké  otrokárstvo.  Тá  okolnosť,  že  v  nich,  koniec  koncov,  sa  prevažne ocitla
„intelektuálna elita“, je trest za domýšľavosť pri jej reálnej nespôsobilosti.



3. Následky zmenu pomeru etalónových frekvencií biologického
a sociálneho času1

Bieda «teórie  passionárnosti»  L.N.Gumiljova  je  v ne-Rozlíšení  kultúrnych,  t.j.  sociálne
podmienených,  a fyziologických,  t.j.  biosféricky  podmienených,  procesov  v živote  regionálnych
civilizácií. 

Reakcie správania sa ľubovoľného systému na vplyv vonkajšieho prostredia sa stroja na základe
informačného zabezpečenia,  vlastného každému z nich.  Táto téza je správna aj  čo sa týka živých
organizmov.  V živočíšnom  svete  informačné  zabezpečenie  správania  veda  nazýva,  po  prvé,
inštinktami a nepodmienenými reflexami, ktoré sú geneticky predurčené pre každý druh; a, po druhé,
podmienenými reflexami,  v ktorých sa odráža individuálna skúsenosť živého organizmu ohľadom
adaptácie na prostredie prebývania, a ktorá sa geneticky nededí pri striedaní pokolení.

Čím  vyššia  je  organizovanosť  biologického  druhu,  tým  vyšší  je  podiel  a absolútny  objem
geneticky nededenej informácie v sústave informačného zabezpečenia správania sa jedinca.

U najvyššie  organizovaných  druhov  geneticky  odovzdávaný  program  rozvoja  jeho  osoby
predurčuje  „detstvo“.  Počas  „detstva“  rodičia  a/alebo  staršie  generácie  celkovo  formujú
u dorastajúcej  generácie  geneticky  neodovzdávané  podmienené  reflexy,  odrážajúce  skúsenosť
starších generácií.

Človek  rozumný  ako  biologický  druh  sa  pri  takomto  pohľade  odlišuje  od  živočíšneho  sveta,
predovšetkým tým, že vďaka ústnej reči, výtvarnému umeniu a písomníctvu sú pre každé do života
vstupujúce pokolenie dostupné na osvojenie nielen skúsenosti a životné návyky žijúcich dospelých
generácií,  ale v tej či onej miere aj kultúrou zafixované skúsenosti a životné návyky už nežijúcich
generácií. 

Pri  takomto  pohľade  je  možné  informačný  stav  spoločnosti  definovať:  na  úrovni  biosférnej
podmienenosti —  od predchádzajúcich pokolení geneticky odovzdávaná informácia všetkých v nej
žijúcich;  na úrovni sociálnej  podmienenosti —  geneticky neodovzdávaná informácia,  uchovávaná
pamäťou  žijúcich,  a takisto  zafixovaná  na  spoločnosťou  vytvorených  materiálnych  nosičoch
informácie, t.j. v pamätníkoch kultúry, používaných hoc by len jednym človekom. 

V aktuálnom  kontexte  sa  pod  pojmom  kultúra  rozumie  celá  geneticky  nededená  informácia,
uchovávaná  spoločnosťou  a odovzdávaná  z generácie  na  generáciu  na  osnove  sociálnej
organizácie.  

Informačný stav spoločnosti — to je stav informačného zabezpečenia jej správania, podmienený
biologicky a sociálne (kultúra) každou novou generáciou. Pritom geneticky je podmienený potenciál
osvojenia si kultúrneho dedičstva predkov a jeho ďalšej transformácie každým novým pokolením.

Život spoločnosti — to je proces obnovy jej informačného stavu, plynúci aj na úrovni fyziológie,
aj  na  úrovni  kultúry  spoločnosti.  V ňom  sa  na  úrovni  biosférickej  podmienenosti  pri  striedaní
pokolení  v genealogických  líniách  obnovujú  kombinácie  génových  kódov,  t.j.  genotypy  množiny
žijúcich osôb druhu Človek rozumný. Na úrovni sociálnej podmienenosti  prebieha proces obnovy
praktických  teoretických  vedomostí  a návykov,  následkom  ktorého  nové  technológie  a technické
riešenia  vytláčajú  predošlé  riešenia  toho  istého  účelu  použitia  a celkovo  sa  rozširuje  množstvo
technológií a technických riešení.

Je možné hovoriť o rýchlosti procesu informačnej obnovy na úrovni biosférickej podmienenosti
i na úrovni sociálnej podmienenosti.

Za mieru rýchlosti na úrovni biosférickej podmienenosti je možné zobrať priemerný štatistický
vek rodičov pri narodení ich prvého dieťaťa; alebo dobu trvania aktívneho, t.j. pracovného života;
alebo  dobu,  za  ktorú  dôjde  k  50 %-nému (alebo  inému  štatisticky  štandartnému  %)  obnoveniu
populácie a pod. No všetky tieto veličiny sú vzájomne štatisticky prepojené a hranice ich zmeny sú
biologicky podmienené normálnou genetikou druhu.

1 Podrobnejšie vysvetlenie týchto otázok,  zahrňujúce vysvetľujúce obrázky,  v materiáloch Koncepcie spoločenskej
bezpečnosti sú uvedené v práci „Voda mŕtva“ vo vydaní z roku 1998 (zv. 1). 



Na  úrovni  sociálnej  podmienenosti  možno  za  mieru  rýchlosti  procesu  vybrať  dobu  zmeny
ľubovoľných  parametrov  kultúry.  Napríklad,  kulturológovia  často  zmieňujú  dobu  trvania,  počas
ktorej prebehne znásobenie objemu vedecko-technickej informácie. No, pretože informačná kapacita
spoločnosti  je  ohraničená,  a civilizácia  je  založená  na  výrobe,  tak  preukaznejšie  je  vybrať  dobu
„morálneho“  zastarania  a smrti  techniky a technológií  a štatistiku,  vytvorenú  na množine  sociálne
dôležitých technológií a technických riešení, charakterizujúcich kultúru výroby. 

V princípe,  ľubovoľný  proces,  podliehajúci  periodizácii  (cykličnosti),  môže  byť  vybraný  ako
etalón-merítko  času.  Rovnako  tak,  historický  čas  možno  merať  v jednotkách  astronomicky
podmieneného času, ako je to v súčasnosti prijaté;  možno —  v dobe trvania kráľovania, ako je to
ukázané  v Biblii,  a čo  sa  do  dnešných  čias  zachovalo  v  Japonsku,  t.j.  na  osnove  biologickej
podmienenosti; možno aj na osnove sociálne podmieneného etalónu.

V ľubovoľnom prípade astronomický etalón, biologický etalón a sociálny etalón času môžu byť
vzájomne porovnané. Je možné odsledovať, ako sa tento pomer menil v historickom rozvoji Západnej
civilizácie.

V čase,  keď  bolo  zverejnené  Deuteronómium,  sa  sociálne  významné  množstvo  technológií
a technických  riešení  stáročia  neobnovovalo.  V súčasnosti  sa  sociálne  významné  množstvo
technológií a technických riešení obnovuje rýchlejšie, než raz za desať-pätnásť rokov. То jеst, zmenil
sa pomer etalónových frekvencií biologického a sociálneho času:

Ak v dobe začiatku  expanzie  biblickej  civilizácie  cez technologicky nemenný svet  prechádzali
mnohé generácie, tak v súčasnosti je to naopak — na život jednej generácie pripadá niekoľko zmien
technológií,  technických  riešení,  teoretických  poznatkov  a praktických  návykov,  potrebných  jak
v byte – v spôsobe súkromného života, tak aj v profesionálnej činnosti, určujúcej možnosti udržania
dosiahnutého i ďalšieho rastu sociálneho statusu človeka.

Táto  okolnosť  predurčuje  kvalitatívne  zmeny  v psychológii  množstva  ľudí,  v morálne-etickom
odôvodnení  a cieľavedomej  zameranosti  ich činnosti,  vo výbere nimi  prostriedkov na dosiahnutie
cieľov;  predurčuje kvalitatívne zmeny toho, čo možno nazvať logikou sociálneho správania:  to je
masová štatistika psychológie osôb, prejavujúca sa v reálnych faktoch života.

Ak  sa  jedná  o riadenie  čohokoľvek  alebo  o organizáciu  samoregulácie  nejakého  systému,  tak
takéto úlohy sú v princípe neriešiteľné v prípade nepredpovedateľnej reakcie systému na vybudzujúce
vplyvy prostredia a vplyvy prostriedkov riadenia naň1.

Vo  vzťahu  k samoregulácii  civilizácie  a štátnemu  riadeniu  v nej  to  znamená,  že  „moc“,
nevnímajúca  a nechápajúca  logiku  sociálneho  správania  bude  reálne  bezmocná,  t.j.  jej  konanie
nebude viesť k ňou očakávaným výsledkom. Inými slovami,  koncepcia riadenia musí zodpovedať
objektívne stávajúcej logike sociálneho správania, v ktorej sa prejavuje skutočná morálka, panujúca
v sociálnych skupinách. 

Ak sa logika sociálneho správania mení,  tak dovtedy funkčná koncepcia  riadenia stráca svoju
funkčnosť, a beda tomu, kto to nebude chcieť prijať ako objektívnu dannosť, pretože nová logika
sociálneho správania sa predurčene prejaví v kvalite koncepcie riadenia a zrodí jej zodpovedajúce
mocenské vzťahy v spoločnosti. 

Zmena pomeru etalónových frekvencií biologického a sociálneho času je objektívny faktor, pod
tlakom ktorého je zmena logiky sociálneho správania nevyhnutná, čo predurčuje nevyhnutnosť
rozpracovania novej koncepcie riadenia. 

To je možné, len ak sú odhalené vnútorné príčiny, spôsobujúce nefunkčnosť doterajšej koncepcie
v nových historických podmienkach. No skôr, než budeme hovoriť o riadení v spoločnosti, cieľoch
a prostriedkoch  ich  realizácie  v sociálnej  doktríne  Biblie,  účelne  ohlásime  svoj  svetonázorový
štandart, tým viac, že pri vysvetlení názorov na historicko-spoločenskovednú tématiku v spoločnosti
chýba jednota názorov. A osobitne toto je potrebné spraviť v súvislosti s nezhodnosťou svetonázorov

1 Dostatočne všeobecná teória riadenia je vysvetlená v našej práci „Voda mŕtva“. V aktuálnej práci je vysvetlená veľmi
stručne, no obsahovo plne v nasledujúcich kapitolách. („Voda mŕtva“ a aj ako samostatná práca „Dostatočne všeobecná
teória  riadenia“  vrátane  príloh  sú  preložené  do  slovenčiny  a dostupné  v elektronickej  podobe  tu:  http://leva-
net.webnode.cz/prace-vp-sssr/)*



autorov  tejto  práce  a svetonázorov  mnohých  jej  čitateľov,  pretože  vývody  autorov  môžu  byť
nepochopiteľné a neprípustné kvôli tomu, že ich svetonázor sa odlišuje jak od svetonázoru autorov
väčšiny publikácií na tieto témy, tak aj od svetonázoru väčšiny čitateľov. Preto, aby bolo pochopené,
prečo autori spravili konkrétne vývody, treba si uvedomiť to, ako oni sami vnímajú svet a v čom ich
videnie sveta sa odlišuje od videnia sveta čitateľom.



4. Náš svetonázorový štandart
Do pozornosti dávaná analytika vychádza z nasledujúcich názorov.
Ľudstvo sa v biosfére planéty vyčleňuje prítomnosťou kultúry. Pod týmto termínom chápeme celý

objem geneticky nededenej  informácie,  odovzdávanej  v spoločnosti  z pokolenia  na  pokolenie;  no
pritom, potenciál schopností osvojiť si kultúrne dedičstvo predkov a ďalej toto dedičstvo pretvárať je
geneticky podmienený a odovzdáva sa geneticky z pokolenia na pokolenie. 

Každá spoločnosť je nositeľkou pre ňu charakteristickej kultúry a existuje v globálnom dejinnom
procese, ktorý je čiastkovým procesom v živote biosféry Zeme. Udržateľnosť biosféry planéty ako
celku  a vzájomná  podmienenosť  existencie  všetkých  biologických  druhov  v nej  je  nadradená  aj
ľudstvu. Následkom toho bezpečné cesty rozvoja spoločnosti a každého človeka sú dosť úzke a vedú
k úplne ohraničenej pod-množine cieľov z celej množiny objektívne možných. 

Kultúra a smerovanie jej rozvoja sú podmienené mravnosťou ľudí a ich slobodnou sebadisciplínou
(a/alebo ich neprítomnosťou) v nasledovaní mravne vybraných ideálov. 

Idea Boha, Tvorcu a Všedržiteľa v kultúre  —  to nie je výtvor „umeleckej tvorivosti“ ľudí,  ale
odraz objektívneho nadsvetového bytia Božieho v živote spoločnosti. 

Všetkozahŕňajúci a všetkoobjímajúci jedinečný dôkaz bytia Božieho dáva Boh každému človeku
Sám: 

Оn skutočne pravdivo odpovedá v súlade so zmyslom modlitby každému, kto Mu verí, ak
človek aktami, dielami svojho života sám odpovedá Bohu, keď Boh hovorí skrze svedomie
človeka, obracia sa k človeku skrze druhých ľudí alebo Jazykom životných okolností. 

Ľubovoľný proces v Stavbe Sveta môže byť interpretovaný (skúmaný) ako proces riadenia alebo
samoriadenia.  Z tohto dôvodu je pojmový a terminologický aparát teórie riadenia zovšeobecňujúci,
čo  umožňuje  s jeho  pomocou  jednotne  (rovnako)  opisovať  procesy:  celoprírodné,  biologické,
technické, a o to viac — všetky sociálne a psychologické procesy. 

Jednotný opis rôznorodých procesov so zapojením dostatočne všeobecnej teórie riadenia umožňuje
stáť na fundamente všetkých konkrétnych vied; ľahko vstupovať do ľubovoľnej z nich1;  a v prípade
potreby nájsť spoločný jazyk so špecialistami v nich. Оn takisto umožňuje vyriešiť konflikt „vedy“ a
„náboženstva“, v ktorom uviazlo súčasné ľudstvo, pretože veda slúži vnútrospoločenským procesom
riadenia a Boh — Všedržiteľ — je najvyšším z tých, ktorí riadia. V tomto je hlavný klad a hodnota jej
pojmového a terminologického aparátu. 

Vo všetkej rôznorodosti procesov2 (sú-bytí, udalostí) pri ich skúmaní ako procesov riadenia alebo
samoriadenia je možné odhaliť to, čo je všetkým im spoločné, a v súlade s tým spoločným vytvoriť
pojmový a terminologický aparát dostatočne všeobecnej teórie riadenia.

V nej je možné stanovenie len dvoch úloh. Prvá úloha: chceme priamo, sami bezprostredne, riadiť
objekt  v procese  jeho  fungovania.  To  je  úloha  riadenia.  Druhá  úloha:  nechceme  riadiť  objekt
v procese  jeho  fungovania,  ale  chceme,  aby  objekt —  bez  nášho  priameho  bezprostredného
zasahovania do procesu — sa riadil sám v pre nás prijateľnom režime.  To je úloha samoriadenia.
Pre obidve úlohy sú potrebné tri súbory informácií:

Vektor cieľov riadenia (rovnako:  samoriadenia,  kde nie je stanovená, špecifikovaná odlišnosť),
predstavujúci o sebe opis ideálneho režimu fungovania objektu.  Vektor cieľov riadenia sa tvorí ako
hierarchicky usporiadaná množina jednotlivých cieľov riadenia, ktoré majú byť realizované v prípade
ideálneho riadenia. Poradie postupnosti  jednotlivých cieľov v ňom je opačný poradiu postupného
vynúteného vzdávania sa jednotlivých cieľov v prípade nemožnosti realizácie celého súboru. Na prvej
priorite vektora3 cieľov sa nachádza najdôležitejší cieľ, na poslednom – najmenej dôležitý.

1 S vylúčením vied, ktoré takisto, ako aj teória riadenia, sú samé jazykmi opisu Stavby Sveta: takých ako matematika,
gramatika a pod. Avšak aj ich aparát môže byť zapojený do opisu procesov riadenia.

2 Tu a v ďalšom: «sú-bytie» (udalosť) — jeden z procesov. Proces je sú-bytie (udalosť) v množine vzájomne vložených
procesov-súbytí (udalostí), ktorých, bytie prebieha súmiestne (spoločne).

3 V najvšeobecnejšom prípade pod termínom «vektor»  sa rozumie —  nie úsečka so šípkou, ukazujúca smer,  ale
usporiadaný  súpis (t.j.  očíslovaný)  informácie  rôznej  kvality.  V rámci  každej  kvality  musí  byť  definovaná  hoc



Jeden  a ten  istý  súbor  cieľov,  podriadený  rôznym  hierarchiám  priorít,  vytvára  rôzne  vektory
cieľov, čo vedie aj k rozdielu v riadení. Strata riadenia môže byť vyvolaná aj vypadnutím niektorých
cieľov z vektora, aj vypadnutím celého vektora alebo určitých jeho fragmentov z objektívnej matrice
možných stavov objektu, vyskytnutím sa objektívne a subjektívne vzájomne sa vylučujúcich cieľov
vo vektore.  Оbrazne povedané, vektor cieľov — to je súpis,  zoznam toho, čo si prajeme, s číslami
v poradí, opačnom poradiu vynúteného sa vzdania realizácie týchto prianí. 

Vektor (aktuálneho)  stavu kontrolných  parametrov,  opisujúci  reálne  správanie  objektu  podľa
parametrov, patriacich do vektora cieľov. 

Každý z týchto dvoch parametrov je usporiadaná množina informačných modulov, opisujúcich tie
či  oné  parametre  objektu,  zodpovedajúce  konkrétnym  cieľom  riadenia.  Poradie  informačných
modulov vo vektore stavu kopíruje hierarchiu vektora cieľov. Оbrazne povedané — to je súpis, ako aj
prvý, no toho, čo je v skutočnosti.

Vektor  chyby riadenia je  „rozdiel“  (v  úvodzovkách  preto,  lebo rozdiel  nemusí  byť  záväzne
zvyčajný algebraický) vektora cieľov a vektora stavu. Оpisuje odklon reálneho procesu od vektorom
cieľov  predpísaného  ideálneho  režimu.  Оbrazne  povedané —  to  je  súpis  nesplnenosti  prianí,
zodpovedajúci  súpisu  vektora  cieľov  s určitým  ohodnotením  stupňa  nesplnenosti  každého  z nich
(alebo  číselne  vzájomne  súmerateľných  úrovní,  alebo  číselne  nesúmerateľných,  no  diskrétnym
(číslicovým) indexom prioritnosti usporiadaných úrovní). 

Vektor  chyby  je  osnovou  pre  formovanie  ohodnotenia  kvality  riadenia  subjektom-riadičom..
Оhodnotenie kvality riadenia nie je absolútnou kategóriou, pretože na základe jedného a toho istého
vektora  chyby  je  možné  vytvorenie  množstva  ohodnotení  kvality  riadenia,  zďaleka  nie  vždy
vzájomne zameniteľných. 

Kľúčovým pojmom teórie riadenia je pojem: 

Udržateľnosť оbjektu v zmysle predpovedateľnosti správania v konkrétnej miere pri vplyve
vonkajšieho prostredia, vnútorných zmien a ovládania vôľou (t.j. riadenia)1. 

Riadenie je nemožné, ak správanie objektu nie v dostatočnej miere predpovedateľné.
Plná funkcia riadenia — to je svojho druhu prázdna a číra forma. Оna popisuje etapy cirkulácie

a transformácie  informácie  v procese  riadenia,  počnúc  momentom  formovania  vektora  cieľov
riadenia a (vrátane) končiac realizáciou cieľov v procese riadenia subjektom-riadičom. Je to systém
stereotypov vzťahov a stereotypov transformácií informačných modulov, tvoriacich informačnú bázu
riadiaceho subjektu, modelujúceho na ich základe fungovanie objektu riadenia (alebo modelujúceho
proces samoriadenia. Inými slovami — je to matrica možného riadenia, miera riadenia.

Vecným, obsahovým fragmentom plnej funkcie riadenia je cieľová funkcia riadenia, t.j. koncepcia
dosiahnutia  v procese  riadenia  každého  z konkrétnych cieľov,  patriacich  do vektora cieľov.
Koncepcie  riadenia  ohľadom  všetkých  konkrétnych  cieľov  tvoria  súhrnú  koncepciu  riadenia.
Prevažne  sa  má  na  mysli  práve  súhrná  koncepcia  riadenia.  Таm,  kde  sa  má  na  mysli  jedna
z konkrétnych (čiastkových) koncepcií, to bude špecifikované osobitne.  Kvôli stručnosti, a aby bol
vylúčený  chaos  s plnou,  cieľovú  funkciu  riadenia  a ich  súhrn  tam,  kde  nie  je  potreba  presného
termínu,  budeme nazývať:  koncepcia riadenia. Koncepcia riadenia napĺňa konkrétnym riadiacim
obsahom všetky alebo časť etáp plnej funkcie riadenia.

Po konkretizácii vektora cieľov a prípustných chýb riadenia, v procese reálneho riadenia sa podľa
nej  (koncepcie  riadenia)*  uskutočňuje  pripájanie  informačných  tokov z vektora  cieľov  na  vektor
chyby (alebo jemu ekvivalentné pripájanie na vektor stavu). Pri formovaní súboru koncepcií riadenia,
zodpovedajúcich  vektoru  cieľov,  sa  rozmer  priestoru  parametrov  vektora  stavu  zväčšuje
o pripočítanie  k stĺpcu  kontrolných  parametrov  ešte  aj  s ním  informačne  spätých  parametrov,
popisujúcich stav objektu, okolitého prostredia a systému riadenia. 

Tieto doplňujúce, informačne previazané parametre sa delia na dve kategórie: riadené — v ktorých
zmene sa priamo prejavuje riadiaci vplyv (оny vytvárajú vektor riadiaceho vplyvu); a voľné — ktoré
sa menia pri zmene riadených, no nepatria do zoznamu kontrolných parametrov,  tvoriacich vektor

v akomkoľvek  zmysle  miera  kvality.  Vďaka  tomu  zloženie  a odčítanie  vektorov  majú  určitý  význam,  definovaný  pri
zostrojení  vektorového priestoru parametrov.  Práve preto vektor cieľov nie je dopravnou značkou „tadeto“,  aj  keď
zmysel takejto dopravnej značky je blízky pochopeniu «vektora cieľov riadenia».

1 V originálnom texte  je  namiesto  zaužívaného tvaru  управлениe použitý  tvar  упра-воле-ниe  s cieľom zvýrazniť
koreň slova vôľa. Teda riadenie je ovládanie, spravovanie vôľou. – pozn. prekl.



cieľov riadenia. Таkto, pre loď:  uhol kurzu je kontrolným parametrom;  uhol natočenia kormidla je
priamo riadený parameter; uhol driftu1 (medzi rýchlosťou a rovinou súmernosti) je voľný parameter. 

V ďalšom texte  sa  pod  vektorom  stavu  vo  väčšine  prípadov  rozumie  tento  rozšírený  vektor,
zahŕňajúci  v sebe  hierarchicky  usporiadaný  vektor  kontrolných  parametrov.  Súbor  riadených
parametrov môže byť  takisto  hierarchicky usporiadaný  (normálne  riadenie,  riadenie  v potenciálne
nebezpečných  situáciach,  havarijné  a pod.)  a  vytvára vektor  riadiaceho  vplyvu,  vyčleňovaný
z vektora stavu.

Plná  funkcia  riadenia  v procese  riadenia  sa  realizuje  bezštruktúrnym  spôsobom  (riadenia)
a štruktúrnym spôsobom. 

Pri štruktúrnom spôsobe riadenia je informácia predávaná adresne cez plne definované elementy
štruktúry, vyskladavšej sa ešte pred začiatkom procesu riadenia. 

Pri bezštruktúrnom  spôsobe  riadenia takých,  už  predtým  sa  vyskladavších,  štruktúr  niet.
Prebieha bezadresné cirkulačné rozširovanie informácie v prostredí, schopnom vytvoriť štruktúry zo
seba.  Štruktúry sa vytvárajú  i zanikajú v prostredí  v procese bezštruktúrneho riadenia  a riadenými
a kontrolnými  parametrami  sú  pravdepodobnostné  a štatistické  charakteristiky  hromadných  javov
v riadenom prostredí: t.j. priemerné hodnoty parametrov, ich priemerné kvadratické odchýlky, hustota
rozdelenia pravdepodobnosti určitých udalostí, korelačné funkcie a pod.. 

Štruktúrne riadenie sa vykryštalizuváva z bezštruktúrneho.

Оbjektívnou  osnovou  bezštruktúrneho  riadenia  sú о  bjektívne  pravdepodobnostné  predurčenia
a štatistické  modely,  ktoré  ich  opisujú (а  takisto  aj  priame subjektívne  ohodnotenia  objektívnych
pravdepodobnostných predurčení,  získavané mimo formálne algoritmických štatistických modelov,
ktorých  je  človek  objektívne  schopný), usporiadavajúce  masové  javy v štatistickom význame.  To
umožňuje odlišovať jednu množinu od druhej (alebo jednu a tú istú množinu, no v rôznych etapách
jej  existencie)  na  základe  ich  štatistických  opisov;  а  v mnohých  prípadoch  odhaliť  aj  príčiny,
vyvolávajúce rozdiel štatistík. 

Preto slovo «pravdepodobne»  a rovnakokorenné slová s ním je potrebné chápať nie v súčasnom
bežnom zmysle „môže byť  tak,  a môže  byť  všelijak“,  аle  ako ukázanie  na  možnosť  a existenciu
objektívnych predurčeností, podmieňujúcich objektívnu možnosť uskutočnenia toho či onoho javu,
udalosti, prebývania objektu v nejakom stave, a takisto aj ich štatistických ohodnotení; a v súlade s tým
ako potvrdenie o existencii priemerných hodnôt „náhodného“ parametra (pravdepodobnosť2 ich prekročenia
= 0,5), priemerných kvadratických odchýliek od priemeru a pod., známych z teórie pravdepodobností
a matematickej štatistiky.

Z pohľadu  všeobecnej  teórie  riadenia,  teória  pravdepodobností (odbor  matematiky)  je
matematickou  teóriou  mier  neurčitostí v priebehu  udalostí.  V súlade  s  tým:  hodnota
pravdepodobnosti,  štatistická  frekvencia,  a takisto  ich  rôzne  ohodnotenia  sú  mierami  neurčitosti
riadenia.  Оni  sú  vlastne  mierami  udržateľnosti  prechodného  procesu,  vedúceho  z určitého  stavu,
(možnože totožného s aktuálnym), ku každému z rôznych variantov budúcnosti v množine možných,
za predpokladu, že:

• samoriadenie  v sledovanom  systéme  bude  prebiehať  na  osnove  jeho  predošlého
informačného zabezpečenia bez akýchkoľvek inovácií.

• Nedôjde  k priamemu  adresnému  zásahu  hierarchicky  vyššieho,  vo  vzťahu  k systému
vonkajšiemu, riadeniа.

Prvej z týchto podmienok zodpovedá vzájomná podmienenosť: čím nižšia je hodnota udržateľnosti
prechodného  procesu  k vybranému  variantu,  tým  vyššia  musí  byť  kvalita  riadenia  prechodného
procesu,  čo  primerane  tomu  vyžaduje  vyššiu  kvalifikáciu  riadiacich  kádrov.  То  jеst:  v každej
množine porovnateľných možných variantov,  veličina, оpačná pravdepodobnosti samouskutočnenia
každého konkrétneho variantu, je porovnateľná (vo vzťahu k druhým variantom)  miera efektívnosti
riadenia, potrebného pre realizáciu práve tohto variantu zo skúmanej množiny.

1 Drift – vychýlenie, posun, spôsobený zotrvačným pohybom lode v pôvodnom smere aj po natočení kormidla. Niečo
podobné sa deje aj pri zjazdovom lyžovaní, najmä na zľadovatelých povrchoch.  – pozn. prekl.

2 Číslo od 0 dо 1, v podstate sa javiace ohodnotením objektívne možného, mierou neurčitosti; alebo komu sa viac páči
v životnej každodennosti — nádeje na „garanciu“ v pásme od 0 %-nej po100 %-nú.
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Druhá z týchto podmienok ukazuje na možnosť konfliktu s hierarchicky vyšším, ho zahŕňajúcim,
riadením.  V hraničnom  prípade  konfliktu,  ak  si  niekto  vybral  zlo,  je  zanovitý  v jeho  realizácii
a vyčerpal  Božiu trpezlivosť,  tak on svojimi  činmi  vyvolá  priamy zásah  Zhora do toku udalostí.
A tento  zásah zmarí  celú  jeho  činnosť  na  základe  všetkých  jeho  predchádzajúcich  prognóz
a ohodnotení ich udržateľnosti – mier neurčitostí.

Vektory cieľov riadenia  a im zodpovedajúce režimy riadenia  je možné rozdeliť  na dve triedy:
vyvážené  režimy —  výkyvy  sú  v prípustných  medziach  pomerne  ideálneho  v čase  nemenného
režimu;  manévre —  výkyvy  vzhľadom na  v čase  sa  meniaci  vektor  cieľov  a prechod  z jedného
režimu do druhého, pri ktorých parametre reálneho manévru sa odchyľujú od parametrov ideálneho
manévru v prípustných medziach. Strata riadenia — to je vyjdenie vektora stavu (alebo ekvivalentné
prekročenie vektora chyby)  z oblasti prípustných odchýliek od ideálneho režimu, inými slovami —
vypadnutie z množiny prípustných vektorov chyby.

Маnévre sa delia na silné a slabé. Ich rozdielnosť je podmienená a určená subjektívnym výberom
etalonóveho procesu času a jednotky merania času.  No v mnohých prípadoch takéto ich rozdelenie
umožňuje zjednodušiť modelovanie slabých manévrov, ignorujúc celý rad faktorov, bez straty kvality
riadenia.

Ľubovoľný dielči proces môže byť interpretovaný ako proces riadenia alebo samoriadenia v rámci
procesu  objemnejšieho  (ho  zahŕňajúceho)  hierarchicky  vyššieho  riadenia  a môže  byť  opísaný
v termínoch vyššie vymenovaných základných kategórií teórie riadenia.

Ľudské vedomie môže naraz operovať so sedmimi — deviatimi objektami. Pri opise ľubovoľného
životného problému v termínoch teórie riadenia, celkový počet naraz použitých kategórií neprevyšuje
deväť: 1) vektor  cieľov,  2) vektor  stavu,  3)  vektor  chyby,  4) plná  funkcia  riadenia, 5) súbor
jednotlivých koncepcií riadenia, 6) vektor riadiaceho vplyvu, 7) štruktúrny spôsob, 8) bezštruktúrny
spôsob, 9) rovnovážny režim alebo manéver. 

To znamená, že informácia, potrebná na stanovenie a riešenie ľubovoľnej z úloh teórie riadenia
môže  byť  dostupná  vedomiu  zdravého  človeka  v určitých  obrazoch  celá  bez  výnimky,  naraz
a usporiadane, ako nejaká mozaika, a nie nesúvislo rozdrobene, ako sklíčka v kaleidoskope. Hlavným
pre toto je — byť si vedomý a chápať, čo konkrétne k akej kategórii teórie riadenia patrí, aby človek
neupadal do kaleidoskopického idiotizmu — čiastočne alebo plne prebiehajúcej schizofrénie.

A ak niektoré kategórie sú p r á z d n e  a/alebo správanie objektu nie je udržateľné v zmysle
predpovedateľnosti jeho správania, tak to značí, že človek nie je pripravený — nieto k riešeniu, ale
ani  k stanoveniu  úlohy,  na  ktorú  sa  podujal.  Preto  on  môže  vedome  zavčasu  sa  zastaviť
a porozmýšľať nad prebiehajúcim, aby  nenarobil škody, upadnúc do kaleidoskopického idiotizmu.

Riadenie  je  vždy  konceptuálne  konkrétne 1) v zmysle  konkrétnosti  cieľov  a ich  hierarchickej
usporiadanosti  podľa významnosti  v plnej  množine  cieľov a 2) v zmysle  konkrétnosti  prípustných
a neprípustných konkrétnych prostriedkov uskutočnenia cieľov riadenia. Neurčitosti oboch druhov,
inými slovami neschopnosť pochopiť zmysel rozličných konkrétnych koncepcií riadenia, v rovnakom
čase  uvádzaných  do  života,  vytvárajú  chyby  riadenia,  vrátane  plnej  straty  riaditeľnosti  podľa
ohlasovanej  koncepcie (čo  môže  byť  sprevádzané  riadením  v tichosti  v súlade  s nejakou  inou
koncepciou, zahŕňajúcou alebo negujúcou prvú).

Metodologickým testom na riadiace šarlatánstvo alebo neprítomnosť  šarlatánstva  je аlgoritmus
dynamického  programovania1.  Tento  algoritmus  možno  vytvoriť  a spustiť  (ak  to  umožňujú
počítačové kapacity) iba pri konkrétnosti vektora cieľov a vektoru cieľov zodpovedajúcich koncepcií
riadenia, a taktiež za podmienky, že vektor cieľov a koncepcie riadenia nestratia udržateľnosť počas
doby trvania procesu riadenia.

Každá  spoločnosť  je  tak  či  onak  riadená.  Z tohto  dôvodu  je  možné  globálny  dejinný  proces
skúmať  ako  globálny  proces  riadenia,  po  prvé,  ako  zahŕňajúci  množstvo  procesov  regionálnych
riadení, po druhé, ako prebiehajúci vo vzťahu k nemu v hierarchicky vyšších procesoch života Zeme
a  Kozmu.  V súlade  s tým,  pri  pohľade  z pozícií  dostatočne  všeobecnej  teórie  riadenia  na  život
spoločenstiev v historicky dlhotrvajúcich časových intervaloch (stovky a viac rokov),  prostriedkami
vplyvu na spoločnosť, ktorých premyslené použitie umožňuje riadiť jej život a smrť, sú:

1. Informácia  svetonázorového  charakteru,  metodológia,  ktorú  si  osvojac  ľudia  budujú —
individuálne a spoločensky — svoje „štandartné automatizmy“ rozpoznávania a ozmyslenia

1 Viď. špeciálnu literatúru a kapitolu 6.4 tejto práce.
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jednotlivých procesov v plnote a celistvosti  Stavby Sveta  a definujú v svojom chápaní  ich
hierarchickú  usporiadanosť  vo  vzájomnej  vloženosti.  Оna  je  základom,  osnovou  kultúry
myslenia a plnoty riadiacej činnosti, vrátane vnútrospoločenskej plnej moci.

2. Informácia  letopisného,  chronologického  charakteru  všetkých  odvetví  Kultúry  a všetkých
odvetví Poznania. Оna umožňuje vidieť smerovanie toku procesov a vzájomne porovnávať
dielčie  odvetvia  Kultúry  ako  celku  a odvetvia  Poznania.  Ak  jedinec  má  Stavbe  Sveta
zodpovedajúci svetonázor, na základe vnímania – zmyslu pre mieru, on umožňuje odhaliť
dielčie procesy, prijímajúc „chaotický“ prúd faktov a javov do svetonázorového „sita“ – do
subjektívnej ľudskej miery rozpoznávania.

3. Informácia fakto-logického (fakty popisujúceho) charakteru: оpísanie dielčich procesov a ich
vzájomnej  previazanosti  je  podstata  informácie  tretej  priority,  do  ktorej  patria  vierouky
religióznych kultov, svetské ideológie, technológie a faktológie všetkých odvetví vedy.

4. Ekonomické procesy,  ako prostriedok vplyvu, podriadené čisto informačným prostriedkom
vplyvu skrze financie  (peniaze).  Financie sú medzne zovšeobecnených druhom informácie
ekonomického charakteru.

5. Prostriedky  genocídy,  postihujúce  nielen  žijúcich,  ale  aj  následné  pokolenia,  ničiace
geneticky podmienený potenciál osvojenia si a rozvoja nimi kultúrneho dedičstva predkov:
jadrové vydieranie — hrozba použitia; аlkoholová, tabaková a ostatná drogová genocída, p-
otravinové prísady, všetky ekologické znečistenia, niektoré medikamenty — reálne použitie;
„génové inžinierstvo“ a „biotechnológie“ — potencionálne nebezpečenstvo.

6. Ostatné prostriedky vplyvu,  hlavne silového —  zbrane v tradičnom ponímaní  tohto slova,
zabíjajúce  a kaličiace  ľudí,  rozrušujúce  a ničiace  materiálno-technické  objekty  civilizácie,
hmotné pamätníky kultúry a nositeľov ich ducha 

Hoci  jednoznačných  hraníc  medzi  prostriedkami  vplyvu  niet,  nakoľko  mnohé  z nich  majú
vlastnosti,  umožňujúce  ich  zaradiť  k rôznym  prioritám,  tak  uvedená  hierarchicky  usporiadaná
klasifikácia umožňuje vyčleniť dominujúce faktory vplyvu, ktoré sa môžu používať ako prostriedky
riadenia a, najmä, ako prostriedky potlačenia a zničenia riadiaco-konceptuálne neprípustných javov
v živote spoločnosti. 

Pri použití tohto súboru vo vnútri jedného sociálneho systému sú to zovšeobecnené prostriedky
jeho riadenia. А pri ich použití jednym sociálnym systémom (sociálnou skupinou) voči druhému, pri
nesúlade  koncepcií  riadenia  v nich,  sú  to  zovšeobecnené  zbrane,  t.j.  prostriedky  vedenia  vojny,
v najvšeobecnejšom ponímaní tohto slova;  alebo takisto prostriedky podpory samoriadenia v inom
sociálnom systéme, pri absencii konceptuálneho nesúladu riadenia v oboch systémoch.

Uvedené poradie určuje prioritu menovaných tried prostriedkov vplyvu na spoločnosť, pretože
zmena stavu spoločnosti pod vplyvom prostriedkov vyšších priorít má oveľa väčšie dôsledky, než
pod vplyvom nižších, aj keď prebieha pomalšie a bez „šumivých efektov“. 

То jest, počas historicky dlhodobých časových intervalov rýchlosť rastie od prvej k šiestej priorite,
a nezvratnosť  výsledkov  ich  použitia,  v mnohom  určujúca  ich  efektívnosť  riešenia  problémov
v živote spoločnosti v zmysle raz a navždy — klesá. 

Pridŕžajúc sa uvedeného svetonázorového štandartu my skúmame všetky názory bez výnimky,
vyslovené  ohľadom  dejín,  relígií,  ekonomiky  a iného,  patriace  k oblasti  všeobecných  znalostí.
A takisto, v súlade s ním, vyslovujeme vlastné názory.
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5. Biblická koncepcia v jej podstate

5.1. Riadenie v spoločnosti
V spoločnosti  vždy  nejakým  spôsobom  prebiehajú  procesy  riadenia.  Ich  opis  je  v kultúre

spoločnosti  vždy  prítomný  primerane  jej  vnútornému,  historicky  sa  vyskladavšiemu  rozvrstveniu
podľa sociálnych skupín,  vyčleňujúcich sa v nej podľa rôznych identifikačných príznakov. Таkéto
druhy opisu z pohľadu teórie riadenia sú koncepciami riadenia;  z pohľadu sociológie sú koncepcie
riadenia — ideológie. Pretože riadenie, moc je časťou kultúry a zodpovedá určitej koncepcii riadenia
alebo  svojimi  rôznymi  fragmentami  niekoľkým  koncepciám  naraz,  tak  sloboda  od  ideológií  je
sebaklam.  Ideológiu  je  možné  chápať  alebo  nechápať,  prijímať  ju  alebo  odmietať,  no  v každom
prípade tí, čo žijú v spoločnosti, sa vždy stretávajú s prejavmi tej či onej ideológie, pretože ona je
(svojim spôsobom)*  koncepciou  riadenia  a spoločnosť  je  vždy určitým spôsobom riadená (alebo
existuje  snaha  ju  riadiť  v obdobiach  kríz,  ktoré  sú  v podstate  krízami  sociálne  neprijateľného
riadenia).

Preto sa spoločnosť vždy nachádza v moci ideológií.  No nad mocou ideológií stojí konceptuálna
moc tých, ktorí  sú schopní na základe svojich osobných kvalít  vplývať na sféru ideológií:  meniť
existujúce,  vytvárať  nové,  a týmto  zbavovať  predošlé  ideológie  ich  sociálnej  bázy.  Vplyvom
svojvôle,  podmienej skutočnou mravnosťou tých, ktorí sú schopní konceptuálne vládnuť,  sa mení
charakter  mnohých  vnútrosociálnych  vzťahov  a vzťahov  «spoločnosť —  biosféra».  Konceptuálna
moc  je  svojim  charakterom  nadzákonná  a  absolutistická.  Následkom  toho,  absolutizmu  jednej
konceptuálnej  moci  môže  vzdorovať  iba  absolutistická  svojvôľa  inej  konceptuálnej  moci,
podmienená inou mravnosťou tých, ktorí túto moc realizujú.

Biblia, okrem toho, že leží v základe cirkevných kultov Západnej civilizácie, je ešte aj popisom
koncepcie samoriadenia spoločnosti v nej, zrodenou niekedy absolutizmom podľa mravnej svojvôle
tých, ktorí ju vyložili.  Ak necháme stranou mysticko-religiózne aspekty1,  tak Biblia je koncepciou
informačnej  studenej  vojny  klanov  egyptského  „žrečestva“  za  nastolenie  svojej  neobmedzenej
svetovej vlády. Pre nich sú mysticko-religiózne aspekty Biblie prostriedkom jej prieniku do kultúry
spoločnosti,  čo  zbavuje  stratégiu  vojny  pečate  utajenia.  To  zjednodušuje  agresiu,  oslobodzujúc
agresora pred nevyhnutnosťou skrývať sa. A vierouka je tu prostriedkom znásilňovania a zvrátenia
psychiky množstva ľudí, s cieľom riadiť sociálny systém podľa vlastného sebectva. Primerane tomu
po prijatí ľubovoľného variantu biblického kultu spoločnosťou sa spoluúčasť v agresii (kolaborácia)*
prestáva vnímať ako zločin proti vlastnému a iným národom.

Všetci ľudia sú rôzni:  jednym, aby pochopili neefektívnosť ohnivej vojny, nestačia všetky vojny
civilizácie  za  posledných  2000  rokov,  hrôzy  Hirošimy,  Nagasaki,  predpovede  jadrovej  zimy  a
„epických“ filmových nočných môr na tému „ľudstvo po poslednej vojne“;  druhí ešte v dobe luku
a šípov,  „štítu  a meča“  pochopili,  že  agresia  metódou  kultúrnej  spolupráce,  počas  ktorej  agresor
zvráti  preňho  prijateľným  spôsobom  kultúru  zotročovaného  národa  behom  činnosti  svojich
„progresorov“ (termín bratov Strugackých),  je oveľa efektívnejšia v zmysle nezvratnosti výsledkov.
Výsledok bol potrebný vládnucej špičke Egypta, aby židia  —  progresori rozniesli egyptské zajatie
počas storočí vo svojich dušiach, si to neuvedomujúc, po celom svete, a aby sa národy celého sveta
podriadili  iba  jednej  globálnej  konceptuálnej  moci2.  Biblicko-„kresťanskí“  misionári  a korene
zapustiace cirkvi — to je druhý stupeň biblického „progresnositeľa“. Podstata „biblického progresu“
je  nedvojzmyselne  vyložená  v Starom  Zákone  a môže  byť  doslova  nazvaná  doktrínou
„Deuteronómia-Izaiáša“. 

1 Náš  pohľad  na  túto  problematiku  je  vysvetlený  v prácach  „Otázky  metropolitovi  Jánovi  a hierarchii  Ruskej
pravoslávnej cirkvi“, „K Božej dŕžave...“ a v kapitole 11 tejto práce.

2  Naše videnie vzniku biblickej kultúry je vysvetlené v práci „Sinajský «pochod»”.



Doktrína „Deuteronómia-Izaiáša“ je pomenovanie podmienené citovanými zdrojmi. V tom svete,
v ktorom žijeme, Boží proroci nemohli dať spoločnosti natoľko ohavné odporúčania na zriadenie
jej života; а  Kristus túto doktrínu nepožehnal do skončenia vekov, ale vystúpil proti nej. Jeho
slová  (to  jest  požehnanie)  sa  vzťahujú  k Zákonu  Božiemu  v jeho  skutočnej  podobe,  danému
Mojžišovi, a nie k jeho zvrátenému zneniu, panujúcemu nad židmi v čase príchodu Krista. 



5.2. Doktrína „Deuteronómia-Izaiáša“

«Nedávaj na úrok tvojmu bratovi (z kontextu súkmeňovcovi — židovi) ani striebra, ani chleba, ani
ničoho iného, čo je možné dávať na úrok; cudzincovi (t.j. ne-židovi) dávaj na úrok, aby pán boh tvoj
(t.j. diabol, ak sa cez svedomie pozrieme na podstatu tohto odporúčania) ťa požehnal vo všetkom, čo
je  robené tvojimi  rukami  na zemi,  do ktorej  ty  ideš,  aby si  ju ovládol  (posledné sa týka  nielen
staroveku  a nielen  starovekým  židom  obetovanej  Palestíny,  lebo  je  to  zobraté  nie  zo  záznamu
o rozšifrovaní jedného zvitku priebehu choroby, nájdeného vo vykopávkach starovekej psychiatrie,
аle zo súčasnej, masovo vydávanej knihy, propagovanej všetkými Cirkvami a časťou „inteligencie“
ako  večná  pravda,  daná  akoby  Zhora).»  —  Deuteronómium,  23:19,  20.  «A budeš  panovať  nad
mnohými národmi, a oni nad tebou panovať nebudú.» —  Deuteronómium, 28:12. «Vtedy synovia
cudzincov (t.j.  nasledujúce  pokolenia  ne-židov,  ktorých  predkovia  sa  dostali  do  zámerne
nesplatiteľných dlhov voči plemenu úžerníkov-spoluveriacich) budú budovať múry tvoje (tak teraz
mnohé rodiny arabov-palestínčanov v ich živote závisia od možnosti ciest za prácou do Izraela) a ich
králi  tebe  budú  slúžiť  („Ja  som žid  kráľov“ —  námietka  jedného  z Rotschildov  na  nevydarený
kompliment  na  jeho  adresu:  „Vy  ste  kráľ  židov.“);  lebo  v hneve  mojom  som  ťa  ničil,  ale
v blahosklonnosti mojej budem milostivý k tebe. I budú otvorené brány tvoje, nebudú sa zatvárať ani
vo dne, ani v noci, aby bolo k tebe prinášané bohatstvo národov a privádzaní boli ich králi.  Lebo
národy a kráľovstvá, ktoré ti nebudú chcieť slúžiť, zahynú, a takéto národy budú úplne vyhladené.»
— Izaiáš, 60:10 — 12.

Kresťanské  Cirkvi  trvajú  na  posvätnosti  tejto  ohavnosti  a kánon  Nového  Zákona,  prešedší
cenzúrou a úpravou ešte  pred Nikejským koncilom  (325 pred.n.l.),  v mene Krista ju vyhlasuje  do
skončenia vekov: 

«Nemyslite,  že  som prišiel  zrušiť  zákon  alebo  prorokov.  Nie  zrušiť  som prišiel,  ale  naplniť.
Pravdivo vám hovorím:  dokiaľ neskončia nebo i zem, ani jedno písmeno alebo čiarka nezmizne zo
zákona, pokiaľ sa všetko nenaplní.» — Маtúš, 5:17, 18.

*      *      *

Аgresia biblického satanizmu, pozdvihla ideu realizácie svetovej tyranie z úrovne hrubej sily, ohňa
a meča (šiesta priorita zovšeobecnených zbraní)  na úroveň zovšeobecnených zbraní 1 — 4 priority,
ktoré  až  do  dnešných  čias  nie  sú  vnímané  väčšinou  ako  prostriedky  masového  podvádzania,
napádania  a  ničenia.  Začala  sa  v tej  dobe,  keď  energopotenciál  civilizácie  bol  veľmi  nízky
a ohraničený  produkciou  biocenóz  a poľnohospodárstva  ohľadom  výživy  ľudí  a krmiva  pre
hospodársky dobytok,  následkom čoho prevládajúca väčšina obyvateľstva pracovala od úsvitu do
súmraku v sfére výroby. Теchnológie sa obnovovali1 pomaly v časových intervaloch, zaberajúcich
život niekoľkých generácií, a to umožňovalo žiť celý život s jeden raz si osvojenými poznatkami a
zručnosťami. 

Spoločenské  zjednotenie  osobnej  práce  v technologickom  rozdelení  operácií  v národnom
hospodárstve (а  nie  spoločenská  deľba  práce)  už  existovalo,  ale  pretože  je  charakterizované
proporciami zamestnanosti v rôznych odvetviach, tak silou technicko-technologickej stability sveta
bol  prechod do iných  sfér  činnosti  silne  ohraničený  práve  ustálenosťou  proporcií  zamestnanosti:
spoločnosť potrebovala jednu vládu, niekoľko provinciálnych administratív,  mnoho remeselníkov,
poľnohospodárov, kupcov, vojakov. Pri zmene generácií to vyúsťovalo do dominancie vnútrorodinnej
výučby  a dedenia  profesií  predkov;  „nadbytoční“   odchádzali  do  armády  alebo  žobrať.  V týchto
podmienkach  sa  profesionálna  informácia  z pokolenia  na  pokolenie  hromadila  prevažne
v profesionálnych klanoch.

Vzájomná podriadenosť profesií v spoločenskom zjednotení práce a závislosť celej spoločnosti na
profesionálnej sfére riadenia, predovšetkým štátnej, v podmienkach klanovej uzavretosti ľubovoľnej
profesionálnej  informácie  bola  vnímaná väčšinou a je vnímaná mnohými  aj  v súčasnosti,  iba  ako
rozdielnosť ľudí podľa miery ich predností,  hodnoty človeka, a nie ako výlučne ich profesionálna
odlišnosť, pri rovnakej hodnote, dôstojnosti človeka.

1 Slovo  obnovovať je potrebné v danom kontexte a vždy, keď sa to týka obnovy poznatkov a zručností, chápať nie
v zmysle znova ich nadobudnúť,  ale v zmysle vystriedania jednych – dovtedajších poznatkov a zručností,  generáciou
nových poznatkov. – pozn. prekl.



Koncepcia  riadenia,  vychádzajúca  z nerovnosti  ľudskej  hodnoty ľudí,  necháva na jednom póle
spoločnosti  klany  absolútnych  otrokárov,  pre  ktorých  všetci  ostatní  ľudia  sú  prostriedkom
uspokojovania ich  žiadostivosti  a  potrieb;  а  na  druhom póle — аbsolútne  zavrhnutých,  ktorým
absolútni otrokári popierajú hoc aj v tej najmenšej miere ich ľudskú dôstojnosť («hovoriace náradie»,
«pracovný  dobytok  v ľudskej  podobe»  a pod.).  Меdzi  týmito  pólmi  je  hierarchia  vnútrosociálnej
beztrestnosti za všetko-si-dovoľovanie a bezstarostnosť, t.j. za činy, ktoré „nižší“ v nej vnímajú ako
újmu, ktorú im prinášajú „vyšší“. Túto koncepciu odovzdáva Biblia z pokolenia na pokolenie.

Теоreticko-memoárovo je takéto nazeranie na všetko-si-dovoľovanie vyjadrené v druhej kapitole
knihy Ecclesiastes (Kazateľ)*. A hoci sa kapitola končí rozsudkom smrti pre biblickú koncepciu, tak
aj tak beztrestne si všetko dovoľovať je pre mnohých lákavé a recidívy otrokárstva de-facto vznikajú
v biblickej civilizácii aj v 20. storočí, nehľadiac na zákaz otrokárstva de-iure. 

Аle s počiatkom vedeckého progresu sa obrodila spomienka na chybu Atlantídy, ktorá sa ale ako
chyba  nevníma:  túžba  o vytvorení  človekom  «homunkulusa»,  «goléma»,  «zombie» —  biorobota,
podobného  človeku,  schopného  ho  nahradiť  v práci,  ktorých  stáda  by  bolo  možné  si  ľubovoľne
naprogramovať na všetko.

V ekonomike  sa  všetko-si-dovoľovanie  prejavuje  ako  vláda  úrokového  (t.j.  úžerníckého)*
parazitizmu  bankových  klanov,  nezodpovedného  ohľadom  investičnej  politiky  a kultúry  výroby;
prejavuje  sa  v monopolne  vysokých  odmenách  (príjmoch)  profesionálnych  riadiacich  kádrov
v porovnaní  s ostatnými  kategóriami  pracujúcich.  Toto  a mnoho  iného  priviedlo  k množstvu
vnútrosociálnych  antagonizmov,  ktoré  vyústili  do  globálnej  biosféricko-ekologickej  krízy:
аntagonizmu spoločnosti a biosféry.

Koncepcie,  vytvorené,  vychádzajúc  zo  všetko-si-dovoľovania  konceptuálnej  moci,  majú  túto
vlastnosť:  následky  chýb  a zločinov  „vyšších“  sú  nútení  v hierarchii  profesionálnej  subordinácie
„vyžrať“  vždy  tí  „  nižší“.  Zbaviť  sa  útlaku  všetko-si-dovoľovania  „vyšších“  je  možné  v košiari
biblickej civilizácie iba dvoma cestami: 

• buď vyštverať sa hore v hierarchii vnútrosociálnej beztrestnosti, 
• alebo odísť do „nezmieriteľnej opozície“ a všetko-si-dovoľovať napriek svojmu sociálnemu

statusu,  určovaného  koncepciou.  Táto  druhá  cesta  sa  v ľubovoľnej  davo-„elitárnej“
koncepcii považuje za trestnú a je stíhaná podľa zákona i bez zákona.

V podmienkach pomalej zmeny sociálne významných poznatkov vo vzťahu k zmene generácií je
masová  nespokojnosť  pre  takúto  koncepciu  nebezpečná.  Nespokojnosť  vzchádza  zo  sociálnych
vrstiev,  zbavených  prístupu  k vzdelaniu  a nemajúcich  voľný  čas,  aby  získali  a reprodukovali
samostatne počas života jednej generácie  poznatky,  potrebné na vytvorenie podmienok,  v ktorých
predošlá koncepcia riadenia „elitárno“-otrokárskeho charakteru bude nemožná. 

Okrem toho, riadiaca  „elita“  má vždy možnosť  si  kúpiť lídrov nezmieriteľnej  opozície  živých
alebo mŕtvych, alebo vyprovokovať nezmyselnú vzburu tak, aby potlačiť ju bolo ľahké a jednoduché.
Dokonca aj  keď živelná  vzbura zvíťazí,  tak  počas  života  jednej-dvoch generácií  sa  v spoločnosti
vytvorí nová „elita“, ktorá dá „elitárno“-otrokárskej koncepcii nový vzhľad.

Postup nahor po stupňoch beztrestnosti je možný iba skrze otvorenie prechodov v rôznorodých
vnútrosociálnych deliacich stenách, rozdeľujúcich sociálne skupiny. Vždy existuje konkurz želajúcich
si to, preto vládnuca „elita“ má možnosť výberu pre ňu vhodných kandidátov. A kandidáti sa snažia
jej  vyhovieť.  Pokiaľ  oni  veria  na  osobnú  možnosť  hierarchického  rastu,  je  možné  ich  kŕmiť
prísľubmi, reálne nič nedávajúc. Keď ich viera sa stratí, je možné ich nahradiť, utrieť si o nich nohy,
ukázať  iný „cukrík“,  za  ktorý,  za  právo pozerať  naň,  oni  budú taktiež  ešte  dlho pokorne  slúžiť.
Pretože  sociálna  stratifikácia  má  vo svojom základe  profesionalizmus  v spoločenskom zjednotení
práce, tak otvorenie vnútrosociálnych deliacich stien – to je ponúknutie možnosti získať vybranému
určité  vedomosti  a zručnosti  zo  zásob,  uchovávaných  a nahromadených  v hierarchicky  vyšších
profesionálne-klanových  systémoch.  Ak  niekto  samočinne  vytvorí  poznatky  a zručnosti,  dovtedy
neznáme, tak tieto sa pripoja k týmto zásobám, buď spolu s autorom, alebo bez neho, hoci je možné,
že po smrti autora ho uvedú do rangu súčasníkmi neuznaných géniov. 

Keďže v podmienkach pomalej obnovy poznatkov dominuje naplnenie pamäte údajmi a návykmi,
a nie výučba myslenia, tak v biblickej koncepcii škola — to je učenie sa naspamäť a rast v systéme
sociálnych hierarchií — to je prechádzanie zasvätení: odkrytých — аtestácie a diplomy o vzdelaní a
kvalifikácii;  a  tajných —  vo  všemožných  slobodomurárskych  lóžach,  „umeleckých  zväzoch“,



„bratstvách“ a pod.; i nepriamych v zamlčaní (v skrytosti) — keď človeku ponúknu prístup k nejakej
informácii, ktorej atribúty on nechápe, ale použijúc ju vo svojich zámeroch, tým samým on realizuje
určité konanie, zodpovedajúce cieľom „vyšších“ v hierarchii, v dôsledku čoho sa tak či onak realizujú
ciele  „vyšších“.  No  v každom  z týchto  prípadov  jedinca  púšťajú  do  „vyššej“  sociálnej  skupiny
v závislosti od existencie v nej voľných uprázdnených miest tak, aby pritom nepadol status „vyšších“.

V osnove udržateľnosti tohto systému samoregulácie civilizácie, umožňujúcej sociálnej elite byť
lídrom predovšetkým v získaní vzdelania a/alebo v spotrebe produkcie a služieb, produkovaných v
spoločnosti, leží určitý pomer etalónových frekvencií biologického a sociálneho času, o čom sme už
hovorili  skôr:  počas života jednej  generácie  nedochádza  k obnove množiny sociálne  významných
technológií  a  zručností.  Preto,  raz  získajúc  kvalifikáciu,  možno  ňou  žiť  celý  život  bez  rizika
diskvalifikácie.  V takých  podmienkach,  získajúc  raz  sociálne  automatizmy  správania,  je  potom
možné  žiť  tým  bezmyšlienkovitejšie,  čím  vyššie  je  človek  v sociálnej  pyramíde  všetko-si-
dovoľovania.

Od polovice 19. do polovice 20. storočia vstúpila civilizácia do novej fázy svojho života. V tomto
období prebehla zmena pomeru etalónových frekvencií biologického a sociálneho času: 

Теraz počas aktívneho života jednej generácie dochádza k zmene niekoľkých generácií techniky a
technológií.

V takých podmienkach je človek na udržanie svojho sociálneho a spotrebiteľského statusu nútený
celý  čas  neprestajne  a samostatne  obnovovať  svoju  kvalifikáciu  v súlade  s potrebami  spoločnosti,
využívajúc podľa svojho chápania jemu dané možnosti. Tento jav je tým masovejší, čím slobodnejšia
je  konkurencia  intelektov.  V takých  podmienkach  mimo  systém  priamych,  tajných  i nepriamych
zasvätení  v  tichosti sa v spoločnosti  objavujú rôznorodé nové poznania,  na základe  ktorých jeho
vlastníci môžu konať efektívnejšie, než vlastníci zasvätení, o to viac, že oni vo svojom konaní nie sú
spútaní korporátnou disciplínou.

Pritom mimo  hierarchie  zasvätení  sú  ľudia,  ktorých  kultúra  vnímania  sveta,  kultúra  myslenia
a genetický potenciál rozvoja osobnosti sú vyššie, než kultúra vnímania sveta, myslenia a možnosti
zasvätených. A títo ľudia, vzdialení vyskladavším sa hierachiám, sú nositeľmi vedomostí a zručností,
o ktorých  v hierarchiách  jednoducho  nemajú  poňatia.  A táto  správa  nezarmucuje  mnohých
vysokozasvätených  do  niečoho.  Samotná  hierarchia  zasvätení  do  niečoho,  vytvorená  s cieľom
podpory spotrebných výhod a neobmedzenej moci menšiny, v takýchto podmienkach stráca kontrolu
nad šírením informácií v spoločnosti. Strata kontroly nad šírením informácií v spoločnosti je stratou
moci, stratou riadenia.

Epocha zasvätení skončila. Začala epocha samostatného chápania aj ľudsky účelnej intelektuálnej
činnosti.

V podmienkach  súčasnej  energovýzbroje  a technologickej  bázy  civilizácie  musí  byť  v  nej
samoriadenie  obnovené  skôr,  než  sa  jej  globálna  katastrofa  stane  neodvratnou.  Táto  objektívna
podmienka,  spolu  s nefunkčnosťou  biblickej  koncepcie,  núti  spoločnosť,  nezávisle  na  osobných
chtíčoch a zvykoch mnohých, k zmene koncepcie samoriadenia civilizácie.  Pritom, okrem všetkého
ostatného, je potrebné inak organizovať samoreguláciu makroekonomických systémov. Organizovať
tak,  aby  samoregulácia  skutočne  zabezpečovala  výrobu  a prerozdeľovanie  produkcie  a služieb
primerane  spoločenským  potrebám  biosférno-prípustným  spôsobom,  blokujúc  antibiosférické
procesy, vytvárané spoločnosťou.
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6. Zabezpečenie spoločensky prospešnej orientácie samo sa regulujúcich
makroekonomických systémov

«Upozorníme  raz  a  navždy,  že  v oblasti  financií  odhalenia  nie  sú
možné».

N. J. Turgenev, dekabrista-externista, rok 1818.

6.1. Problém popisov ekonomickej reality
Problém popisov všeobecne — to je problém formovania v spoločnosti nejakého jazyka a výchovy

kultúry  k  jeho оzmyslenému používaniu.  Staroveký  Zen-budhistický  učiteľ  Daie  v liste  svojmu
žiakovi ho upozorňuje: 

«Existujú dva omyly, ktoré sú teraz rozšírené medzi stúpencami Zenu, jak medzi amatérmi, tak aj
medzi profesionálmi.  Jeden spočíva v tom, že človek si myslí, že v slovách sú skryté podivuhodné
veci. Тí, ktorí sa pridržiavajú tohto názoru, snažia sa naučiť čo možno najviac slov a výrokov. Druhý
omyl predstavuje druhú krajnosť, keď človek zabúda, že slová sú prstom, ukazujúcim na mesiac.
Slepo veriac nariadeniam súr (veršov), v ktorých je povedané, že slová bránia správnemu chápaniu
pravdy-skutočnosti Zenu a budhizmu, zavrhujú všetko slovné a prosto sedia so zatvorenými očami
a kyslými tvárami ako nebožtíci» — D.T. Sudzuki. „Základy Zen-budhizmu“. МP „Оdysea“. Hlavné
vydavateľstvo Kirgizskej encyklopédie. Biškek. Rok 1993. 

Ako vidno z citovaného úryvku,  problém nie je nový.  Človek koná na základe jeho osobného
chápania reality a na základe porozumenia opisov reality druhými ľuďmi, používajúcimi na opisy pre
všetkých spoločnej reality (vrátane jej súčasti – svojho vlastného psychického sveta)  tie alebo oné
«jazyky»1,  v ktorých slová, symboly, znaky, zobrazenia a pod. sú „prstom, ukazujúcim na mesiac“.
Beda tomu,  kto  nevidí  „mesiac“,  považuje „prst“  za „mesiac“,  alebo absenciu  „prsta“  stotožňuje
s neexistenciou „mesiaca“.

Stavba Sveta,  ako taká,  jestvuje v Bohom danej  miere  ako trojjedinnosť  «matéria-informácia2-
miera»:  toto je realita.  Vo vzťahu k informácii vystupuje miera ako mnohoúrovňový celovesmírny
systém kódovania, a vo vzťahu k matérii — ako matrica jej možných, štatisticky zhora predurčených
stavov a prechodov z jedného stavu (rovnovážneho režimu) do druhých.3 

Pri  vnímaní  reality  vznikajú  u človeka  v duši4 nejaké  jeho osobné  obrazy,  podmienené  jak
charakterom  objektívnych  obrazov  reality,  tak  aj  jeho  stavom  v momente  i v procese  vnímania
informácie  z Objektívnej  reality.  Osobné,  subjektívne  obrazy,  súc  už  súčasťou  vnútorného  sveta
človeka, získavajú v ňom do určitej  miery samostatnú existenciu. Pravdepodobnostne usporiadane
a štatisticky predurčene, druhotne vo vzťahu k objektívnym, vyrastie v duši človeka úroda pojmov,
primerane tomu,  ako človek, ozmysľujúc realitu,  rozhraničuje vo svojom vnútornom svete v ňom
existujúce jej subjektívne obrazy a spája ich s «jazykovými» konštrukciami. 

Pojem (ako životný jav, vlastný individuálnej, — а nie kolektívnej — psychickej činnosti človeka5,
udržateľne v nej existujúci v určitom časovom intervale, po uplynutí ktorého môže zaniknúť alebo sa
zmeniť)  je  vzájomne  podmienená  jednota «nejazykovéhо»  subjektívneho  obrazu  v psychike
jednotlivého  človeka  a  «slov»  jedného z  «jazykov»,  rozvinutých  v kultúre  spoločnosti,  spájajúcej
podľa «jazykového» znaku ľudí do rôznorodých množín; práve preto «slovо» (a slovo, predovšetkým)
bez obrazu, s ním spätým, je holé, prázdne, nezrozumiteľné6. V psychike jedného človeka vzniknuvší
pojem o čomkoľvek (životnom jave a lebo7 výmysle) sa môže rozširovať v spoločnosti, t.j. prenikať

1 Tu a ďalej «jazyk»  v «»  - v najvšeobecnejšom zmysle slova jazyk ako vnútrospoločenský prostriedok predávania
informácie. То isté sa týka aj slov s tým istým slovným koreňom.

2 Оbjektívne obrazy, vlastné objektívnej realite.
3 V súlade s tým, plná funkcia riadenia — to je matrica možného riadenia, miera riadenia. (A preto, kvôli ľahšiemu

riadeniu-ovládaniu  davu,  bola  informácia  pred  davom  po  tisícročia  skrytá,  vyňatá  z trojjedinnosti  MIM  (matéria-
informácia-miera) a celkovo kategórie MIM nahradené do slepej uličky zavádzajúcim systémom kategórií HEČP (hmota-
energia-čas-priestor))*.

4 Tu a ďalej sa pod výrazom v duši nemá na mysli duša ako taká, ale psychika. V duši – to jest, v tej časti jedinca, kde
prebieha duševná činnosť, teda psychická, intelektuálna činnosť. V ďalšom texte to budeme upresňovať v takejto forme:
v duši (v psychike)*, duša (psychika)* - pozn. prekl.

5 Oveľa širšej, než činnosť z psychiky špekulatívne vyčleneného intelektu.
6 To sa týka aj známych, zrozumiteľných slov-pojmov v neznámych (nezvyklých) spojeniach..
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do psychiky druhých ľudí prednostne1 skrze «jazykové»  prostriedky kultúry.  V rade prípadov kvôli
rozšíreniu  nových pojmov  širší  alebo užší  okruh ľudí  vytvorí  aj  nový  «jazyk»,  pretože  v kultúre
rozvinutých «jazykoch» niet «slov», ktorými je možné vyjadriť ich chápanie sveta.

V  procese,  keď nový pojem získava ozmyslenú konkrétnosť, systém rozhraničení subjektívnych
obrazov vnútorného sveta človeka nedovoľuje stotožniť jeden subjektívny obraz s druhými, zlúčiť
ich, popliesť.  Tento proces zväčša plynie „automaticky“ podvedome, ale keď vystupuje na úroveň
vedomia v hierarchicky organizovanej psychike človeka, tak človek hľadá prostriedky na vyjadrenie
svojich  vnútorných  obrazov,  získavších  konkrétne  hranice,  a:  buď  ich  nachádza  v jednom
z existujúcich  «jazykov»;  alebo vytvorí nový «jazyk» — prostriedok vyjadrenia svojich vnútorných
obrazov,  a tým  samým  ozmysľuje  a opisuje  vnútornú  i vonkajšiu  realitu.  A na  úrovni  vedomia
v psychike  človeka  vzniká  pojmová  báza:  «vymedzené  subjektívne  obrazy  vnútorného  sveta»  +
«jazykové» konštrukcie, adresne späté so subjektívnymi obrazmi. 

Pri pochopení cudzích opisov je proces opačný: 1). Dávajúc do vzťahu jazykovými formami daný
opis, vyčleniť  z vlastnej  pojmovej  bázy  potrebné  obrazy  a  «jazykové»  konštrukcie  a dotvoriť
chýbajúce pojmy: «Мy nechápeme niektoré veci nie preto, že naše chápanie je slabé, ale preto, že
tieto  veci  nepatria  do okruhu našich pojmov», —  K. Prutkov.  2). Porovnať s pojmami  známe
(nejazykové»)  о  brazy  reality alebo  vytvoriť  jej  predtým  neznáme  obrazy,  pričom  následne  vo
vnútornom svete  vznikne  subjektívna  predstava  (modelovanie  na  základe  vnútorných obrazov)  о
priebehu procesov v Оbjektívnej realite.

То  jest,  my  máme  do  činenia  so  svojim  spôsobom  kaskádou  informačných  transformátorov
«оbrazy všetkým spoločnej reality  vnútorné obrazy človeka  pojmová báza (jeho a kultúry ako
celku)   «jazyky»  rôznorodé  samé  o  sebe,  ako  prostriedky  vyjadrenia  vnútorných  obrazov
komunikácie s druhými ľuďmi».

V hromadnej  štatistike života je to spoločenská kultúra chápania sveta,  myslenia a vzájomného
chápania sa. Je to spoločný majetok všetkých tých, ktorí ho využívajú. A táto kultúra je tým vyššie,
čím  menej  je  chýb  pri  priamom  i spätnom  prechádzaní  reťaze  informačných  premien  jedným
človekom pre jeho osobné ciele;  čím viac úrovní «jazyka»,  ako hierarchického systému kódovania
informácií, sa ľuďmi používa; a čím menej pri tom stráca svoju kvalitu to, čo je jedným odovzdané
a druhým prijaté.  To sa týka jak všetkým spoločnej reality,  tak aj  subjektívnej reality vnútorného
sveta každého človeka.

V súčasnosti je kultúra chápania sveta, myslenia a vzájomného chápania povrchná a primitívna:
prevládajúca  väčšina  ľudí  realizuje  výmenu  prázdnymi  formami  rôznych  «jazykových»  оpisov,

7 Gramatík písomnej a ústnej  reči  môže byť niekoľko,  v jednom a tom istom jazyku:  to,  čo sa v jednej gramatike
považuje za spojku «alebo - или» v druhej gramatike bude vnímané ako chybné spolunapísanie dvoch logických spojok
«a - и» a «lebo - ли». Rola poslednej spojky prešla vo všeobecne prijatej gramatike k spojеniu «alebo - или», pri tom sa
zmazalo to, že všeobecne prijaté  «alebo -  или» je logicky aj  «a -  и»,  aj  «lebo -  ли» naraz. Spojenie  «alebo -  или» vo
všeobecne  prijatej  gramatike  je  zabudnuté  «a  lebo  -  и  ли».  Na  to  poukazuje  predovšetkým  tá  skutočnosť,  že  vo
všeobecne používanej gramatike sú «alebo - или» a «alebo - либо» synonymá, v rovnakom čase ako rozdielny zmysel
«alebo  -  либо»  zmysel «a  lebo,  a či  -  и  ли»  sa  vo  všeobecne  prijatej  gramatike  nepredáva  jedným slovom. (túto
poznámku pod čiarou, toto vysvetlenie ohľadom  или  a  и ли je potrebné vzťahovať predovšetkým k ruskému jazyku,
V českom  a slovenskom  sú  oproti  ruskému  v danom  prípade  určité  odlišnosti  a preklad  nevystihuje  presne  danú
problematiku a vzťahy)*

Všeobecne  používaná  gramatika  ruského  jazyka  v podobe  z  roku 1918 svojim vznikom bola  snahou  zjednodušiť
dovtedy existujúce gramatické normy (kvôli porevolučnému programu naučiť prevažne anafalbetické obyvateľstvo Ruska
a ostatných, neskôr do ZSSR pridružených zemí čo najskôr čítať a písať).  Pritom ňou zavedené normy pomerne často
bránia presnému vyjadreniu zmyslu, následkom čoho je ona intelekt primitivizujúcou gramatikou, ktorú aj keď si mnohí
dokázali dokonale osvojiť, aj tak sa nenaučili rozmýšľať. 

Pretože ona je podmienená nie kultúrou myslenia, ale fonetikou, tak ona je často plná táranín, а  okrem toho
zvyčajne zakazuje intonačne podmienenú interpunkciu, čo v mnohých prípadoch bráni presnému predaniu zmyslu
a sťažuje čitateľovi jednoznačné chápanie dlhých fráz.  Z tohto dôvodu jej normy pomerne často porušujeme, no nie
ako chybu (ale zámerne)*... 

Predovšetkým, z nášho pohľadu, je užitočné rozhraničovať zmyslové jednotky interpunkčnými znamienkami, napriek
vyskladavším sa gramatickým normám v podobe z roku 1918, pretože to čitateľovi uľahčuje pochopiť zmysel dlhých fráz.

1 Neprevládajúcou  cestou  rozširovania  pojmov  v spoločnosti  je  jednotnosť  psychickej  kultúry  rôznych  ľudí,
stretávajúcich sa v živote s rovnakou problematikou.  To nie je unifikácia osôb v spoločnosti, pretože životná skúsenosť
a smerovanie  každej  z nich  nestráca  osobitosť.  No  riešenia  jednych  a tých  istých  problémov,  nimi  vypracuvávané
v podobných podmienkach, sa môžu v mnohom ukázať blízkymi. A podstata nie je v tom, nakoľko sú riešenia podobné
a kto u koho „opisoval“, ale v tom, nakoľko oni zodpovedajú  okolnostiam a smerovaniu toku udalostí:  v celej množine
možných riešení problému je podmnožina v určitom zmysle najlepších riešení zvyčajne malá. 

A dokonalosť psychickej kultúry osoby sa prejavuje nie v jej nepodobaní sa na iných, ale v schopnosti maximálne sa
priblížiť k najlepšiemu riešeniu reálneho životného problému (a toto neobsahujú žiadne intelektuálne telešou typu „Čo?
Kde? Kedy? Koľko zaplatia?“ a ich životných analógov).
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napĺňajúc  vnímané  prázdne  (bezobrazné)  formy  svojim  obrazovým  výmyslom  na  základe
podvedomých  automatizmov,  nezamýšľajúc  sa nad obraznou adresáciou  «slov»  ani  u seba  v duši
(psychike), ani v duši (psychike) tých, na koho sa oni obracajú alebo koho počúvajú. 

Мnohí  pritom  nechápu,  že  živé  slovo,  vychádzajúce  zo  živých  úst,  ako,  ostatne,  aj  myseľ,
prekĺzajúca sa v duši (psychike)* je samo o sebe materiálne (energiou); оno je časťou objektívnej pre
všetkých spoločnej reality a mení tok procesov už samotným faktom jeho vyslovenia alebo iného
zverejnenia.1 

Pritom nezávisle  na  tom,  či  sa  človek zamýšľa  alebo nie,  v každom prípade  určité  konkrétne
smerovanie vzájomných väzieb v systéme „«jazyk», ako taký  pojmová báza kultúry  objemnejšia,
kultúru  zahŕňajúca  Objektívna  realita”  sa  inštaluje  vo  všetkých  etapách  objektívne —  silou
celostnosti  sveta,  jestvujúceho  ako  proces  trojjedinstva «matérie-informácie-miery»,  v ktorom
celovesmírna miera má holografické vlastnosti, v tom zmysle, že každý jej fragment obsahuje v sebe
aj všetko ostatné. Toto vnímajúc, F.I Tjutčev varoval: «Nie je nám dané uhádnuť, ako naše slovo
odpovie...(akú odozvu vyvolá)*» — z tohto dôvodu netreba bezmyšlienkovite alebo zlomyseľne brať
na seba úlohu stareny Karabos zo „Spiacej krásavice“,  vyjadrujúc sa ako príde (čo slina na jazyk
prinesie)*.  Inak sa môže prihohodiť to, čo šoumenovi  V. Lisťjevovi,  ktorý si  naplieskal  (svojimi
rečami privodil)* vlastnú smrť v sérii talk-show, v ktorých sa líčil, podčiarkujúc svoju určitú podobu
s L.D. Bronsteinom (Trockim).

То  jеst,  je  potrebné  vedome  sa  zaoberať  konkrétnosťou  vzájomných  väzieb  «jazykových»
konštrukcií a obrazov (subjektívnych a objektívnych)  v procese chápania života Objektívnej reality
ako takej — jak vo vzťahu k tomu, čo sa zaužívalo považovať za duševné, tak aj vo vzťahu k tomu,
čo sa zaužívalo považovať za nie duševné:  svet je jeden a celostný a ne-ladnou myšlienkou, nie to
ešte  slovom,  je  možné  vyvolať  katastrofu  bez  akýchkoľvek,  z pohľadu  materialistu,  mocných
prostriedkov vplyvu:  podstata  spočíva v objektívne vyskladavšej  sa adresácii  informácie  v matrici
možných  stavov  matérie a úrovniach  sily  energotoku,  nesúceho  informáciu:  to,  čo  v hierarchicky
vybudovanom systéme je na jednej úrovni zanedbateľne malým vplyvom, skúmaným izolovane od
druhých reálne s ním spätých úrovní v organizácii systému, môže zničiť systém, rozbijúc skrze reťaze
vzájomných väzieb iné úrovne v jeho organizácii.2 Príkladom toho sú zasiahnutia živých organizmov
rôznorodými  „ťažkými  žiareniami“,  aj  keď  sila  energotokov  môže  byť  zanedbateľne  malá
v porovnaní, dajme tomu, s energiou na sporáku chladnúceho čajníka.

A hoc  aj «jazykové»  prostriedky  sú  povrchovou  vrstvou  v kultúre  myslenia  a vzájomnom
dorozumievaní sa ľudí, tak možnosti jazykov v najvšeobecnejšom zmysle tohto slova sú rôzne. A preto
v jednom prípade jedny «jazyky» ako prostriedky informačnej výmeny a styku ľudí sú vhodnejšie než
druhé.  Таk v stredoveku  v Európe  do  prechodu  na  pozičný  systém výčísľovania  (аrabské  číslice
a desatinné  zlomky)  sa  používali  rímske  číslice  alebo  iné  systémy,  založené  na  číselnej  miere
vzťahujúcej  sa  k abecedným  znakom.  Mimo  pozičného  systému  vyčísľovania  bola  veľkým
problémom operácia  delenia:  vznik  zostatku  pri  nedeliteľnosti  na  celé  čísla  a odvodený  problém
porovnávania jednoduchých zlomkov3. Napríklad: MCMXCV/XVI alebo XXII/VII. S prechodom na
pozičný systém vyčísľovania problém zmizol: оperácia delenia dvoch čísel v ňom — to je používanie
tabuľky násobenia a korekcia poradia deliteľa a deleného (t.j. prenos desatinnej čiarky doprava alebo
doľava).  Čísla zostali ako predtým, len sa zmenil prostriedok opisu: 1995/16 a 22/7 (22/7 — z čias
starovekého Egypta známe priblíženie čísla , presnejšie, než zvyčajne používané 3,14).

A ak rodina a škola ešte ako tak učia gramatiku rodného jazyka a logiku jazyka matematiky, tak,
ako spojiť túto úroveň systému kódovania informácie s druhými? ako na nich vyzerá nelingvistická
gramotnosť? — toto sa sami učia iba tí, ktorí sa stretli s týmto problémom a pochopili, že to nie je

1 Mágia slova, magické formulky, zariekavanie – to nie sú len výmysly starých materí a báchorky pre naivných. To je
skutočná realita, aj keď mnohými neuvedomovaná, napriek tomu aj na nich majúca vplyv. Je vedecky preukázaný vplyv
slova na rast a úrodu rastlín, tvorbu a tvar snehových vločiek. Bolo by naivné si myslieť, že energia slova na človeka vplyv
nemá. – pozn. prekl.

2 Táto  skutočnosť  je  aj  odrazená  v pred  pár  desaťročiami  veľmi  populárnej  fráze:  „Mávnutie  motýlich  krídel
v Amazónii môže vyvolať tornádo v Texase.“– pozn. prekl.

3 Таbuľky na porovnanie zlomkov s rôznymi menovateľmi  —  boli rovnako tak dôležité   pre praktickú matematiku
staroveku, ako logaritmické tabuľky v praktickej matematike «industriálnej spoločnosti» do objavenia sa počítačov.
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blúznenie ani fantázia, že prázdne alebo nekonkrétne adresácie „словеса“4 rôzneho druhu «jazykov»,
sú ako minimum — ničotné, no častejšie — nebezpečné.

Rozvoj  kultúry —  to  je  aj  rozvoj  prostriedkov  opisu  vonkajšieho  a vnútorného,  vo  vzťahu
k človeku,  sveta.  A od  opisov,  nech  by  to  boli  slovné  alebo  matematické  formulácie  zákonov
prírodných vied alebo spoločenských vied, nemožno vyžadovať úplnú zhodu s ich, podľa zložitosti,
prevyšujúcou realitou v celej jej úplnosti a celostnosti, hoc by len kvôli obmedzenosti človeka v     čase
a     priestore, ako v rozmeroch v     Bohom danej miere.  Nehľadiac na to, človek, používajúci tie či oné
«jazyky»  pri opise reality a prečítaní opisov, spravených druhými ľuďmi, je povinný vidieť chybu
opisu  a byť  si  vedomý  toho,  v akom type  činnosti  táto  chyba  vytvára  rezervu  jej  udržateľnosti,
zvyšujúc  úroveň bezpečnosti  tejto  činnosti,  a v akých prípadoch chyba  opisov vyčerpáva  rezervu
udržateľnosti jeho bezpečnej činnosti, ktorá musí prebiehať v súlade so Stavbou Sveta a Bohom.

A v podmienkach  súčasnej  kultúry  je  sotva  možný —  kvôli  obmedzenosti  človeka
a antibiosférickému, parazitickému charakteru civilizácie — аbsolútny jazyk, úplne zhodný s realitou,
bezchybný vo všetkých prípadoch jeho použitia. 

Preto problém súčasnej civilizácie je dvojitý: 
Po prvé –  problém pestovania bezpečnej  kultúry vlastného chápania sveta,  myslenia každého

človeka, t.j. vnímanie poznatkov v miere praktickej nevyhnutnosti mimo jazykové prostriedky. Podľa
nášho  chápania  Nový  Zákon  o tom  hovorí  takto:  «Duch  svätý  nastaví  vás  na  každú  pravdu-
skutočnosť». Toto je získanie toho, čo možno nazvať «prvotným poznatkom», ktorý sa dáva človeku
priamo Zhora, každému podľa jeho skutočnej mravnosti (inými slovami: poznanie, znalosť je svojho
druhu veno,  výbava  k usporiadaniu  psychiky  a mravnosti  jedinca).  Prorokovi  Mohamedovi  patria
slová: «Otrok (v zmysle služobník)* Boží dostáva modlitbou to, čo on pochopil», — to jest, ak nič
nepochopil, to ako keby sa ani nemodlil.

Po  druhé  –  problém  jednoznačnej  (adekvátnej)  výmeny  názorov,  t.j.  rozšírenia prvotného
poznatku medzi sebe podobných ľudí pomocou «jazykových» prostriedkov — «prstu, ukazujúceho na
„mesiac“». 

A toto  spolu  je  jeden  z  aspektov  problému  budovania  mravnosti  v spoločnosti  (jej  morálky)*
každým človekom: Boh nemení to, čo sa deje s ľuďmi (t.j. vonkajšie podmienky), dokiaľ ľudia sami
nezmenia to, čo je v nich; А tým, ktorí sa vystríhajú vyvolať hnev Boží, tým Boh dá Rozlíšenie ako
schopnosť — takto my chápeme zmysel koránických tvrdení 13:12, 8:29.

Väčšina «jazykových»  formulácií  existuje  ako  uzavretý  systém  kvôli  obmedzenosti  možností
človeka,  zatiaľ  čo  v skutočnosti  všetko  to  sú vzájomne  vložené  systémy  s  virtuálnou (v  mžiku
existujúcou a v mžiku sa meniacou štruktúrou),  nachádzajúce sa v materiálno-informačnej výmene
medzi sebou a vrátane vo výmene medzi hierarchickými úrovňami,  určujúcimi poradie vzájomnej
vloženosti, v súlade s matricou možných stavov a premien (v miere). 

Na  to  sa  často  zabúda,  opisujúc  niečo  ako  sebestačný  (izolovaný)*  systém,  vyslovene  alebo
nepriamo opustiac opis jeho vzťahov s objemnejšími, ho zahŕňajúcimi systémami ako procesmi. Keď
toto vedie k očividnej škode v dôsledku konania na základe tých či oných opisov, tak za takýmito
chybami nasleduje druhá chyba: аbsolutizácia chybovosti daného opisu.

Ľubovoľný ľudský opis  –  to  je  „kópia“  Bohom danej  miery.  Ak vstupujeme do miery  (skrze
„ять“),  tak dve ľubovoľné čísla  sú približne rovnaké:  otázka  je  iba  v tom,  či  je  prípustná  takáto
veľkosť chyby priblíženia, alebo nie. То jest, otázka zistenia nerovnosti — to je otázka Rozlíšenia:
v jednych situáciach používať takúto približnú rovnosť je prípustné, a v druhých — nie. A to sa týka
akéhokoľvek  poznania,  zaznamenaného  v kultúre  spoločnosti  ako  opis,  nech  je  to  „druhý  zákon
termodynamiky“ alebo „bilančná metóda“ v úlohách makroekonomiky, teda: Ako používať ľubovoľné
opisy  a prostriedky  opisu — «jazyky» —  tak,  aby  chyba,  vždy vytváraná  neadekvátnosťou opisu
prvotných poznatkov a reality, nevychádzala nad rámec rezervy udržateľnosti bezpečnej činnosti?

Pamätajúc  na podstatu  tejto  otázky,  obrátime  pozornosť  k lineárnej  algebre,  ako k prostriedku
opisu výroby a prerozdeľovania produkcie na základe spoločenského zjednotenia práce.

4 Zámerne sme ponechali v texte originálny ruský tvar  „словеса“. Cловеса –  сло-веса...  „вес“ je v preklade váha,
сло-вес -  váha slova. To jest, slovo nie je len prázdna bezobsažná forma, jazyková konštrukcia, ale má aj svoju váhu.
A naši predkovia to vedeli. Občas sa stretneme aj v literatúre s nostalgickými spomienkami na časy „keď slovo malo svoju
váhu...“, či s výrazom: „váž svoje slová...“ – pozn. prekl.
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6.2. Оpis mnohoodvetvových výrobno-spotrebiteľských systémov 
     Rozoberieme obrázok 1. Na ňom je ukázané, ako sa nejaký parameter X mení v čase t : — krivka
I . Matematicky je možné tento proces ideálne presne modelovať nejakou funkciou X = f(t).  Pretože
funkcia  ideálne  presne  modeluje  reálny  proces,  tak  jej  graf  je  tá  istá  krivka I.  Táto  funkcia  je
nelineárna, t.j. nemôže byť matematicky predstavená ako priamka alebo úsečka priamky (v súlade
s tým graf lineárnej funkcie je priamka alebo úsečka priamky). Lomené čiary I, II , III , IV-I , IV-II sú
rozličné  lineárne  aproximácie (t.j.  opisy)  reality  a ideálnej  nelineárnej  funkcie X = f(t) lineárnou
funkciou (priamka III )  a čiastočne  lineárnymi funkciami  (lomené  čiary II ,  IV-I ,  IV-II).  Každá
z aproximácií obsahuje v sebe nejakú chybu. 

Je  možné  predpokladať,  že
lineárne  aproximácie  zobrazujú
modelovanie v procese prijímania
riadiacich  riešení;  а  krivka
I zobrazuje reálny proces riadenia,
v ktorom  sú  realizované  riadiace
riešenia,  vypracované  na  základe
jednej  z lineárnych  modelácií
reálne  nelineárneho riadeného
procesu X = f(t) .

Pri  ľubovoľnej  hodnote
argumentu t je  rozdiel  medzi
lineárnou  aproximáciou (II ,  III ,
IV-I ,  IV-II) a krivkou  I chybou
modelovania.  Obrázok 1 ukazuje
nekonkrétnu  súvzťažnosť «mode-
lovanie —  realizácia» а  typy

možného vzájomného rozloženia modelujúcich aproximácií a realizácie procesu riadenia.  Sú úlohy,
v ktorých je prípustná ľubovoľná  z uvedených súvzťažností «modelovanie — realizácia».

No  sú  aj  úlohy  riadenia,  v ktorých  súvzťažnosti:  «f(t) —  аproximácia III»,  «f(t) —
aproximácia IV-II»  sú neprípustné,  pretože chyba modelovania v nich mení svoje znamienko (+, -)
v procese reálneho riadenia. Таkými sú všetky úlohy navigácie:  ak chyba modelovania mení svoje
znamienko  nepredpovedateľným spôsobom a znamienko  chyby  je  neznáme,  tak  kurz  lode  môže
reálne viesť aj  cez pevninu, aj  cez neprípustné plytčiny; а  lietadlo sa zaryje  do pristávacej dráhy
namiesto toho, aby na nej mäkko pristálo, ak sa ešte predtým počas letu niekde nezapichne do hory
kvôli chybe ohľadom neurčeného znamienka výšky (je to kvôli tomu, že oni sú raz pod a inokedy nad
krivkou I  reálneho procesu, t.j. ich hodnoty sú raz + a inokedy – v porovnaní s hodnotami reálneho
procesu.)*

Аproximácie II , IV-I si nemenne zachovávajú znamienko chyby modelovania v procese riadenia.
V úlohách riadenia makroekonomických systémov je aproximácia  II  prehnaným (nesplniteľným)*
plánom, nezabezpečeným kapacitami a dostupnými rezervami; а  krivka I je reálnou výrobou, ktorá
nedokáže prekročiť (v danom prípade ani dosiahnuť)* „rekordnú úlohu“.

V úlohách riadenia mnohoodvetvových výrobno-spotrebiteľských systémov, ktoré nie je možné
viesť  inak  ako  podľa  schémy  prediktor-korektor,  je  prijateľnou  súvzťažnosťou  predbežného
(predchádzajúceho  reálnemu  procesu)  modelovania  a reálneho  procesu vzájomné  postavenie
aproximácie IV-I a  krivky I . Nevyhnutná  chyba  modelovania  je  prítomná,  no má  vždy rovnaké
znamienko, pričom modelujúce aproximácie ležia vždy pod krivkou I ,  zobrazujúcou reálny proces.
Ak je to proces výroby, tak nikdy nebude vyrobené menej, než je objednané alebo zadané, čo je aj
potrebné pri raste výroby na spoločensky nevyhnutnú úroveň a vylučuje pokles výroby nižšie, než je
prípustné pri udržateľnom dosiahnutí spoločensky vyhovujúceho dostatku.

OBR. 1. NELINEÁRNY PROCES A JEHO LINEÁRNE OPISY



Lomená  čiara IV-II je  pokračovaním jedného  z úsekov  lomenej  aproximácie IV-I .  Tu  takisto
neoddeliteľne  prítomná  chyba  predbežného  modelovania,  vrátane  schémy  riadenia  prediktor-
korektor,  mení  svoje  znamienko  v procese  reálneho  riadenia,  ktoré  nasleduje  po  modelovaní.
A v tomto význame sú aproximácie IV-II a III ekvivalentné. No prípad IV-II môže mať inú príčinu:
prehnane dlhý rozpočtový cyklus T národného hospodárstva, počas ktorého sa chyba modelovania
nakopila a presiahla  riadiaco  prípustné hranice;  prípad III zodpovedá nemysliacemu raz a navždy
nastavenému  „autopilotovi“,  v úlohe  ktorého  môže  vystupovať  nemenné  zákonodárstvo
o hospodárskej činnosti.

Všetkým týmto rôznym štýlom modelovania budú v reálnom živote zodpovedať aj rôzne realizácie
riadenia, a nie jeden proces, ako je načrtnuté na obrázku 1 kvôli zjednodušeniu porozumenia.

Je  spoločensky  prijateľné,  ak  pri  použití  lineárnych  modelov  v úlohách  riadenia
mnohoodvetvových  výrobno-hospodárskych  systémov  prijatý  štýl  modelovania  vytvára  v reálnom
živote súvzťažnosť  «plán —  realizácia»  typu «I — IV-I»  v symboloch obrázku 1;  a vznik situácií
typu «I — IV-II» —  pri absencii celosupersystémových faktorov, brániacich prechodu systému do
režimu «I — IV-I», — má charakter veľmi zriedkavých epizód a zasahuje iba niektoré odvetvia, a nie
ich riadiaco významné množstvo, narúšajúce udržateľnosť tovarovej výmeny v celostnosti výrobno-
spotrebiteľského systému.

Avšak, je ešte jedna situácia, nezobrazená na obrázku 1. Od momentu, ako je vybraná rozpočtová
doba T výrobného  cyklu (t.j.  je  odstránená  nekonkrétnosť  hodnoty T), úsečkovo  lomené
aproximácie,  vyjadrujúce  priamoproporcionálnu  závislosť,  predurčujú  stupňovito-číslicový
(diskrétny) charakter zadania vektora cieľov a stupňovito-číslicový (diskrétny) charakter porovnania
s ním vektora stavu systému v procese jeho riadenia, ako je to ukázané na obrázku 2. Veličina 1/T
sa  nazýva  frekvenciou  diskretizácie  (kvantizácie)  procesu  v jeho  číselnom  zobrazení  alebo
modelovaní.

Takýmto  spôsobom je  možné  zostrojiť  tri  základné  typy  číslicových  „rebríčkov“,  opisujúcich
jeden a ten istý reálny proces: 1) na začiatkoch úsekov lomených čiar; 2) na koncoch úsekov; 3) v
strede.  Na  obrázku 2  sú  ukázané  iba  typy  1  a  2.  Ľubovoľný  z troch  typov  „rebríčkov“,
aproximujúcich jeden a ten istý proces  (krivka I),  je zostrojený na osnove jednej a tej istej úsekovo
lomenej  aproximácie (krivka II),  a preto všetky tri typy sú si ekvivalentné,  aj  keď je neprípustné
v jednom a tom istom algoritme rozpočtov a/alebo riadenia ich nerozlišovať a miešať dokopy. 

Аnalýza hospodárskej činnosti civilizácie vo vzťahu s rôznoro-dými vnútrospoločenskými anta-
gonizmami a biosférickou krízou hovorí, že naraz s biosféricko prijateľnými spoločenskými potre-

OBR. 2. LINEÁRNE APROXIMÁCIE A ČÍSLICOVÝ CHARAKTER ROZPOČTU A KONTROLY PARAMETROV ОBJEKTU

RIADENIA.



bami, systém výroby uspokojuje aj antispoločenské, antibiosférické potreby. To dovoľuje tvrdiť, že
potreby ľudí, žijúcich v dnešnej civilizácii patria do dvoch spektier1.

1). Demograficky  podmienené,  biosféricky  prípustné  spektrum  potrieb,  predpovedateľné na
mnoho desaťročí dopredu na osnove etnografie a tendencií zmeny početnosti vekových skupín.

2). Degradačno-parazitické  spektrum potrieb,  ktorých uspokojenie  prináša  škodu tým,  ktorí  ho
nasledujú,  ich  deťom,  vnukom,  obmedzuje  možnosti  rozvoja  okolia,  antagonizuje  spoločnosť,
v hromadnej štatistike aktivuje degradačné procesy u žijúcich i následných generácií, а HLAVNE —
ničí biocenózy a celkovú biosféru Zeme.

Dlhodobé  dozrievanie  biosféricko-ekologickej  krízy,  zrodenej  biblickou  civilizáciou,  hovorí
o tom,  že  degradačno-parazitické  spektrum  potrieb  štatisticky  stabilne  potláča demograficky
podmienené  spektrum v usporiadanosti  priorít  jej  objektívne  vlastného vektora  cieľov výroby,  na
ktorý  je  objektívne  nastavený  mechanizmus  trhovej  samoregulácie  makroekonomického  systému
Západu.  Okrem toho, degradačne-parazitické  spektrum je  nepredpovedané,  nepredvídané,  čo je
jednym  z faktorov  potlačenia  ním demograficky  podmieneného  spektra  potrieb  pri  obmedzených
možnostiach výroby, a takisto spotreby.

Zaradenie potrieb k jednému alebo druhému spektru, určenie ich hierarchického usporiadania vo
vektore cieľov a objemov dostatočnej výroby — to je subjektívna záležitosť, podmienená skutočnou
mravnosťou človeka, kultúrou myslenia a správania navonok, ktoré iba zčasti tlmí prejav skutočných
vnútorných mravov.

V hromadnej  štatistike  sú  makro-  a mikroekonomika,  ako  aj  všetka  ostatná  životná  činnosť
spoločnosti, podmienené skutočnou mravnosťou, prejavujúcou sa v prianiach, túžbach,  zámeroch i v
navonok  viditeľnej  činnosti  ľudí.  Ideály  mravnosti,  blahé  samé  o sebe,  často  v  myšlienkovom
i navonok viditeľnom správaní,  sprevádza  rozpustilosť ľudí ako antipód (proťajšok) ich slobodnej
sebadisciplíny. Dokonca aj ojedinelý prejav rozpustilosti prevracia na zlo tie najušľachtilejšie zámery
a ideály.

Štatistika,  opisujúca  takéto  javy  a ich  vzájomné  väzby,  objektívne  existuje  a má  osobité
charakteristiky  udržateľnosti  v čase,  podmienené  výmenou  generácií  a zmenou  kultúry.  Preto
nezávisle na názoroch, víťaziacich v sporoch o mravoch, morálke, individuálna i štatistická analýza
príčinno-dôsledkových podmieneností v systéme vzťahov: 

                                                            Následky samotnej výroby
Potreba  Výroba na jej zabezpečenie
                                                                 Uspokojenie potreby  Následky jej uspokojenia

dovoľuje štatisticky objektívne vyčleniť aj bez toho všetkým známe škodlivé faktory: аlkohol, ostatné
narkotiká  a jedy,  narúšajúce  psychiku;  pohlavné  zvrátenosti (úchylky);  prehnanosť (rovnako:
nedostatočnosť  alebo nadbytočnosť)  spotreby  samo  o sebe  neškodných  produktov  a služieb,
následkom  ktorej  vzniká  újma  ich  spotrebiteľovi  a/alebo  okoliu,  potomkom,  biosfére;  а  taktiež
vyčleniť aj faktory, predtým si neuvedomované ako škodlivé.

Z pohľadu  teórie  riadenia  je  výroba  produkcie  a služieb  v spoločnosti  v rámci  spektra
demograficky  podmienenej  dostatočnosti  užitočným  výstupným  signálom  systému;  výstupy
produkcie a služieb podľa degradačno-parazitického spektra sú poruchy: sú to vlastné šumy systému,
a tiež vonkajšie nánosy. Porucha kazí a potláča užitočný signál, čo môže priviesť systém k zániku, ak
zavčasu neprebehne odstránenie poruchy alebo nebude potlačená systémovými prostriedkami.

V súlade s tým, celá koncepcia práv človeka v biosféricko prípustnej spoločnosti môže vychádzať
z tvrdenia:  práva  človeka  sú  jeho  povinnosťami  vykoreniť  zo  života  spoločnosti  degradačno-
parazitické potreby — jak svoje vlastné, tak aj určitú časť u zbytku obyvateľstva, a potlačiť procesy
ich obnovenia jak u žijúcich, tak aj u následných generácií.

1 Tu a ďalej pod spektrom výroby alebo spotreby je chápaná konkrétna nomenklatúra produkcie a  objemy každej
z pozícií nomenklatúry v naturálnom alebo finančnom vyjadrení.



Koncepcia  práv  „človeka“  v Západnej  civilizácii  ako  prvé  z práv  priznáva  de-facto  právo
sociálnej  elity  na  parazitizmus:  globálny  rasový  monopol  na  úžerníctvo  (úrok),  obmedzenie
prístupu  k vzdelaniu  pre  ne-„elitárne“  sociálne  skupiny a pod.  Hierarchické  cenenie  významu
úplne nekonkrétnej podľa zmyslu „slobody“ jedinca je v nej vyššie, než hierarchická dôležitosť
udržateľnosti spoločnosti,  zrodivšej jedinca;  je vyššie, než hierarchická dôležitosť udržateľnosti
biosféry, zrodivšej spoločnosť, — to je zvrátené chápanie skutočnej slobody1.

Skončil  čas,  keď diskusia  o Západnej  koncepcii  práv  „človeka“  mala poznávací význam pre
určenie ciest vlastného rozvoja Ruska.  Globálne vnútrospoločenské antagonizmy,  vyvolané vládou
takejto skutočnej (t.j. nie predstieranej)* morálky na Západe, generovanej z pokolenia na pokolenie,
vyústili  do  globálnej  biosféricko-ekologickej  krízy.  Оna  zhodnotila  nepopierateľný  výsledok
Západnej koncepcie práv „človeka“ v jej praktickej realizácii: zvoľna prebiehajúca schizofrénia mimo
múrov ústavov pre duševne chorých;  doslova — globálna hrozba pre všetkých, vrátane samotného
Západu.

Teraz, keď sme konkretizovali chápanie toho, čo v hospodárskej činnosti spoločnosti z pohľadu
teórie riadenia je «užitočným signálom», а čo je «šumom a poruchou v systéme», pozrime si obr. 3. 

Na ňom krivka I  je prognóza demograficky podmienených potrieb v produkcii odvetvia i . Таktiež
sú znázornené: úsečkovo-lomená modelová aproximácia «План А(plán A)»,  znázornená na obrázku
ako «П-А» a reálna výroba-produkcia riadená na osnove tohto plánu «Производство А (produkcia
A)»; okrem toho, — úsečkovo-lomená lineárna modelová aproximácia («План Б (plán B» — «П-Б»)
a reálna  výroba-produkcia  riadená  na  osnove  plánu «Производство Б (produkcia  B)».  I’,  I’’ sú
korekcie  prognózy  a korekciou  prognózy  I’’ podmienená  korekcia  plánu «А»  v procese  jeho
realizácie — A’’.

Je zrejmé, že chyba v prognóze I,  následkom ktorej vzniká korekcia prognózy, je prijateľnejšia,
než chyba v prognóze I’’, následkom ktorej vzniká korekcia plánu A’’, nakoľko korekcia I’ celkovo

1 V prospech tohto tvrdenia  hovorí  aj  nasledujúce:  v posledných rokoch v ruskej  tlači  sú  čoraz  častejšie  termíny
«udržateľný rozvoj», «koncepcia udržateľného rozvoja» a pod. Теrmín «udržateľný rozvoj» sme nevymysleli my. On sa
zrodil v kultúre, kde jazykom medzinárodnej komunikácie je angličtina.  V anglickom jazyku originálny termín zneje ako
«sustainable development».  No slovo «to sustain»  má význam «zniesť,  vydržať»,  prídavné meno «sustainable»  má
význam «stály». То  jеst, Západ hovorí nie o udržateľnom rozvoji ľudstva v súlade s Kozmom, ako si je možné myslieť,
prečítajúc preklad tejto terminológie do ruštiny (a ostatných slovanských jazykov)*, аle o stálom znášaní tlaku okolností,
zrodených nesúladom civilizácie a jej život zahŕňajúcej objemnejšej Objektívnej reality.  Inými slovami, v ruštine tento
anglický termín by mal znieť ako «bojové obstátie rozvoja ľudstva», čo vedie k otázke: „Kto je nepriateľ?“ — a odpovedi
na ňu: „Boh a Stavba Sveta… Zvíťazí Boh“.

Má pre  nás  zmysel  pripojiť  sa  ku  koncepcii «of sustainable development»?,  alebo  radšej  podporiť  alternatívne
objemnejšiu koncepciu?

OBR. 3. NORMÁLNE PRECHODOVÉ REŽIMY S VÝSTUPOM NA USPOKOJENIE DEMOGRAFICKY PODMIENENEJ 
ÚROVNE POTRIEB.



nevyvoláva  potrebu  korekcie  plánov,  na  rozdiel  od  korekcie  prognózy I’’,  vyvolanej  chybou
prognózy I.

Таktiež je zrejmé,  že z pohľadu spotrebiteľa je plán «А»  lepší,  než plán «Б»,  pretože výroba-
produkcia  XK i skôr  dosiahne  úroveň  demografickej  dostatočnosti.  Dosiahnutie  systému  výroby-
produkcie úrovne demograficky podmienenej  dostatočnosti  sa prejavuje ako odbyt,  predaj daného
druhu  produkcie  za  dumpingove  (nižšie)  ceny  (ak  nie  nulové)  pri  zachovaní  určitej  úrovne
tovarových zásob produktu « i » a pri doplňovaní zásob na účet prebiehajúcej výroby, ktorej krivka
kolíše  porovnateľne  s prognostickou  krivkou  s riadiaco  bezvýznamnou  amplitúdou  a frekvenciou,
ktoré nevyvolávajú spoločensky citeľný diskomfort1.

Obr. 3  ukazuje riadiaco normálny vzťah prognózy,  plánu  (koncepcie riadenia)  a realizovaného
procesu riadenia (výroby-produkcie) mnohoodvetvového výrobno-spotrebiteľského systému.

No reálne takýchto obrázkov-grafov musí byť n — podľa počtu odvetví. A každý takýto obrázok je
projekciou na os « x i »  n-rozmerného vedenia (navigačný termín)  ekonomického kurzu,  t.j.  plánu a
n-rozmernej trajektórie reálneho pohybu о  bjektu riadenia (makroekonomiky — mnohoodvetvového
výrobno-spotrebiteľského  systému),  ktorý  sleduje  vedený  kurz  s určitou  chybou  v  n-rozmernom
priestore  parametrov,  ktorými  je  proces  popisovaný.  Avšak obrázky —  to  je  len  grafická  forma
prezentácie výsledkov popisu a modelovania procesov výroby a prerozdelenia na základe číselných
metód matematiky.

Маtematika je abstraktná veda, pomáhajúca pochopiť, vyjadriť a popísať  mieru všetkých vecí a
procesov.  Súčasná  užitá  (aplikovaná) matematika —  to  sú,  predovšetkým,  číselné  (numerické)
metódy,  ktoré  prakticky  pri  celej  ich  rôznorodosti  sa  sústreďujú  k štyrom  operáciam аritmetiky,
vykonávaných s konkrétnymi (t.j. určitými)  číslami v určitej postupnosti.  Inými slovami, z pohľadu
aplikovanej  matematiky  všetky  matematické  abstrakcie  a symboly  sú  prostriedkami  viac-menej
tesnejšieho zbalenia  (spakovania,  zozipovania  – IT termín)*  štyroch operácií  aritmetiky,  ktoré sa
všetci učia už v prvej triede všeobecnovzdelávacej školy. V súlade s tým, všetok nasledujúci výklad je
schopný pochopiť aj školák,  ak bude chcieť  2.

Aby sa čiste matematické metódy stali prostriedkom riešenia rôznorodých úloh mimo matematiky,
je nutné k matematickým abstrakciám každej z nich konkrétne priradiť оbjektívne v praxi merateľné
kategórie toho  odvetvia  činnosti  spoločnosti,  ktoré  chce  použiť  abstraktno-matematický  aparát,
pretože aplikovaná aritmetika v podmienkach číselnej neurčitosti, nekonkrétnosti je nefunkčná.

V rade prípadov sa nie všetko objektívne podarí odhaliť а odhalené zmerať, a vtedy, aby sa vyplnili
prázdne miesta v už vopred vybranom  matematickom modeli  a sa odstránili  číselné neurčitosti,  sa
používa  metóda  „expertných  ohodnotení,  odhadov“.  Podstata  toho  vedie  k tomu,  že  dochádza
k prieskumu  „spoločenskej  mienky“  profesionálov (alebo  tých,  koho  zvykli  považovať  za
profesionálov  v danej  oblasti)  na  základe  určitého  špeciálneho  pre  každý  prípad rozpracovaného
dotazníka. Zo štatistického spracovania výsledkov ankety medzi skupinou profesionálov — expertov
— sa získavajú hodnoty parametrov, nevyhnutných pre prácu algoritmu číselnej metódy praktickej
matematiky.  

Pomerne často v podmienkach davo-„elitarizmu“ je metóda expertných odhadov-ohodnotení nie
viac  než  prostriedkom  psychologického  potlačenia matematickým  aparátom intelektu  tých,  ktorí
nesúhlasia s cieľom pridať profesionálnemu šarlatánstvu zdanie rýdzej vedy. Zvyčajne sa to stáva pri
zjavnej neschopnosti pochopiť to, čo prebieha v živote, správne zadať úlohu a gramotne organizovať
jej riešenie.

1 Vo vzťahu k bytovej výstavbe to vyzerá takto: ak nie je byt dokončený, tak nezakúšajúc zvláštny diskomfort, možno
počkať  mesiac —  dva;  ale  ak na možnosť  nasťahovať  sa  do svojho domu treba čakať  roky  a desaťročia  potom,  čo
niekoľko generácií nevidelo vo svojom období všetkoničiace vojny a živelné katastrofy kontinentálneho rozsahu , tak toto
je parazitizmus vládnuceho režimu a jeho majiteľov na národe.

2 Pre pochopenie celej nasledujúcej matematiky postačujú vedomosti v objeme programu strednej školy.  Ak máte
ťažkosti, tak majte odvahu priznať, že ste počas výučby boli príliš zamyslení (nad vnadami spolužiačok..)*. O to viac by
nemali vznikať ťažkosti, ak ste absolvovali vysokoškolský semester vyššej matematiky. Ale ak aj tak máte ťažkosti prácne
sa predierať skrze matematické vzorce, tak ich vypustite: text je zostavený tak, aby ste celkový zmysel pochopili aj bez
poučiek, a matematika – ako jeden z jazykov popisu – pridáva v aktuálnom texte len možnosť získať výstup číselnej miery
rôznych spoločensko-ekonomických javov.



Меtóda  expertných  odhadov  sa  najčastejšie  používa  v úlohách,  ktoré  sú  v podstate  úlohami
určenia  hierarchickej  usporiadanosti  vektora  cieľov,  a s nimi  spojených  úloh  určenia  „váhových
koeficientov“ v rôznych číselných kritériach optimálneho výberu iba jedného z množiny možných
riešení riadiacej úlohy. A o tom bude reč v ďalšom texte.

No  nakoľko  mravná  predurčenosť  výsledkov  činnosti  sa  vzťahuje  aj  na  expertov,  tak
v spoločnosti, v ktorej panuje zvrátená morálka, jej pomýlenosť bude metódou expertných odhadov
v úlohách určitej tématiky  nevyhnutne  aj pre  spoločnosť  nekontrolovane transformovaná  do
chybovosti výsledkov aplikácií plne funkčnej a bezchybnej „čistej“ objektívnej matematiky ako takej.
Je to o to opodstatnenejšie, ak zo štatistiky odpovedí expertov sú vylúčené z radu vybočujúce názory,
ktoré v krízových podmienkach, keď väčšina expertov je neakcieschopná1,  zrazu môžu vyjadrovať
videnie skutočného stavu vecí a skutočného smerovania toku udalostí – sú-bytí.

Príčinou  vylúčenia  z radu  von  vybočujúcich  názorov  expertov  môže  byť  jak  nemožnosť  ich
použitia v už prijatom modeli, tak aj ich nezlúčiteľnosť s panujúcim videním sveta,  iba na základe
ktorého je už prijaté konkrétne riešenie, ktoré už len potrebuje „vedecké odôvodnenie“. Ku kategórii
takýchto  úloh  vo  väčšine  patria  úlohy  riadenia  a organizácie  samoregulácie mnohoodvetvových
výrobno-spotrebiteľských  systémov (úlohy  „makroekonomiky“  —  v slangu  „profesionálov“
ekonómov) v spoločensky prijateľných režimoch.

Preto  je  potrebné  snažiť  sa  o  to,  aby  sme  sa  vyhli  metóde  expertných  odhadov,  a vytvárali
aplikované matematické modely vo všetkých odvetviach činnosti, vrátane finančno-ekonomickom, na
osnove 1) оbjektívne  merateľných,  t.j.  číselne  definovateľných parametrov  a 2) vedome účelnej
hierarchickej usporiadanosti ich významnosti, ktoré je možné pochopiť, objasniť a оponovať im —
v prípade prítomnosti výkonnejších modelov. 

Ak sa  to  nepodarí,  tak  matematický  model  stráca  kvalitu  metrologickej  preukaznosti,  pretože
obsahuje оbjektívne  nemerateľné (t.j.  číselne  objektívne  nedefinované)  parametre a  odráža
nedefinovaný mravne podmienený subjektivizmus v zostavení, vždy objektívne existujúceho, vektora
cieľov. 

V súvislosti  s tým pripomenieme základné tézy dostatočne všeobecnej  teórie riadenia. Riešenie
praktických úloh riadenia je nemožné bez výberu hierarchicky usporiadaného súboru kontrolných
parametrov,  po  zmeraní  ktorých  možno  posudzovať  kvalitu  riadenia  (alebo  kvalitu  jeho
samoregulácie).  Jeden súpis parametrov, opisujúci správanie sa objektu v ideálnom režime riadenia,
sa nazýva vektor cieľov riadenia. Druhý súpis, charakterizujúci odklon systému od ideálneho režimu
v procese reálneho riadenia, sa nazýva vektor chyby riadenia. Ideálnemu režimu riadenia zodpovedá
nulová  hodnota  vektora  chyby  riadenia.  Hodnoty  komponentov  vektora  chyby  narastajú  mierou
odklonu objekta od mu predpísaného ideálneho režimu. 

Reálne pri opise procesu v termínoch teórie riadenia súpis kontrolných parametrov, patriacich do
vektora  cieľov  a chýb,  kvôli  rôznorodým  príčinne-následkovým  podmienenosťam  je  dopĺňaný
parametrami,  ktoré  sú  informačne  späté  s kontrolnými. Časť  týchto  doplnkových  parametrov,  na
ktoré je možné vplývať bezprostredne, tvoria vektor riadiaceho vplyvu (riadenie, vektor riadenia). Pri
ich zmene sa menia aj  kontrolné parametre,  patriace do vektora cieľov a vektora chyby riadenia.
Okrem vektora riadenia, súpis doplnkových parametrov zahŕňa v sebe voľné parametre, nevzťahujúce
sa v koncepcii riadenia ani k vektoru cieľov, ani k vektoru riadenia. Súpis parametrov, patriacich do
vektora cieľov riadenia, spolu s doplnkovými parametrami (riadenými i voľnými) tvoria vektor stavu
systému. Koncepcia riadenia zjavne alebo nezjavne opisuje zmenu vektora stavu vplyvom vonkajších
i vnútorných narušení a vplyvom riadenia.

Riadenie je nemožné, ak:
1) Nie  je  definovaný  vektor  cieľov,  z ktorých  každý  objektívne  existuje  v časovej  dobe,

dostatočnej na organizáciu udržateľného riadenia.
2) Vektor  stavu  a  (alebo)  vektor  chyby  sa  nepredpovedateľne  menia pri  zmene  vektora

riadenia a ostatných vonkajších a vnútorných vplyvoch na riadiaci systém.

1 Kríza je následok stabilnej neakcieschopnosti väčšiny v objektívnom toku udalostí; ak by väčšina bola akcieschopná,
tak by sa v minulosti správali inak a krízy by nevznikli. 



Predpovedateľnosť  správania  riadeného  objektu  môže  vyplývať  z nevyjadrených  praktických
návykov, ktorých výučba nezávisí od ich nositeľov;  z «know-how»,  predanie ktorého je možné zo
strany jeho nositeľa;  z teoretických  vedomostí,  vyjadených  jazykovými  prostriedkami,  znakovým
systémom a pod., ktoré umožňujú v kultúre spoločnosti všetkým, ktorí si to želajú a získali k tomu
prístup,  osvojiť si ľubovoľné poznatky.  To posledné zabezpečuje najvyššiu kvalitu a udržateľnosť
riadenia pri zmene pokolení v každom sociálnom systéme od klanu až po ľudstvo celkovo. Riadenie
je vždy subjektívne,  ľubovoľné (ad arbitrum), no riadiť je možné iba procesy objektívne existujúce
v spoločnosti  a prírode.  Pri ilúzii  o objektívnej  existencii  procesu,  môže vzniknúť aj  ilúzia o jeho
riadení. No rozčarovania takého druhu budú pre riadiacich pracovníkov tým reálnejšie a bolestnejšie,
čím viac vedomých a podvedomých ambícií mali ohľadom moci nad niečím.

V súlade s uvedeným o základných tézach všeobecnej teórie riadenia, v civilizácii spoločnosť ako
celok оbjektívne spotrebuváva  produkciu  a služby,  produkované  na  základe  spoločenského
zjednotenia (а  nie  rozdelenia)  práce,  sprevádzajúceho  technologické  rozdelenie  operácií
v postupnosti  tovarovej  výmeny  v procese  výroby produkcie  a služieb,  nevyrábaných  v domácich
hospodárstvach.  Výrobná  tovarová  výmena  v spoločnosti  je  celostným  procesom,  podmieneným
kultúrou  spoločnosti,  ktorá  v každej  historickej  epoche  je  objektívnou  dannosťou  a má  vlastné
charakteristiky udržateľnosti (zotrvačnosť + samokompenzácia) a tendencie zmien.

Ani  jedno  súkromné  hospodárstvo,  nemajúce  sebestačnosť  výroby  v plnom  spektre  ním
spotrebovávaných  produktov  a služieb,  nemôže  existovať  mimo  udržateľnej  výrobnej  tovarovej
výmeny  v ho  zahŕňajúcich  sociálnych  systémoch.  Zveličovanie  úlohy  súkromného  podnikania
vyplýva zo slepoty tých,  ktorí  nevidia  spoločenský charakter  výroby  а  úlohu kreditno-finančného
systému ako prostriedku spojenia množstva súkromných podnikov do jediného makroekonomického
systému, popisovaného aparátom matematickej štatistiky. Vo vzťahu k makroekonomike, zahŕňajúcej
množinu  súkromných  hospodárstiev, patriacich  do  rôznych  odvetví,  kreditno-finančný  systém  je
prostriedkom riadenia štatistických charakteristík výroby a prerozdelenia vyprodukovaného. Napriek
tomuto  (uvedenému)  zveličovať  význam  súkromného  podnikania,  dovádzajúc  ho  do  pozície
absolútneho  faktora,  určujúceho  blahobyt,  —  znamená  nepremyslene  alebo  zámerne  vytvárať
bezstarostnú vieru v bluf o samoregulácii trhu.  Súčasná výroba je reálne založená na spoočenskom
zjednotení  rôznorodej  práce ľudí  v množstve odvetví  a regiónov.  Na obr.  4  je zobrazená schéma
tovarovej výmeny v spoločenskom zjednotení práce.



 1. PPR – poľnohospodárstvo, poľovníctvo, rybolov;
 2. ŤE – ťažba energonosičov;
 3. ŤS – ťažba surovín;
 4. PP – potravinársky priemysel;
 5. TPE – technologická príprava energonosičov k ich využitiu podľa určenia;
 6. VKM – výroba konštrukčných materiálov a technologických prísad pre odvetvia národného

hospodárstva;
 7. VE – výroba energie;
 8. VVP – výroba výrobných prostriedkov (technologického opracovania v rámci jednotlivých

odvetví), výstroje, elementov infraštruktúry, priemyselné a iné staviteľstvo;
 9. D – doprava;
 10. VSP – výroba spotrebných predmetov, ubytovania a služieb pre priamu spotrebu populácie;
 11. V – veda,  buď samostatná alebo (ako kedysi)  súčasť príslušného miestneho religiózneho

kultu (pamätajúc na rolu kňazov, žrecov a znacharov);
 12. Š – škola všetkých úrovní prípravy personálu (kádrov) pre potreby národného hospodárstva;
 13. KP – komunikačné prostriedky, prenosové, spracovávanie informácii;
 14.  ONÚ -  oblasť  neštátneho úverovania,  poisťovníctva,  vydieranie  a iné  druhy súkromných

a korporátnych špekulácií jednotlivcov, mafií a iných štátov;
 15. ZT – zdravotníctvo a telesná kultúra, šport;
 16. U – umenie: literatúra, divadelníctvo, dekoratívno-priemyselné;
 17.  VO  –  využitie  odpadu  výroby  a  spotreby,  likvidácia  starej  produkcie  po  zavŕšení  jej

životného cyklu a príprava sekundárneho využitia produktov jej spracovania (recyklácia);
 18. TVS - «trh» výrobnej sféry;
 19. TOS - «trh» sféry osobnej spotreby (produkty a služby občanom);
 20.  ŠAOS  –  štátny  aparát  (v  danom  prípade  súhrnný  názov  pre  riadiace  štruktúry  verejne

prístupné k nahliadnutiu, nepatriace ani k jednému výrobnému odvetviu a disponujúce vplyvom
vychádzajúcim nad rámec sféry ekonomickej činnosti) a ozbrojené sily;

OBR. 4. SCHÉMA TOVAROVEJ VÝMENY V SPOLOČENSKOM ZJEDNOTENÍ PRÁCEA FINANČNÉ TOKY, SPREVÁDZAJÚCE 
TOVAROVÚ VÝMENU



 21. NP – nájomný personál a ďalší ne-podnikatelia;
 22. SP – „podnikatelia“ (v súkromnovlastníckych formách - majitelia), t.j. samostatne vládnuci

vedúci výrobných organizácii štruktúrne nepodriadených iným;
 23. MFN - mzdový fond všetkého nájomného personálu;
 24. PFP - príjmový fond „podnikateľov“;
 25. ŠONZ - dodávky podľa štátnej objednávky a naturálneho zdanenia (vo forme naturálií).

  FS  -  fond  spotreby,  FOMS -  súhrnný  fond  osobnej  mzdovej  spotreby;  SD -  sociálne  dávky,
dôchodky, štipendiá  a pod.; DN – dane; PSÚÚ - platby na splácanie úverov a úrokov; PI - priame
investície; VFP - vklady finančných prebytkov do bánk a cenných papierov; EO – emisia obeživa;
ŠÚP – štátny úver, poistenie a pod.; DOT – dotácie a ostatné nepriame štátne investície; FKS – Fondy
kolektívnej spotreby v ich naturálnej forme a finančné výplaty z nich.  

Zdravotníctvo, Školstvo a Umenie môžu súčasne vystupovať aj ako fondy kolektívnej spotreby, aj
ako platené služby. Z tohto dôvodu sú znázornené i tu, i tam.

Тaktiež existuje ešte skladové hospodárstvo, ktoré nie je vyčlenené ako samostatné odvetvie, aj
keď často  na to všetky dôvody sú. Obsluhuje všetky odvetvia a môže byť zohľadnené v ich rámcoch.

V podmienkach otrokárstva sa časť populácie zaraďuje k výrobným prostriedkom1 počas celého
svojho života. V podmienkach feudalizmu sa časť obyvateľstva zaraďuje k výrobným prostriedkom
počas odpracovávania si svojich feudálnych povinností. V podmienkach kapitalizmu sú všetci, buď
nájomným personálom, alebo podnikateľmi. V podmienkach feudálneho naturálneho hospodárstva je
takmer celý blok, označený ako 18 TVS („trh“ výrobnej sféry),  vlastne jedným roľníckym, alebo
remeselníckym hospodárstvom. Pritom celá ekonomika spoločnosti  je množinou takýchto blokov,
previazaných viac ani nie tak medzi sebou, ale so štátnym aparátom vyberajúcim dane. 

V podmienkach  štátno-monopolistického  kapitalizmu  je  každý  z blokov  od  1  do  17  odvetvím
národného hospodárstva. V každom z nich môže byť prezentovaný štátny sektor, zahraničný  kapitál,
mafiózny a nadnárodný kapitál2.

Táto schéma je funkcionálna  (a má všeobecný charakter,  pretože ukazuje technologické väzby
medzi  rôznymi  odvetviami).  V nej  môže  byť  súčasne  naprojektované globálne medzištátne
zjednotenie práce,  t.j. zjednotenie práce v rámci nadnárodných korporácií, vnútroštátne zjednotenie
práce a pod.. Globálne spoločenské zjednotenie práce je vzájomným vložením supersystémov. Túto
schému  budeme  rozoberať  so  zreteľom  na  vnútroštátne  spoločenské  zjednotenie  práce,  pretože
vonkajší  trh  môže  v nej  byť  registrovaný,  zohľadnený nepriamo cez  bloky 20 ŠAOS (v  prípade

1 moderne v corporátnej terminológii tzv. HR - „Human Resources“ – ľudské zdroje, t.j v podstate neokoloniálna,
novootrokárska terminológia. Aj keď tímami korporátnych psychológov z PR dôvodov čiastočne eufemizovaná, aj vďaka
tomu  si  mnohí  samotní  otroci  podstatu  režimu  -  svoj  oficiálny  status  otroka, napriek  jasnej  a oficiálnej  definícii,
neuvedomujú. Viď. vývoj foriem otrokárstva od staroveku po dnešok v rámci Dejín globalizácie a prechodu z otrokárstva
vedomého na účtovne efektívnejšie otrokárstvo podvedomé-podprahové. - pozn. prekl.

2 Niečo  majú  tieto  jednotlivé  druhy  kapitálu  („investícií“)  spoločné,  a v niečom  sa  zásadne  líšia.  Tzv.  štátno-
monopolistický kapitalizmus sa taktiež často skrýva za demokraciu, aj keď ide v podstate o oligarchický systém, kde majú
ovčania (hlavne na Západe) zachovanú ilúziu voľby, no všetci politickí a úradnícki kandidáti i samotné tzv. politické strany
sú spravidla pod kontrolou nadnárodného kriminálneho kapitálu (asociácia monopolu úžerníckych banksterských rodín).
Priamy dozor sa tak deje prostredníctvom médií (kedysi rôznych kultúrne-špecifických pseudonáboženstiev) vlastnených
rovnakými  globálnymi  kriminálnymi  štruktúrami,  prípadne ich  lokálnymi  licenčnými  subdivíziami.  Svojich  oponentov
z radov populácie paradoxne často zvyknú obviňovať o. i. aj z „nedostatku demokracie“, vyrábajú na nich na zákazku
kauzy cez kľúčové presstitútky a ich metodický autocenzúrny dozor pre šéfredaktorov daných médií.  Ďalej dlhodobo
infiltrujú súdnictvo a silové zložky rôznymi frakciami „deep state“, atď.. (Viď. napr. udalosti a následný pád vlády na
Slovensku v marci 2018). Podobne, ako u marxistickej, neoliberalistickej, či nacistickej ideológie a pod., ide o rovnaký
protiľudský  otrokársky  koncept  samoriadenia  (automatického režimu)  spoločnosti,  smerujúci  v  týchto formách  vždy
k cyklickému preventívnemu reštartu-kolapsu (nejaká z typov „apokalypsy“) tohto Sociologického operačného systému.
Nielen z dôvodu snahy opätovného nadobudnutia riadenia nad daným, od kritického momentu matematicky vždy sa do
seba rútiacim, parazitickým pyramídovým systémom, ale aj z dôvodu šokovania stáda - aby jednalo pudovo, sa zomklo
a nerozbiehalo, nerozmýšľalo, a ďalej sa rôznymi metódami debilizovalo pre zachovanie informačného náskoku reálne za
oponou vládnucich elít. V prípade problémov zvykne byť potreba predhodiť umelou depriváciou parazitom utrápenému
a  rozzúrenému  davu  nejakých  obetných  baránkov.  Kedysi  kráľ,  cisár,  ľudový  povstalecký  hrdina,  v  modernejších
otrokárskych  verziách  si  ho  v rámci  ilúzie  voľby  môžu  ovce  zvoliť  sami  ako  starostu,  župana,  hejtmana,  ministra,
premiéra, prezidenta apod. Skutoční vládcovia ale logicky nikdy nesmú byť na očiach, byť potenciálnym cieľom, keďže sa
to s reálnou mocou vylučuje. - pozn. prekl.   



štátneho monopolu) 1, alebo cez 14 ONÚ s vyčlenením-identifikáciou zahraničných importérov medzi
spotrebiteľmi na trhoch blokov 18 TVS a 19 TOS (v prípade neprítomnosti monopolu na zahraničný
obchod).

Маlý  rozmer  obrázku  neumožňuje  ukázať  všetky  toky  tovarovej  výmeny. Z tohto  dôvodu  sú
odvetvia, produkciu ktorých priamo využívajú všetky ostatné, znázornené ako lúče (tenké šípky) vyžarujúce
slniečka.

Vo  vnútri  bloku  18  TVS  je  šípkami  znázornené  smerovanie  pohybu  produkcie  jednotlivých  odvetví.
Peniaze, samozrejme, cirkulujú v opačnom smere. Výnimkou je blok 14 ONÚ – neštátne úverovanie a rôzne
špekulácie  – odvetvie, ktorého vstupnou aj výstupnou produkciou sú všetky platobné prostriedky: peniaze,
cenné  papiere,  drahocennosti  a pod.,  ktorej  vysporiadanie  takisto  realizuje peniazmi,  cennými  papiermi,
drahocennosťami a pod., podľa princípu:  «А ľaľa ho, komu ku grošu päták ide!»2, v dôsledku čoho sa
pätáky na groše skladajú vo vreckách špekulantov. 

Mimo bloku 18 TVS zodpovedajú šípky smeru cirkulácie peňazí. 

Nasledujúce odstavce sú doplňujúcim textom z Vody mŕtvej, zv. II a textom prekladateľa.

Celkovo pripomína  schéma na  obr.  4  známu úlohu zo  školskej  učebnice  pre  Základné  školy:
Z jedného  bazéna  tečie  potrubiami  do  druhých  dvadsaťdva  bazénikov  voda.  „Žiaci,  koľko  vody
zostane v nejakom bazéne, ak Evsei Grigorievič Liberman3 uzavrie kohútik tu, a otvorí ho zasa tam?“

Výpočty  pri  projektovaní  vodovodných,  elektrických  a iných  sietí  sú  postavené  na  zákonoch
Gustáva  Roberta  Kirchhoffa  (1824  -  1887).  Ide  o súčasníka,  krajana,  avšak  nie  súkmeňovca  K.
Marxa. Jedno z Kirchhoffových pravidiel hovorí: koľko niekam niečoho (vody, elektrického prúdu,
peňazí atď.) priteká, toľko odtiaľ (a predtým odniekiaľ) toho istého i vyteká. 

Preto  vyvstáva otázka,  prečo  je  Marxov „Kapitál“  a akákoľvek učebnica  ekonomickej  politiky
oveľa hrubšia a nepochopiteľnejšia, ako ľubovoľná zbierka úloh z aritmetiky alebo elektrotechniky,
keď základ týchto podstatou analogických procesov tvoria rovnaké zákony ZACHOVANIA,
formálne popisované rovnakými výrazmi?

Národné  hospodárstvo  (ekonomika)  je  celospoločenská  špecializácia  a vzájomné  prepájanie
jednotlivých pracovných odvetví. Schéma výmeny tovarov zahŕňa dostatočne všeobecné názvy týchto
odvetví.  Ak  jedno  z odvetví  skolabuje,  tak  skolabuje  celá  ekonomika.  Pri  aplikácii  na  „trhovú“
ekonomiku to znamená, že v procese fungovania národného hospodárstva by všetky jeho odvetvia
mali disponovať platobnou schopnosťou (t.j., byť rentabilné).

Ak si naši ekonómovia uvedomili chyby plánového hospodárstva (hoci reálne toto „uvedomenie
si“ je iba schizofrenickým blúznením) a pre ekonomiku „trhovú“ túžbou zahoreli, tak boli povinní sa
aj postarať o to, aby v momente prechodu plánovaného hospodárstva na trhovú ekonomiku a najmä v
prechodnom období reforiem bola zabezpečená platobná schopnosť odvetví tak, ako je to znázornené
na schéme obr. 4 (alebo ešte detailnejšie). 

Drvivá  väčšina  absolventov  elektrotechnických  a strojníckych  priemysloviek,  o inžinieroch  ani
nehovoriac, je schopná vypočítať elektrickú sieť. Avšak vedúci ekonómovia krajiny sformovali balík
reforiem  tak,  že  sa  poľnohospodárstvo,  ťažba  energonosičov,  nerastov  a dreva,  spracovateľský

1 Obchod je v rámci vedenia informačnej vojny len jeden zo spôsobov presadzovania záujmov a prístupu k zdrojom,
ako prakticky a každodenne jasne vidíme i u našich západných „partnerov“, zahraničných „investorov“ a pod.. Podobne
v staroveku i stredoveku platilo,  že prakticky iba vtedy sa s niekým obchodovalo, ak nebolo dostatok síl  mu objekty
záujmu proste vziať. Neskôr sa často presadila idea finančného, či  ešte na vyššej úrovni kulturologického ovládnutia
zdrojov, ako účtovne menej nákladného spôsobu. Viď. spomínaný, už v antike definovaný, problém (výzva-príležitosť)
riešenia prevodu otrokárstva na podprahovú (filozofickú, ideologickú, pseudonáboženskú, dnes mediálnu) úroveň. Tak aj
projektovanie odlišných ideologických systémov pre otrokov a pre dozorcov-výpalníkov, fyzicky prinášajúcim produkciu
„chovu“ elitám a hlavne programátorom a administrátorom systému. - pozn. prekl.

2 Päták a groš – stredoveký peniaz, niečo ako dnes päťcentovka a eurominca. – pozn. prekl..
3 Ide  o známeho Chruščovovho „inšpirátora“  (Ni(e)kým  podhodeného „akožeporadcu)“,  ktorý  v r.  1965  naviedol

oficiálne  najmocnejšieho  muža  vtedajšieho  ZSSR  na  prechod  k  „novému  systému  plánovania  a ekonomického
stimulovania“. Podľa slov jedného nemenovaného významného západného politika urobil Evsei G. Liberman pre rozvrat
býv. ZSSR viac, ako všetky vojenské štruktúry NATO dokopy. 



priemysel a ďalšie odvetvia ocitli na hrane platobnej neschopnosti. Najbonitnejšími sa pritom ukázali
byť práve tzv.“kooperátori“ (t.j. špekulanti), vytvárajúci v prvom rade tzv.“kšeft“1. Prečo? 

Snáď preto, lebo ľudia, ako F. Gál, V. Komárek, V. Klaus, V. Mečiar, V. Dlouhý, I. Mikloš, B.
Schmögnerová,  M. Dzurinda a ďalší2,  sa  nikdy neučili  na školách  tohto  štátu  riešiť  úlohy ako je
výpočet bazénikov a na hodinách fyziky a v 8. triede ZŠ nepočuli nič o Kirchhoffových zákonoch?,
alebo len proste nedávali na hodinách výučby pozor? A aj keby tomu bolo tak, nie je azda Štatistický
úrad v stave zabezpečiť týchto „osvietencov“ informáciou nevyhnutnou pre daný výpočet? 

Azda práve preto dotyční politici nie sú schopní riešiť úlohu o „22 bazénoch“ tak, aby v každom
z nich  úroveň  „vody“  kolísala  v určených  hraniciach  –  t.j.,  ani  nepretekala  cez  okraj,  ale  ani
nevysychali? 

Je  snáď  systém  o 22  lineárnych  algebraických  rovniciach  so  zameraním  na  stabilitu  daného
dynamického systému „bazénov-odvetví“ v dobe počítačov neriešiteľný a neanalyzovateľný?

Technik-stredoškolák túto úlohu vyriešiť vie a vládni poradcovia pre ekonomiku nie? 
A ak sa nejaké odvetvie hospodárstva stane platobne neschopným a ustrnie, ba dokonca skolabuje

– to je potom akože „náhodnosť trhu“ na vine? 
Alebo sú na vine ekonomickí zahmlievači,  neschopní riadiť jak plánovanú ekonomiku, tak ani

nimi samými vyvolanú „živelnosť3 trhovú“?   
Pochopili  sme  dnes  už  konečne,  čo  všetko  hrozí,  ak  nie  je  zabezpečená  počiatočná  stabilita

platobnej schopnosti a žiadnej trhovej samoregulácie reálne niet?
A presnejšie: Netreba azda vedieť túto stabilitu a akože „samoreguláciu“ trhu podporovať, a preto

na ministerstve financií  pravidelne riešiť4 domácu úlohu na úrovni základnej školy hoc len pre
tých  „22  bazénikov“  a v súlade  so  získaným  výsledkom  zavčasu  meniť  daňovo-dotačnú
politiku?

Ďalej nasleduje pôvodný text.

Aj keď takéto schémy poskytnú predstavu o vzájomnej previazanosti odvetví a regiónov, predsa
len neumožňujú modelovať ekonomické procesy v živote spoločnosti, čo je nevyhnutné pre riešenie
úloh riadenia samoregulácie mnohoodvetvových výrobno-spotrebiteľských systémov.

Мnohoodvetvové  výrobno-spotrebiteľské  systémy  sú  systémami impulzného,  nespojitého  deja
kvôli dĺžke trvania procesu výroby a okamihu odovzdania produkcie zo správy výrobcu do správy
jeho  zákazníka.  Z tohto  dôvodu  riadiaco  významný  opis  tovarovej  výmeny  charakterizuje  určitý
časový  interval.  Kvôli  biosférnej  podmienenosti  poľnohospodárstva  a systému  vzdelania  dĺžka
časového intervalu T, t.j. výrobného cyklu, na ktorom môže byť posudzovaná plná tovarová výmena
všetkých odvetví, je nie menej, než jeden rok. Таkýto opis sa nazýva medziodvetvovou bilanciou.

1 Po  roku  1989  najväčších  dorevolučných  kooperátorov  (vekslákov-špekulantov)  zatienili  mafiáni.  Tí  sa  potom
transformovali  na  „biele  goliere“  –  podnikateľov,  ktorých  neskôr  pohltili  úžernícke  komerčné  banky  a  špekulanti
s cennými papiermi, ktorí sami nič nevytvárajú, a výlučne iba parazitujú na procese riadenia distribúcie celého spektra
investícií do jednotlivých odvetví a regiónov. Podobný proces prebehol kedysi na Západe (a v mnohých iných krajinách),
len to tam trvalo dlhšie a niekedy i v mierne odlišných formách. Často od staroveku, stredoveku a priemyselnej revolúcie
v jednotlivých vlnách. Viď. „Pirát a korzár šľachticom“ (F. Drake & H. Morgan). Vo vládnucej otrokárskej spoločenskej
koncepcii  sa tak deje odveky. Globálna úžernícka pyramídová ekonomika nás vcucla ako ďalší  zdroj na opracovanie,
využitie  a predĺženie  Západnej  „žúrky“.  Poslední  mafiáni  väčšinou tak  svoje  obete  donútili  zmenky  podpísať  a ovce
strihali-exekuovali už priamo dcérske spoločnosti bankových asociácií. Podobne, ako kedysi v podstate všetci bankári
a predtým feudáli, ako drobní zlodeji a kriminálnici začínali, a potom sa po x-tej generácii akože zlegalizovali, prípadne
kroniku  spálili  a na  zakázku  prepísali...,  i  keď  priama  kolektívna  pamäť  oviec-hostiteľov  nie  je  moc  dlhá,  avšak  tá
podprahová - zdravý sedliacky rozum - je vec iná... I preto sa ho (ČelovieČiny) paraziti-upíri ne-rozprávkoví tak boja...  

2 Žiaľ tento zoznam možno doplniť prakticky všetkými nasledujúcimi politikmi a ich tzv. „ekonomickými poradcami“.
Blázni a či vrahovia národa..., národov tejto republiky? 

3 Živelnosť, náhodnosť -  ako sa nie nadarmo vraví:“  Najväčšou konšpiráciou vo vede a ňou skúmaných príčinno-
dôsledkových  vzťahoch  je  samotný  výraz  „NÁHODA“.  Ľudovo:  „Cisár  Samosato  a jeho  vojvoda  Nahoda“.  Náhoda
v algoritmickom zmysle je absolútna abstrakcia,  v prírode a spoločnosti  sa principiálne nevyskytujúca.  Každý doteraz
známy skúmaný systém je totiž z dostatočného odstupu štatisticky vyjadriteľný (popísateľný), a tým predpovedateľný
(čiže  žiadna  Náhoda).  S príslušnými  vypočítanými  pravdepodobnostnými  odchýlkami,  samozrejme.  Viď.  modely
študijného odboru Vyššej štatistiky a Numerickej matematiky pre 6. - 8. semester VŠ. 

4 Buď  ručne  na  niekoľkých  hárkoch  papiera  formáru  A4,  alebo  pomocou  úplne  jednoduchého  počítačového
programu!



Меdziotvevová  bilancia  tovarovej  výmeny  ukazuje  rozdelenie  hrubej  výroby produkcie  každého
odvetvia medzi všetkými оdvetviami v procese ich výrobnej činnosti plus konečný - finálny produkt
každého  odvetvia.  Do konečného  -  finálneho  produktu  patria:  1)  «investičné  produkty» —  nové
prostriedky výroby, 2) nákupy na zabezpečenie činnosti štátu, 3) spotreba obyvateľstva.

Ak  túto  procedúru  vykonáme  postupne  pre  každé  odvetvie  z množiny  vyčlenených
v mnohoodvetvovom  výrobno-spotrebiteľskom  systéme,  tak  dostaneme  kvadratickú  tabuľku
(matricu) výmeny produkcie odvetviami medzi sebou v procese ich výroby, okolo ktorej sa nachádza
ešte  niekoľko  riadkov  a stĺpcov,  charakterizujúcich  nevýrobnú  spotrebu  a rôzne  aspekty  riadenia
makro- a mikroekonomiky. Táto tabuľka, zahŕňajúc aj  ju obklopujúce stĺpce a riadky nevýrobných
charakteristík,  je  jednou  z foriem  prezentácie  medziodvetvovej  bilancie.  Bilancia  môže  byť
prezentovaná v naturálnej i finančnej evidencii produkcie.

Matematicky môže byť bilancia opísaná systémom lineárnych rovníc, opakujúcich usporiadanosť
podľa riadkov a stĺpcov spomínanej tabuľky tovarovej výmeny odvetví:

Х1 = а11Х1 + а12Х2 + ... + а1nXn + F1

Х2 = а21Х1 + а22Х2 + ... + а2nXn + F2

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 )

Хn = аn1Х1 + аn2Х2 + ... + аnnXn + Fn

Kde Х1 ,  ...  ,  Xn je  hrubá  výroba  odvetví  od  prvého  po n-té.  Pravá  časť  každej  z rovníc
charakterizuje rozdelenie produkcie zodpovedajúceho odvetvia medzi jej spotrebiteľov: 

 1. Celým súborom odvetví v sfére výroby (blok 18 TVS na obr. 4) sú stĺpce, obsahujúce Х1 , ... , Xn ;
každý  člen i-tej  rovnice  typu аijХj predstavuje  objem  dodávok  produkcie  odvetvia i pre
zabezpečenie výroby v odvetví j v objeme Xj . inými slovami,  prezentovaný model je lineárny
a predpokladá, že potreby každého odvetvia ohľadom produkcie iných odvetví sú proporcionálne
objemu výroby jeho produkcie. 

 2. Produkciou konečnej spotreby je stĺpec F1 , ... , Fn .

V tomto systéme je druhý koeficient prvej rovnice — а12 —  číselne rovný množstvu produktu,
produkovaného odvetvím № 1, potrebného pre odvetvie № 2 na výrobu účtovnej jednotky produkcie
odvetvia  № 2.  Všetky ostatné koeficienty а11 , а12 , ... ,  аnn majú rovnaký význam, konkrétne určený
ich  miestom  v systéme  rovníc  a nazývajú  sa koeficientami  priamych  nákladov.  Každý  z nich
charakterizuje  kultúru  výroby  odvetvia-spotrebiteľa:  koľko  je  potrebnej  produkcie  odvetvia-
dodávateľa  v súvislosti  s technológiou  výroby +  koľko  bude  ukradnuté +  koľko  bude  stratené
nehospodárnym plytvaním. 

V súhrne koeficienty priamych nákladov tvoria kvadratickú tabuľku — matricu A , ak rozprávame
jazykom matematiky.

*        *        *

Tu a ďalej: 
 Matrice sú označené veľkými písmenami, zvoleným zvýrazneným kurzívnym typom písma: А ,

АT , Е , F , Х .
 Elementy  matríc  sú  označené  tými  istými  písmenami,  ako  aj  matrice:  buď  malými,  alebo

veľkými,  no  zvoleným  nezvýrazneným  kurzívnym  typom  písma,  s  indexami,  ukazujúcimi
polohu  v  matrici:  a12 ,  a ij ,  a nn ;  niektoré  matrice  sú  označené  pomocou  ich  elementov,
umiestnených v hranatých zátvorkách, napríklad: [PБ ii 

-1] , A=[aij] .
 Vektory sú označené veľkými i malými písmenami, zvoleným nezvýrazneným kurzívnym typom

písma,  pri  ktorých  môžu  byť mnemonické  (pridružené  pomocné)  indexy,  konkretizujúce
doplňujúci zmyslový obsah, ktorého význam je objasnený v texte: Х , r , rЗСТ , XK .



 Komponenty  vektorov  sú  označené  takisto  ako  samotné  vektory,  no  spolu  s indexami-
číslovačkami komponentov, jak číselnými, tak aj abecednými: rЗСТ 1 j , X1 , X i , XK j .

*               *
*

Bilancia môže byť zostavená zvlášť podľa demograficky podmieneného spektra a zvlášť podľa
degradačno-parazitického spektra;  môže byť zostavená v spoločnej  bilancii.  Do bilancie  tovarovej
výmeny  vo  forme (1)  môže  byť  zahrnutá  aj  exportne-importná  výmena  skúmaného
mnohoodvetvového systému s inými výrobno-spotrebiteľskými systémami.

Rovnice medziodvetvovej bilancie tovarovej výmeny môžu byť zapísané v matricovo-vektorovej
forme:

 (E - A)X = F ( 2 ) ,

kde: E je diagonálna matrica1, t.j., ktorej všetky elementy sú nuly, okrem e11 = e22 = ... = enn = 1 X a
F sú vektory-stĺpce,  spektrá  výroby,  pohlcujúce do seba Х1 ,  ... ,  Xn a samozrejme aj F1 ,  ... ,  Fn .
Rovnica (2) umožňuje odpovedať na otázku: aké má byť spektrum hrubej-celkovej výrobnej kapacity
pri kultúre výroby, opísanej matricou A , aby sme dostali spektrum finálnej produkcie.

Ak  každú  rovnicu  v naturálnej  bilancii  vynásobíme  po  položkách  cenami  produktu (spektra
produkcie  odvetvia  ako  celku),  vyrábaného  odvetvím,  ktoré  odpovedá  rovnici,  tak  každý  riadok
systému (1)  charakterizuje  zdroje  príjmov  tohto  odvetvia  od  predaja  jeho  produkcie,  a stĺpec,
zodpovedajúci  číslu  odvetvia,  charakterizuje  jeho  výdaje  po  zaplatení  produkcie získavanej
u dodávateľov (tzv. subdodávky) na zabezpečenie jeho vlastnej výroby.

Následne je možné nižšie pod systém rovníc vpísať ešte niekoľko riadkov funkčne podmienených
výdajov,  vytváraných  odvetvím  mimo  platieb  za  produkciu  jeho  dodávateľov  (za  subdodávky)
v procese jeho vlastnej výroby:
 Fond mzdových prostriedkov.
 Fond rozvoja a rekonštrukcie výroby.
 Financovanie spoločných (s podnikmi iných odvetví) programov.
 Dobročinnosť (tzv. sociálny fond).
 Voľné, nerozdelené prostriedky.
 Úverová a poistná bilancia (saldo).
 Bilancia daní a dotácií (saldo).
Tieto zápisy sa umiestňujú poniže riadkov bilancie tovarovej výmeny v stĺpcoch zodpovedajúcich

odvetví.  Таk  sa  medziodvetvová  bilancia  prenáša  do  hodnotovej  formy  evidencie  výroby.  Pri
hodnotovej evidencii sú možné bilančné rovnice iného druhu:

 (E - AT)P = r ( 3 ) ,

Kde maticu AТ dostávame ako výsledok transpozície (prenesenia) matice A (prenos — zápis do stĺpca
riadku matice  A s tým istým číslom,  to  jest a12

Т = a21 atď.);  tu  a v ďalšom horný index « Т » je
znakom transpozície  matíc (vo  vzťahu  k vektorom-stĺpcom  je  ekvivalentný  ich  zápisu  v podobe
riadku; а vo vzťahu k riadkom sú ich zápisy v podobe stĺpcov pri zachovaní poradia ich komponentov
zľava doprava a zhora nadol). P je vektor cien produkcie, započítavanej v bilancii tovarovej výmeny
odvetví;  а  r  je vektor-stĺpec,  ktorého zodpovedajúci komponent  pre každé odvetvie  je celý súbor
predtým  vyčíslených  funkčne  podmienených  výdajov  okrem  nákupov  produkcie  od
(sub)dodávateľov,  už  opísanej  maticou A ,  priradených  k evidenčnej  jednotke hrubej  (celkovej)
výroby.  Komponenty vektora r sa tradične nazývajú «podielom pridanej hodnoty»  v zložení ceny
produkcie (ceny  evidenčnej  jednotky  produkcie).  Samotná  rovnica (3)  je  nazývaná  rovnicou
rovnovážnych cien. Ona opisuje charakteristiky rentabilnosti оdvetvia ako celku v celej ich množine

1 Kvadratická matica А sa nazýva diagonálnou, ak z ij vychádza aij=0 . 



pri  spektre  hrubej  výroby X,  kultúre  výroby,  opisovanej  maticou A,  cenách,  vykazovaných  vo
vektore-stĺpci P a úverovo-finančnej politike, opísanej zložkami vektora-stĺpca r.

Do vektora r patria funkčne podmienené výdaje, už skôr spomenuté pri prevode bilancie tovarovej
výmeny z naturálnej evidencie na hodnotovú (peňažnú) evidenciu. Sú podriadené v rámci kultúrnych
tradícií a zákonodárstva administratívnej vlastnej vôli hierarchicky rôznych úrovní systému riadenia
národného hospodárstva:
 Riaditeľským  radám  firiem —  mzdy,  fondy  rekonštukcie  a rozvoja  výroby,  financovanie

spoločných programov, dobročinnosť, neurčené prostriedky.
 Veriteľom (vrátane akcionárov) a štátu — úverová a poistná bilancia.
 Štátu a riaditeľským radám koncernov (korporácií) — dane, dotácie, subvencie — štátne alebo

v rámci korporácií.
Toto  umožňuje  tvrdiť,  že  na  úrovni  posúdenia  úlohy  regulácie  a samoregulácie

mnohoodvetvových  výrobno-spotrebiteľských  systémov  ako celkov je  vektor r  vektorom podielu
výdajov  podľa  formovania  celosystémového  «zákona hodnoty-cien», a treba  mu  priradiť
mnemonický  (pomocný)  index «ZH».  Pretože  na  makroekonomickej  úrovni  je  možné  vplývať
prostriedkami  úverovej  a daňovo-dotačnej  politiky  na  rentabilnosť  výroby  a investičnú  aktivitu
všetkých odvetví,  tak funkčne podmieneným výdajom zodpovedajúce zložky vektora r  môžu byť
použité  ako  prostriedky  riadenia  samoregulácie  makroekonomiky.  Ich  zmena  na  úrovni
makroekonomiky vyvoláva zmenu štatistických charakteristík výroby a prerozdelenia bez priameho
administratívneho diktátu.  Inými slovami —  toto sú prostriedky nastavenia trhového mechanizmu
samoregulácie na ten či onen režim fungovania, ktorý môže byť udržateľným alebo neudržateľným,
spoločensky prijateľným, môže byť biosférne neprípustným alebo biosférne a sociálne bezpečným.
Nezávisle  na  tom,  či  tento  fakt  spoločnosť  chápe  alebo  nie,  tak  tento  mechanizmus  objektívne
existuje a funguje.  Ak je jeho pôsobenie nepochopiteľné a nejasné a tento mechanizmus nepatrí do
sféry vedomej riadiacej činnosti, tak dávajú prednosť ho nazývať  «оbjektívnym zákonom hodnoty-
ceny».

Z tejto interpretácie rovníc (3) je potrebné, predovšetkým:
 Daňové  zákonodárstvo  je  v princípe  neprípustné písať  bez  predchádzajúcej  analýzy

medziodvetvových bilancií a dynamiky ich zmien v naturálnej i evidenčnej evidencii tovarovej
výmeny1.

 Daňové zákonodárstvo musí dať k dispozícii výkonnej moci  konkrétne práva оhľadom zmien
daňového zaťaženia a prideľovania dotácií  a subvencií  v závislosti  od  reálnej dynamiky rastu
produktivity práce v odvetviach, ktoré sa historicky objektívne rozvíjajú nerovnomerne.2

Ak  tieto  dva  princípy  sú  porušené,  tak  spoločensky  potrebná  produkcia  nebude  vyrábaná
v dostatočnom  množstve,  pretože  nemôže  byť  zaplatená  potencionálnymi  spotrebiteľmi  pri
vyskladavšom sa  zákone hodnoty-ceny, a výroba finančne výhodnej produkcie a služieb môže mať
antispoločenské a antibiosférické následky.3

 Finančná  výhodnosť a spoločenská  prospešnosť sa  nie  vždy  zhodujú.  Úloha  nastavenia
úverovo-finančného  systému  spočíva  v tom,  aby  finančne  výhodné  bolo  vyrábať  to,  čo  je  pre
spoločnosť potrebné a bezpečné, nezávisle od cien, ktoré sa určitým spôsobom vytvorili na trhu.   Na

1 Štátnu dumu (parlament) a vládu RF o tom upovedomili v príslušnej analytickej správe ešte v roku 1994. Reakcia —
nulová, aj  keď  so  zriedkavými  výnimkami.  Pritom všetci  mali  vyššie  vzdelanie.  Мnohí  s technickým,  matematickym
a ekonomickým vzdelaním, a preto boli  povinní  ľahko rozumieť  matematickým zápisom. Z toho vychádza,  že oni  vo
svojej väčšine sú tupci, slaboši, zbabelci, sebci (alebo zámerní sabotéri a zradcovia vlasti a národa)*.

2 Typickým príkladom je vývoj daňovej a dotačnej politiky našich zemí v odvetví poľnohospodárstva v období po roku
1989. Kým do roku 1989 mal štát záujem na potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti krajiny, čomu bola prispôsobená
aj  daňová a dotačná politika  štátu,  tak jej  zmena po roku 1989 vrátane ďalších  nesystémových,  ale systematických
krokov, viedla k zničeniu celého sektora poľnohospodárskej výroby a k premene kedysi potravinovo sebestačných krajín
na krajiny viac než na 50% závislé na dovoze potravín. A toto sa neudialo len v bývalom Československu, ale v celom
bývalom bloku RVHP. – pozn. prekl.

3 Takým  antispoločenským následkom je  napr.  dopad  výroby  lacných neplnohodnotných potravín,  kde pôvodné
kvalitné suroviny sú nahrádzané lacnými náhražkami a p-otrav-inárskou chémiou, na zdravie obyvateľstva. Čo sa týka
dopadu na biosféru – ekológiu, tak je to napr. produkcia všemožnej techniky do domácností, odevov a  obuvi  na tzv.
jedno použitie s následnou tvorbou neúmerne množstva komunálneho odpadu.– pozn. prekl.



to je nevyhnutné chápať riadiaci význam prejskurantu (cenníka, sadzobníka) v jeho spätosti s výrobou
a prerozdelením.

Demograficky podmienené spektrum potrieb na základe systému štandartov môže byť  opísané
prostriedkami  matematickej  štatistiky  s rôznym  stupňom detailnosti.  Môže  byť  prognózované  na
desaťročia dopredu v závislosti od prognózovanej dynamiky demografických pyramíd a etnografie.
To umožňuje ho zvoliť ako vektor cieľov riadenia makroekonomiky. 

Slová «sociálne orientovaná ekonomika» sú prázdne slová, ak ich zmysel sa odlišuje od dostatku
výroby podľa demograficky podmieneného spektra potrieb.

No v stanovení  cieľov  sú  takisto  možné  chyby.  Okrem toho,  v  závislosti  od  rozvoja  kultúry,
demograficky  podmienené  spektrum potrieb  sa  môže  meniť  i podľa  katalógu,  i podľa  štandartov
dostatočnosti  a kvality  na  produkciu. V  spoločnosti —  zvlášť  v hláseniach  vedeniu  v davo-
„elitárnych“  spoločnostiach —  skoro  vždy  existuje  tendencia  vydávať  želané  za  skutočné.  Preto
riadenie  makroekonomiky  len  na  základe  určenia  charakteru  vektora  cieľov  štandartami
demografickej podmienenosti a porovnania s nimi spektra reálnej výroby je nemožné. 

Je  potrebné  odhaliť  makroekonomické  parametre  systému,  ktoré  vznikajú  nezávisle  na
machináciach  administratívy  ohľadom štandartov  demografickej  podmienenosti  a v ktorých  by sa
prejavovali  chyby  riadenia,  vrátane  chýb  v určení  demograficky  podmienených  štandartoch
dostatočnosti.

V podmienkach jednoznačnosti spektra demografickej podmienenosti je riadiaco žiadúce, aby sa
naplnil vzťah: 

(E - A) X = F  FD , 

kde FD je štandartné spektrum dostatočnosti,  podmienené demograficky  (spoločensky nevyhnutná
potreba). Tento zápis je potrebné chápať v tom zmysle, že v zápise (1) z pravej časti rovníc všetko,
okrem stĺpca F1 ,  ... ,Fn ,  je prenesené na ľavú časť a následne zprava od komponentu  F1 ,... ,Fn je
v zodpovedajúcom riadku dopísané:  FD1 , ... ,  FD n .

 No jednej hodnote vektora FD v takomto zápise môže zodpovedať množstvo medziodvetvových
bilancií, pretože vektory X a F nie sú konkretizované. Reálne sa vo výrobe môže uskutočniť len jedna
bilancia  tovarovej  výmeny.  A predovšetkým,  než  sa  začne  výroba,  riadenie  jej  musí  nastaviť
mechanizmus samoregulácie na jednu konkrétnu, v určitom zmysle optimálnu bilanciu.  Prirodzene,
že jeden a ten istý užitočný efekt F  FD je žiadúce získať pri minimálnej spotrebe celkového výkonu
v celej  množine  odvetví.  Všetko  toto  spolu  vo  formálne-matematických  opisoch  vedie  k úlohe
lineárneho programovania:

(E - A) X = F FD

 X  0  ( 4 )
Nájsť Min. ( Z ), Z = r1X1 + r2X2 + ... + rnXn

Toto je «úloha tovarovej výmeny», v ktorej je potrebné nájsť vektory X a F , vyhovujúce systému
nerovností-nerovníc  a kritériu  optima.  Súbor  koeficientov r1 ,  ... ,  rn v kritériu  optima  umožňuje
určitým spôsobom «sčítať» liatinu a chlieb, produkované rôznymi odvetviami.

Toto  je  obyčajná  úloha lineárneho  programovania,  jednej  z oblastí  lineárnej  algebry1.  Na  jej
riešenie sa používa štandartný algoritmus, nazývaný «simplex metóda»,  v rozličných modifikáciach
známy od začiatku 1940-tych rokov.

1 Avšak obory matematiky, použiteľné na riešenie úloh optimálneho výberu, optimálneho riadenia, v ZSSR i dnešnom
Rusku  nie  sú  súčasťou  všeobecnej  vysokoškolskej  výučby  vyššej  matematiky.  S nimi  oboznamujú  iba  matematikov-
abstrakcionistov, a praktických špecialistov zriedka kedy “cvičia” na použitie štandartných interpretácií na riešenie úplne
úzkeho  okruhu  úloh.  Následkom  tejto  osobitosti  štruktúry  vysokoškolského  matematického  vzdelania  všetko  ďalej
vysvetľované  bude  novinkou  jak  pre  väčšinu  matematikov-abstrakcionistov,  tak  aj  pre  praktických  matematikov  a
ekonómov.



Systém  nerovností-nerovníc  typu (4)  оpisuje  v n-mernom  priestranstve  vypuklý  mnohosten,
ktorého analógom v trojrozmernom priestranstve môže byť nehybný zemiak po jeho obrezaní nožom,
pohybujúci  sa  po  plochách,  určených  rovnicami  (1),  ktoré  sú  dopĺňané  ich  nerovnosťami (4).
Аrgument Z funkcie Min zadá balík (stopu) paralelných plôch, ktorého orientácia v priestranstve (t.j.
smerovanie kolmice ku každej ploche z balíka) je určená súborom koeficientov r1 , ... , rn . Оptimálne
riešenie  sa  nájde  ako spoločný bod,  v ktorom jedna z plôch balíka  sa  dotýka  mnohostenu.  Je  to
podobné tomu, ako keby k na stole ležiacemu zemiaku (po jeho obrezaní na mnohosten) prisunuli
knihu, premiestňujúc ju paralelne k sebe: kniha sa dotkne hoc i len jednej z hrán mnohostena. 

V lineárnom programovaní  táto názorná očividnosť charakteru pohybu knihy okolo zemiaka je
dokázaná rýdzo  matematicky  pre  n rozmerné  priestranstvo.  Аlgoritmus «simplex  metódy»  je
založený  na  tom,  že  optimálne  riešenie  úlohy (4)  leží  v jednej  z hrán  n-rozmerného  vypuklého
mnohostena  a na  jeho  nájdenie  je  nutné  postupne  preskúmať  hodnoty  funkcie Z vo  vrcholoch,
pohybujúc sa od jedného k druhému pozdĺž jeho okrajov v smere poklesu funkcie Z.

Prakticky v každej knihe, v ktorej sa vysvetľuje lineárne programovanie a jeho použitie pri riešení
praktických úloh, sa vykladá teória duálnosti lineárneho programovania. Jej zmysel vedie k tomu, že
každá úloha lineárneho programovania má matematicky objektívne duálnu úlohu, a optimálne riešenie
oboch úloh je vzájomne previazané. Vo vzťahu k úlohe (4) sa duálna k nej zapisuje takto:

 (E - AT ) P = rЗСТ  r
 P 0 (5)
 Nájsť Max ( Y ) , Y = FD1P1 + FD2P2 + ... + FDnPn 

Vo vzťahu k ekonomike je to «úloha rentability». 
Od  začiatku  1950-tych  rokov  je  známa  teoréma:  ak  v optimálnom  riešení  priamej  úlohy

nerovnosť-nerovnica № k sa vypĺňa ako striktná, tak je tu vzťah >, а  nie = (alebo < , а  nie =),  tak
v optimálnom riešení duálnej úlohy hodnota zodpovedajúcej premennej je rovná nule.

Таkže od začiatku 1950-tych rokov sú známe ekonomické interpretácie teórie duálnosti. Zvyčajne
sa v nich ako v priamej úlohe skúma určitá úloha tovarovej výmeny, v ktorej sa premenné interpretujú
ako objemy zdrojov, zapájaných do výrobného procesu.  Vtedy ako duálna úloha vystupuje  úloha
rentability, v ktorej sú premenné interpretované ako nejaké ceny (ceny «nejaké», lebo nie vo všetkých
interpretáciach  sú  to  reálne  tržné  ceny)  zodpovedajúcich  zdrojov.  Таkáto  interpretácia:  v priamej
úlohe premenné — оbjemy; v duálnej úlohe premenné — nejaké ceny, sa stala tradičnou, všeobecne
známou,  všeobecne prijatou.  Pozri,  napríklad,  J.P.  Zajčenko „Štúdium operácií“,  Kyjev,  „Vysoká
škola“, 1979 — radová učebnica pre vysoké školy; „Matematická ekonomika na osobnom počítači“
v redakcii M. Kuboniva preklad z japončiny, Мoskva, „Financie a štatistika“, 1991, japonské vydanie
1984 — vzdelávací spravodaj.

Uvedená  teoréma  v nich  získava  ekonomický  výraz:  ak  objem nejakého  zdroja  v optimálnom
riešení  priamej  úlohy  prekračuje  hranice,  zadané  nerovnosťami-nerovnicami,  tak  cena  zdroja
v optimálnom riešení duálnej úlohy je nula.

No keďže úloha rentability takisto môže byť riešená ako priama, tak v tomto prípade uvedená
teoréma je vyjadrená nasledujúcim spôsobom:  ak technologický proces №  k je striktne nevýhodný
z pohľadu optimalizácie cien, tak v optimálnom riešení úlohy tovarovej výmeny intenzita využívania
daného technologického procesu musí byť rovná nule. 

Таkáto  interpretácia  je  prípustná  vo  vzťahu  ku  každému  výrobnému  systému,  ktorý  nie  je
sebestačný v produkcii (subdodávky) spotrebúvanej v jeho výrobe, pri riešení úlohy o najvýhodnejšej
z     finančného pohľadu účasti v tovarovej výmene na trhu s vyskladavším sa cenníkom.

V prípade opisu aparátom lineárneho programovania úloh samoregulácie národného hospodárstva,
v ktorom  v každom  odvetví  kultúra  výroby  a technologická  báza  je  objektívnou  historickou
dannosťou,  použitie  tejto  interpretácie  v praxi  predurčuje zničenie  jedného  z nenahraditeľných
odvetví vo vlastnom národnom hospodárstve, čo vedie k podriadenosti voči vonkajším spoločensko-
ekonomickým systémom a ich koncepciám riadenia a/alebo k národnohospodárskej katastrofe.



To znamená, že v takýchto úlohách nerentabilnosť nenahraditeľného odvetvia je následkom, buď
zvýšenia  jeho  demografickej  zbytočnosti  produkcie,  alebo  v podmienkach  demografickej
nedostatočnosti  výroby prejavom chýb v nastavení  úverovo-finančného systému na samoreguláciu
výroby  a prerozdelenia  podľa  demograficky  podmieneného  spektra  potrieb,  následkom  čoho  sa
odvetvie stalo obeťou medziodvetvovej konkurencie ohľadom „zisku“. 

Nehľadiac na túto klauzulu, niet žiadnych formálne-matematických a ekonomických dôvodov, aby
v úlohách riadenia výrobno-spotrebiteľského systému štátu alebo regiónu ako celku (to predpokladá
preskúmanie vzájomnej podmienenosti výroby a spotreby) sa nehľadali iné interpretácie premenných
v úlohe tovarovej výmeny a rentabilnosti. V úlohe tovarovej výmeny sú premennými hrubé objemy,
vektor X.  V úlohe rentabilnosti sú premennými reálne trhové ceny produkcie spektra výroby  X,  t.j.
vektor P.

Avšak,  existuje  jedna  vážna  podmienka.  Formálno-matematické  riešenie  úlohy  rentability
predurčuje výskyt vektora cien P, t.j. reálneho trhového cenníka, vyhovujúceho ohraničeniam úlohy
(5).  No faktory,  ktoré tlačia na cenotvorbu v spoločnosti,  nie sú formalizované v úlohe (5),  preto
reálne ceny budú odlišné od evidenčného cenníka optimálneho riešenia úlohy (5). То jest,  formálne
matematicky dokonalé riešenie úlohy (5) je prakticky nezmyselné.

No,  ak  v úlohe  tovarovej  výmeny všetky nerovnice  sa vypĺňajú  ako striktné,  pri  štandarte FD

vedomej  demografickej  dostatočnosti  výroby,  prijímanej  v živote  kultúrou  spotreby  a praktickou
spotrebiteľskou aktivitou spoločnosti,  tak horúčkovitý dopyt byť nemôže ani pri nulových cenách.
Toto  vedie  v praxi  k naplneniu  uvádzanej  teorémy vo vzťahu  k priamej  úlohe  tovarovej  výmeny
a duálnej úlohe rentability.

To značí, že z pohľadu teórie riadenia sa v cenníku produkcie tovarov a služieb, spotrebovávaných
obyvateľstvom (3-tia  zložka v zložení konečného produktu F),  kvôli  získaniu ktorých je národné
hospodárstvo vedené, predstaví objektívne sa vyskladavší vektor chyby riadenia makroekonomického
systému.  Оn  nezávisí  od  machinácií  s normovaním  štandartu  demografickej  podmienenosti  FD ;
fakticky  v cenníku  v sfére  financií  sa  prejavia  všetky,  nielen  ekonomické,  chyby  samoriadenia
spoločnosti.

Ideálnemu režimu riadenia teoreticky zodpovedá nulový vektor chyby, a reálne — výkyvy okolo
nuly  s nevýznamnou  amplitúdou  s frekvenciou,  dostatočnou  na  to,  aby  chyba  riadenia  nestíhala
zrodiť  v systéme  situácie,  vnímané  ako  diskonfort  alebo  nezvratnú  škodu.  Оdklon  od  ideálneho
režimu  vedie  k vzniku  nenulového,  pomaly  sa  meniaceho  vektora  chyby.  Vo  vzťahu  k úlohám
riadenia  mnohoodvetvových  výrobno-spotrebiteľských  systémov  cenník  týmto  požiadavkám,
kladených teóriou riadenia na vektor chyby, vyhovuje. Cena je pritom spoločensky funkčne nie viac
než platobnoschopný obmedzovač оbjemov spotreby, fakticky je platobnoschopným obmedzovačom
množstva spotrebiteľov v podmienkach nedostatku produkcie a služieb v porovnaní so spoločenskou
požiadavkou ako takou. 

Je  to  rovnako  spravodlivé  vo  vzťahu  k obmedzeniu  spotreby  všetkého:  ponúkaného  prírodou
v hotovej podobe i produkovaného v spoločnosti podľa demograficky podmieneného a degradačno-
parizitického  spektra  potrieb,  a vo  vzťahu  k zámerným špekuláciam s umelo  vyvolanou  potrebou
módy a robenia peňazí „zo vzduchu“ (tzv. money maker).

Samozrejme,  je  nutné  stanoviť  úlohu  znulovania  vektora  chyby  –  cenníka-prejskurantu —
a budúcej podpory udržateľného rovnovážneho režimu nulového vektora chyby riadenia. Táto úloha
nemá  riešenia,  izolované  v sfére  makro-  a mikroekonomiky,  izolované  od  ostatného  života
spoločnosti. A preto úloha organizácie samoregulácie národného hospodárstva (а neskôr aj svetového
hospodárstva)  v biosférne  prípustnom  a spoločensky  prijateľnom  režime  je  iba  čiastočnou,  no
nevyhnutnou úlohou v riešení celého množstva problémov ľudstva.

Pri  takomto  prístupe  k  úlohám riadenia  samoregulácie  mnohoodvetvových  výrobno-
spotrebiteľských  systémov  v  páre  priamej  a  duálnej  úlohy má  riadiaci  význam  «úloha  tovarovej
výmeny»  ako úloha priama, а  duálna úloha  «rentability»,  ktorej matematické riešenie je riadiaco
bezvýznamné po zistení cenníka-prejskurantu ako vektora chyby riadenia, umožňuje vylúčiť metódu
«expertných ohodnotení» pri stanovení váhových faktorov (koeficientov) r1 , ... , rn v argumente Z =



r1X1 +  r2X2 +  ...  +  rnXn   funkcie Min( Z )  kritéria  výberu  najlepšieho riešenia  úlohy produktovej
výmeny (4), pretože ako ri môžu byť zobraté faktické hodnoty komponentov vektora r ЗСТ i .1

V súlade s takýmto prístupom hospodársky plán spoločensko-ekonomického rozvoja na obdobie
určitej doby trvania T nie je „latkou“ rekordnej výšky, ktorú musí národné hospodárstvo „preskočiť“
na hranici svojich možností.  Plán, štátny plán je prah, pod ktorý je neprípustný pád výroby podľa
katalógu  demograficky  podmieneného  spektra  produkcie  pre  koncového  spotrebiteľa  F  FD pre
každú z troch jeho zložiek: 1)  nové výrobné prostriedky, 2)  nákupy na zabezpečenie činnosti štátu,
3) spotreba  obyvateľstva.  Pritom výroba podľa katalógu degradačno-parazitického spektra  je  buď
podriadená оbmedzeniam  opačného  významu F < FD,  alebo  patrí  k voľným  parametrom,
považovaných za informácie na vykorenenie ich príčin MIMOekonomickými prostriedkami rôzneho
druhu.

V súlade s uvedeným: 

[PБ ii](Е - А)XКЛ = [PБ ii]FКП ( 6 ) 2,

—  rovnica  plánovacej  medziodvetvovej  bilancie  tovarovej  výmeny  v zmiešanej  forme  naturálnej
(vektor XКЛ a matica A )  a hodnotovej (matica  [PБ ii] )  evidencie.  Tu [PБ ii] je diagonálna  matica,
svojím obsahom ekvivalentná vektoru cenníka-prejskurantu PБ ; index «Б» je «bázový» — оznačuje
voľbu  evidenčného  cenníka-prejskuranta,  оbjektívne  sa  vyskladavšieho  v spoločnosti  k momentu
rozpracovania plánu, opísaného rovnicou (6). Мnemonické (pomocné) indexy pri vektoroch XКП a
FКП : «К» оznačuje naturálnu formu evidencie podľa katalógu štandartov; «П» оznačuje príslušnosť
informácie vo vektoroch XКП a FКП ku kategórii plánov, а nie opisov reality.

Rovnici (6) zodpovedá rovnica rentabilnosti odvetví pri plánovanom spektre hrubých kapacít XКП

a plánovanom spektre výroby konečnej produkcie FКП : 

 (E - AT)PБ = rЗСТП  ( 7 ) ,

v ktorom vektor rЗСТ získal doplnkový mnemonický index «П» — plánovaný.
Pretože  plán —  to  sú  priania,  a  výroba —  tо  je  realita,  vždy  odlišná  od  plánu  v dôsledku

nevyhnutných chýb modelovania, plánovania, aktuálneho riadenia a pod., tak je možné napísať ešte
dve rovnice, porovnávajúce priania s realitou:

([РБ ii]+ [РМ ii])(Е - А - А)(ХКП + ХК) =
= ([РБ ii]+ [РМ ii])(FКП+ FК) ( 8 )

 ([ХКП ii]+ [ХК ii])(Е - АТ - АТ)(РБ+ РМ)=
= ([ХКП ii]+ [ХК ii])(rЗСТП+ “св” + м) ( 9 )

Tu všetky matice, okrem А и А , sú diagonálne, a ich hlavné diagonály sú obsahovo ekvivalentné
vektorom, označeným tými istými indentifikátormi, ako aj elementy zodpovedajúcich matíc.  РМ sú
výrobou a dopytom vyvolané odchýlky reálnych cien od bázových cien РБ , t.j. Р=РБ+РМ. Tu a ďalej
viacpísmenové  identifikátory  dané  do  úvodzoviek:  “св” —  vektor  podielu  nadbytočnosti
оbrátkových prostriedkov v odvetviach v porovnaní s plánovanou bilanciou tovarovej  výmeny (7).
Z pohľadu teórie riadenia “св” je finančná miera rezervy udržateľnosti plánu. Jej hodnota môže byť
odôvodnená,  vychádzajúc  z možnosti  zaťaženia  plánovane  nevyťažených  kapacít. Pritom  sa
predpokladá, že možnosti výroby sú známe a možné spektrá výroby sú späté s plánovanými vzťahmi:

1 Okrem  toho,  je  možné  zostrojenie  úlohy  tovarovej  výmeny  s kritériom  optimalizácie:  Мах ( Y ),  kde
Y = FD1P1 + FD2P2 + ... + FDnPn . 

2 Pri  vynásobení  matíc  A a B elementy  výslednej  matice С=AB sú  určené vzťahom: [cij]=[aijbji] .  То  jеst,  každý
element matice C je sumou súčinov elementov s rovnakými číslami, stojacími v i-tom riadku matice A a v  j-tom stĺpci
matice B .



ХВ = ХКП +ХВ ; 

FВ=FКП+FВ ; 

(E - A)ХВ = FВ , 

a pritom ХВ > 0, FВ > 0, čo odráža mieru rezervy udržateľnosti plánu ohľadom jeho zabezpečenia
rezervami, zdrojmi a výrobnými kapacitami v ich naturálnej evidencii.

Vektor “св” sa určuje vzťahom:

 [ХКП ii
-1][ХВ ii]AT РБ “св” 

 [ХКП ii
-1]( [ХВ ii]AT РБ + [ХВ ii]rЗСТП)  ( 10 ), 

kde [ХКП ii
-1]  je diagonálna matica s nenulovými koeficientami, rovnými: 

ХКП 11
-1= 1/ХКП 1 , ... , ХКП nn

-1= 1/ХКП n .

Dolné ohraničenie “св” predpokladá odbyt produkcie nadplán pri znížení cien so zreteľom na РБ ;
horné  ohraničenie  v sebe skrýva na  úrovni  mnohoodvetvového výrobno-spotrebiteľského systému
štátu  hrozbu  emisie  platobných  prostriedkov,  nezabezpečených  tovarom  a službami  pri  cenníku-
prejskurante РБ v prípade ХК < ХВ , čo vedie k rastu cien ohľadne РБ .

M = (XКП + XК)м je vektor odchýlky evidenčnej finančnej bilancie odvetví ohľadne plánovanej,
podmienený  odchýlkami РМ ,  А и  ХК  ХВ ,  FК  FВ .  Tu м  je  vektor  podielu  odchýlky
finančnej  bilancie  odvetví,  pripadajúcej  na  evidenčnú  jednotku  odvetvovej  výroby  produkcie (v
skúmanom matematickom modeli je štruktúrne analogický vektoru podielu pridanej hodnoty rЗСТ ).

Rovnice (6  —  10)  „medzi  rečou,  medzi  riadkami“  obsahujú  v sebe  nejednotnosť  porovnaní
rôznych  bilancií,  ktorej  ignorovanie  môže  viesť  k zníženiu  kvality  a strate  riadenia. Pre  ich
bezpečné používanie v úlohách riadenia monohoodvetvových výrobno-spotrebiteľských systémov
je potrebné túto nejednotnosť vyriešiť. 



6.3. Základy teórie podobnosti makroekonomických systémov
Мnohé užité vedy majú vo svojej skladbe oddiel s názvom teória podobnosti.  V každej z nich

teória  podobnosti  odpovedá  na  otázku:  akou  kombináciou  veličín  je  potrebné  násobiť  (prípadne
deliť)* reálne namerané  (alebo menované)  parametre objekta na to,  aby jeho charakteristiky bolo
možné porovnať s charakteristikami  iného objektu analogického určenia;  alebo s charakteristikami
toho istého objektu, ale v iných časových okamihoch.

Mierka na geografickej  mape je najjednoduchším a najznámejším príkladom teórie  podobnosti.
Letectvo a kozmonautika, námorná plavba v ich súčasnej podobe a mnoho iného, ktoré sa stalo pre
nás  bežným,  sa  stali  možnými  iba  preto,  lebo  v 19.  a začiatkom  20.  storočia  bola  v mechanike
rozvinutá  teória  podobnosti.  Následkom  toho  rôzne  exempláre  uvedenej  techniky  sú  navzájom
súmerateľné, čo  umožňuje  ešte  v štádiu  projektovania  vybrať variant  z určitého  uhla  pohľadu
najvhodnejší;  а  charakteristiky  naturálnych  objektov  môžu  byť  prepočítané  v procese  ich
projektovania  s charakteristík  modelov  a malorozmerných  objektov  s pre  prax  prijateľnou
presnosťou;  mnohé čisto výpočtové metódy v inžinierskych záležitostiach sú zostrojené na základe
systematických  experimentov,  ktorých  výsledky  sú  takisto  pustené  cez  aparát  teórie  podobnosti.
Inými slovami — teória podobnosti je osnovou pre prijatie technických a riadiacich riešení s jasne
predvídateľnými výsledkami, vrátane hodnotenia bezpečnosti.

Do objavenia sa teórie podobnosti v mechanike bol úspech v inžinierskych dielach určený osobnou
intuíciou  a predchodzou  praktickou  skúsenosťou,  taviacou  predošlé  neúspechy  do  bezpečnosť
garantujúcich  kánonov  tradičných  riešení  a ich  šablónovitú  reprodukciu  v  „nových“  projektoch.
S objavením  sa  teórie  podobnosti  epocha  zmätku  a primitívneho  „zaklínania  živlov“  národnými
umelcami sa v technike skončila.

No  dodnes  ani  jedna  z  publikovaných1 učebníc  alebo  akademických  foliantov2 politickej
ekonómie,  ekonomikу, teórie  plánovania,  financií  a ostatných sociologických disciplín neobsahuje
výklad teórie podobnosti v súvislosti s mnohoodvetvovými výrobno-spotrebiteľskými systémami. To
znamená, že ekonomická veda sa dodnes nachádza v štádiu prvotného nahromadenia faktov, zmätkov
v obhajobách dizertácií a v sympóziach a nemá nič okrem rozličných škôl  primitívneho „zaklínania
trhového  živlu“  málopočetnými  národnými  umelcami,  na  spôsob  Ludwiga  Wilhelma  Erharda,
ktorému je  Nemecko  po roku 1945  v mnohom zaviazané  za svoj  terajší  blahobyt.  No historicky
častejšie majú spoločenstvá čo do činenia s následkami zaklínania finančno–ekonomických živlov
medzinárodnými umelcami, ku ktorým patria Rotschildovci, Rockefellerovci, parvuzovci, sorošovci a
menej známi ich súkmeňovci, praktizujúci v rôznych regiónoch planéty mafiózne organizovanú úžeru
a finančné podvody.

V makroekonomike sú riadiaco zaujímavé dva vzájomne podmienené procesy: 
 tovarová výmena ako taká v procese výroby produkcie a služieb (to je riadený objekt); 
 finančný obeh (to je prostriedok riadenia,  vovádzajúci riadený objekt do prijateľného režimu

samoregulácie).
Teória  podobnosti  vo  vzťahu  ku  kreditno-finančnému  systému  predpokladá  opis  všetkých

finančných operácií v bezrozmernej podobe. Pritom ľubovoľná nominálna peňažná suma Пi sa delí na
sumárnu priebežnú nominálnu potencionálnu platobnú schopnosť spoločnosti.

 Пi = (S+K) ( 11 ) ,

kde K je  sumárny  objem  vydaných  kreditných  (úverových)  pôžičiek,  vrátane  kaskádovitého
úverovania,  avšak  bez  zarátania  zadĺženosti  podľa  úverového  percenta  (úrokom);  S je  aktuálna

1

 Okrem prác Vnútorného prediktora SSSR:  predošlé vydania „Krátkeho kurzu...“ a “«Prietrž» ekonomiky treba
«vyrezať»”.

2 Foliant – hrubá, veľká kniha, „biblia“... – pozn. prekl..



sumárna platobná schopnosť v prípade úplnej likvidácie úverovej zadĺženosti všetkými pri nulovom
úverovom úroku. 

Pretože (S+K)/(S+K) 1,  tak  v bezrozmernom  S+K systéme  ľubovoľnej  nominálnej  sume  Пi

zodpovedá konkrétna hodnota: 

 Пi /(S+K)< 1.

V bezrozmernom  S+K systéme merná (konkrétna) platobná schopnosť finančných osôb sa mení
jak následkom nimi uskutočnených obchodov, kúpa-predaj, (Пi ),  tak aj následkom emisnej činnosti
štátu (S), daňového zaťaženia a úverovej činnosti bánk a iných úverových inštitúcií (K). Tieto zmeny
v bezrozmernom kreditno-finančnom systéme môžu mať kvalitatívne iný charakter,  než ako sa to
prezentuje pri analýze zmien v nejakom ohraničenom súbore nominálov, menšom, než veličina S+K.
Pritom dynamika zmien S a K vykazuje bezprostredný vplyv na rentabilnosť výroby v bezrozmernom
S+K     systéme účtovníctva,  pretože  následkom jeho zmeny sa v rôznej  proporcii  menia  aj  cenové
vzťahy,  určujúce vstupné (nákupy produkcie dodávateľov)  a výstupné (predaj vlastnej  produkcie)
prejskuranty (cenníky) odvetví a podnikov v mnohoodvetvovom výrobno-spotrebiteľskom systéme.

V súlade  s  tým,  vzťah  medzi  systémami  účtovnej  evidencie v BEZROZMERNOM  a v
NEBEZROZMERNOM (NOMINÁLNOM1)  úverovo-finančnom  systéme  je  taký  istý,  ako  medzi
zošitami  z aritmetiky jednotkára  a  štvorkára:  jednotkár  prevádza  zlomky na  spoločný menovateľ,
predtým  než  ich  sčíta  alebo  odčíta;  а  štvorkár —  z nevedomosti  alebo  kvôli  „zjednodušeniu
výpočtov“ — spočítava a odčítava iba čitateľe, nevšímajúc si nič z toho, čo je zapísané a prebieha
pod zlomkovou čiarou. 

Ak sa počas obdobia, v ktorom je vedená účtovná evidencia, menovateľ S+K veľmi nemení, tak
„účtovník-štvorkár“ sa veľmi nemýli, pretože všeobecný člen 1/(S+K) je možné vyňať pred zátvorku,
čo vo vzťahu k „účtovníkovi-jednotkárovi“, pracujúcemu aj s menovateľmi zlomkov, je ekvivalentné
inému rozmeru jednotiek merania platobnej schopnosti ako takej. 

Ale ak menovateľ S+K sa znateľne mení počas obdobia2, v ktorom sa vedie účtovná evidencia, tak
pred  zátvorku  ho  nevyjmeš,  následkom  čoho  u  „účtovníka-štvorkára“,  ignorujúceho  menovatele
zlomkov, bude na výstupe „analytického súpisu“ čistý nezmysel;  z účtovnej evidencie „účtovníka-
jednotkára“ bude možné v oboch prípadoch dozvedieť sa pravdu o dynamike platobnej schopnosti
ako takej i o finančnom stave firmy.

Primerane  tomu,  pri  značnej  zmene  veličiny S+K :  všetky nominálne finančné  ukazovatele,
charakteristické  pre  jednotlivé  fyzické  a právnické  osoby,  sú  vzájomne  neporovnateľné;  celá
dlhodobá  finančno-ekonomická  štatistika  nehovorí  nič  o mikro-  a makro-  úrovniach  posúdenia
ekonomických systémov, ak nie je známe, akým aktuálnym hodnotám veličinám S+K jej ukazovatele
zodpovedajú  v každom  momentálnom  čase.  A celá  táto  informácia  nemôže  byť  v osnove
ekonomickej prognostiky a rozpracovania ekonomickej stratégie ani na úrovni jednotlivej firmy, ani
na úrovni štátu.

Avšak, účtovníci Ruska, VŠETCI BEZ VÝNIMKY, (а takisto aj účtovníci „progresívnych“ krajín
s trhovou ekonomikou)  sú nútení byť štvorkármi,  pretože veličina S+K sa formuje na úrovni vlád
krajín  a transregionálnej nadštátnej bankovej  korporácie,  a v systéme účtovnej  evidencie  všetkých
krajín ani samotná veličina S+K , ani jej zmeny v čase t počas zúčtovacej účtovnej periódy (S+K)0 /
(S+K)t sa neberú do úvahy (v uvedenom vzťahu index 0 zodpovedá hodnote veličiny na začiatku
sledovaného obdobia;  index t — zodpovedá jeho koncu).  V ďalšom preskúmame, ako táto otázka
o ignorovaných menovateľoch sa prejavuje v medziodvetvovej bilancii.

Práve preto, že vplyv na veličinu S+K zo strany štátu a bankovej korporácie nie je pod kontrolou
nikoho  z jednotlivých  platbyschopných  fyzických  a právnických  osôb,  nezávisí  od  technicko-
technologickej  politiky riaditeľov firiem,  ich  marketingových služieb a pod,  tak vo vzťahu k nim

1 Všeobecne prijatom v krajinách Západu a v Rusku,  nezávisle na rozdieloch v účtovných plánoch a v prípustných
i neprípustných schémach účtovných zápisov.

2 To sa týka v skutočnosti prechodu k imaginárným v neohraničenom množstve nominálom (a predovšetkým v Rusku
so začiatkom epochy reforiem).



všetkým оn  (ten  vplyv)  vystupuje  ako  na  každého  z nich  doliehajúci  faktor,  ktorý  je  v podstate
prostriedkom hierarchicky vyššieho riadenia celkového makroekonomického systému.

V bezrozmernom  úverovo-finančnom  systéme  neprebieha  nič,  okrem  prerozdelenia  medzi
finančnými  osobami  ich  pomerných  platobných  schopností,  ktorých  suma  je  vždy  rovná  jednej.
Bezrozmerný  S+K úverovo-finančný systém,  posudzovaný ako celok,  je  charakterizovaný dvoma
vzťahmi, vyjadrujúcimi finančnú silu v spoločnosti: 

0 < S/(S+K)  1;

-  < (S-%)/(S+K)< 1 ,

kde % je nenulová percentuálna zadĺženosť zo súhrnej úverovej pôžičky K .
Nominálny a bezrozmerný prejskurant (cenník) sú späté vzťahom:

Р = (P1 , P2 , ... , Pn)T = (S + K)(Q1 , Q2 , ... , Qn)T ( 12 ) ,

kde S+K  sú normujúcim faktorom (násobiteľom) a  (Q1 ,  Q2 ,  ...  ,  Qn)T je vektor  bezrozmerných
koeficientov (ak v čase, tak vektor funkcií), v ktorých sú odrazené cenové vzťahy pri vyskladavšom
sa zákone ceny; ďalej vektor Q sa nazýva «jadro prejsKUrantu».

Pritom dynamika S+K vykazuje bezprostredný vplyv na rentabilitu výroby v rôznych odvetviach,
posudzovanú  v bezrozmernom  systéme.  Таk  ako  tento  vplyv:  nepodlieha  kontrole  nikoho
z jednotlivých finančných osôb;  môže prebiehať v kratšom čase, než trvá ľubovoľný technologický
cyklus výroby; nezávisí od vedenej technicko-technologickej politiky, — tak vo vzťahu ku všetkým
konkrétnym  výrobám  a odvetviam  vystupuje  ako  na  všetkých  doliehajúci  faktor,  v ktorom  sa
prejavuje  hierarchicky  vyššie  makroekonomické  riadenie  alebo bezstarostná  lajdácka  hlúposť,
trhajúca  nadranc  celostný  proces  výrobnej  tovarovej  výmeny  v  spoločnosti.  V súvislosti  s tým
posúdime vzájomnú podmienenosť S+K a medziodvetvových bilancií.

Pre každé odvetvie  je  možné z celkového prejskurantu (cenníka) Р  vyčleniť  dve podmnožiny:
prejskurant РR — určujúci výdavky/náklady odvetvia pri nákupe produkcie od jeho dodávateľov pre
potrebu  vlastnej  výroby;  a  prejskurant РV —  určujúci  príjmy odvetvia  za  predaj  jeho  produkcie
zákazníkom.  Reálne  sú  prejskuranty РR (vstupný)  a РV (výstupný)  oddelené  časom  splnenia
výrobného programu,  jak pri  práci  pre verejný trh a masovej  výrobe produkcie,  tak aj  pri  plnení
individuálnych  zákaziek  podľa  skôr  dojednaných  cien,  ktorých  dojednaná  úroveň  predpokladá
rentabilnosť výroby po zakončení výrobného programu. Оbjem nákladov je určený pri vyskladavšom
sa prejskurante (cenníku) obsahom vybraného výrobného programu, vo väčšine prípadov v trhovej
ekonomike  orientovanom  na  získanie  príjmov,  umožňujúcich  zdokonaľovať  (inovovať)  výrobnú
základňu a, ako minimum, udržiavať dosiahnutú úroveň produkcie, a ak kapacita trhu umožňuje nájsť
nových spotrebiteľov produkcie, tak aj navýšiť výrobu alebo preniknúť do iných odvetví. 

Splnenie  výrobného  programu  od  začiatku  výrobných  nákupov  do  odovzdania  produkcie
zákazníkovi a získania od neho platby vyžaduje určitý čas.  Ak počas tejto doby dochádza k zmene
S+K ,  tak táto zmena môže viesť k citeľným zmenám kúpnej schopnosti finančných prostriedkov,
vyčlenených z plnenia výrobného programu. Pri práci na individuálnych objednávkach takáto zmena
je schopná spraviť  skôr  uzavreté  kontrakty stratovými,  hoc pri  ich  uzavretí  boli  ohodnotené  ako
veľmi výhodné;  no takisto je možné, že radový, podľa svojich finančných ukazovateľov, kontrakt
získa  status  mimoriadne  ziskového.  Pretože  všetky  odvetvia  národného  hospodárstva  patria  do
jedného  a toho  istého  úverovo-finančného  systému,  v ktorom  úverová  a/alebo  emisná  vlna  S,
meniaca hodnotu  Пi na hodnotu  Пi = S+K+S,  prechádza cez nich selektívne, dokonca ešte aj
s rôznymi technologicko podmienenými rýchlosťami, tak v bezrozmernom S+K úverovo-finančnom
systéme  môžu  nastať  proporcie  špecifickej  platobnej  schopnosti  a finančných  obratov,
nezodpovedajúce  v naturálnom  účtovníctve  ich  výrobným  kapacitám  a spoločenským  potrebám
produkcie.

K tomu dochádza preto, lebo v dôsledku nerovnomernosti vplyvu S na rôzne odvetvia a sociálne
skupiny  sa  mení  jadro  prejskurantu  (cenníka)  (Q1 ,  Q2 ,  ...  ,  Qn)T a,  ako  následok,  menia  sa



prejskuranty-cenníky PR /(S+K) a PV /(S+K)  všetkých  odvetví.  To  znemožňuje  predchádzajúcu
tovarovú  výmenu  pri  zachovaní  nemenných  odvetvových  komponentov  vektora rЗСТ a funkčne
podmienených výdavkov v každom z odvetví, patriacich do vektora  rЗСТ .  Pri |S|>Skritické dochádza
k rozpadu samoregulácie národného hospodárstva kvôli vzniku mimoriadne kritických disproporcií
finančnej  bilancie  (rovnováhy)  odvetví.  Zjednodušené  ohodnotenie  prerozdelenia  finančnej
nerovnováhy podľa odvetví v bezrozmernom systéme je určené vzorcom:

M /(S+K+S)=[РV ii](АХК+FК)/(S+K+S)-
-[ХК ii](АТРR+rЗСТ)/(S+K)   ( 13 ) ,

kde [РV ii] je diagonálna  matica,  prejskurant,  určujúci  príjmy odvetví;  [ХК ii] je diagonálna  matica
celkových kapacít odvetví v naturálnej evidencii  výroby (výrobkov), obsahovo analogická vektoru
ХК .

V nominálnom úverovo-finančnom systéme vzťah (13) sa proste vyjadriť nedá ! ! !

Vzorec (13)  nemôže  dať  presné  výsledky,  pretože  každé  z odvetví  je  charakterizované  svojou
hustotou  rozloženia (termín  teórie  pravdepodobnosti)  transakcií  podľa  dĺžky  doby  výrobného  cyklu,
popisovaného  do  neho  patriacimi  medziodvetvovými  bilanciami,  а,  okrem toho,  v každom odvetví  je
vlastná  technologicky  podmienená  dĺžka  doby  splnenia  výrobného  programu  (dĺžky  výrobného
cyklu)*.  Napriek tomu,  vzorec (13)  dobre ukazuje mechanizmus vzniku nepomeru, neprimeranosti
špecifickej  kúpyschopnosti  každého  z odvetví  pri  prevýšení  absolutnou  veličinou S hraníc,
vyvolávajúcich stratu finančnej udržateľnosti (stability)  národného hospodárstva.

 Platby  úverových  percent  (úrokov)  je zvláštnym  prípadom  S< 0.  Inštitút  úveru  (kreditu)
s úrokovým  percentom  v  bezrozmernom S+K systéme  je  v terminológii  matematiky «hrou
s nenulovým súčtom» (prísny matematický  termín,  oddiel «teória  hier»),  v  ktorej výhra  je  vždy
predurčená korporácii kreditorov;  inými slovami, toto je svojho druhu „futbalové ihrisko s jednou
bránkou“: 

K/(S+K)< K % /(S + K) ,

kvôli čomu, ak do začiatku zmluvy o úverovaní s úrokom bolo S/S 1, tak po jej uzavretí (S-%)/S< 1,
а  platobná schopnosť v objeme (%)/S sa stala majetkom kreditorov, t.j. bola spoločnosti ukradnutá.
Таkto účtovne nevyvrátiteľne úverový úrok nevratne prečerpáva v bezrozmernom systéme platobnú
schopnosť zo spoločnosti do korporácie kreditorov. V nominálnom systéme tento proces pocítime iba
cez jeho následky, no zle vidíme, pretože všetci pracujú s Пi , а nie s Пi /(S+K).

Ak je sfére výroby poskytnutá úverová pôžička K,  tak ona skrze výplaty pracovného personálu
a osobné príjmi podnikateľov začína prenikať do sféry spotreby.  Rýchlosť takéhoto prenikania je
charakterizovaná funkciou U(t).  Ale ak je úverová pôžička poskytnutá aj s úrokom, tak riaditeľstvá
výrobných  prevádzok ohlasujú  ceny  vyrobeného  objemu  produkcie,  vychádzajúc  z nevyhnutnosti
vyvstavšieho budúceho vrátenia K% > K (polopate: dvihnú ceny...)*. Rýchlosť rastu ohlásenej ceny
výrobkov je charakterizovaná funkciou W(t).  Funkcie U(t),  W(t),  оbjem úveru K a objem vrátenia
úveru K% sú vzájomne previazané vzťahom v čase t , v ktorom je vyjadrená nutnosť vrátenia K% :

  
 


0 0

 pri )(%)( dttWKKdttU  ( 14 ) 1 , 

kde sa rozumie, že   je dostatočne dlhá doba, ale predsa len nie nekonečná. 
Tento vzťah značí,  že v nominálnom (а  takisto v bezrozmernom)  úverovo-finančnom systéme

úverový  úrok  požiera  platbyschopný  dopyt  a spotrebiteľskú  aktivitu  obyvateľstva  a znemožňuje
odbyt určitej časti už vyrobenej i k výrobe plánovanej produkcie jednoducho preto, že tí, ktorí by ju
ešte  chceli  kúpiť,  nemajú  na  to  peniaze kvôli  podmienkam,  ktoré  pre  nich  vytvorili  korporácie

1 Vysvetlenie pre tých, čo neovládajú matematickú analýzu:  význam tohto vzťahu je v tom, že v dôsledku úroku na
pôžičke,  úroveň  cien  rastie  rýchlejšie,  než  kúpyschopnosť  väčšiny  obyvateľstva  dokonca  aj  v prípade  rastu  výroby
a nominálnych príjmov spoločnosti (zdôrazňujeme: nominálnych, nie reálnych, lebo tie klesajú)*. Konkrétne tento vzťah
demonštrujú reformátori, ako stabilnú vlastnosť ich ekonomickej politiky.



úverových úžerníkov. Ak vzťah (14) dorazí do bývania a potravy, tak úverový úrok sa stáva zbraňou
finančno-ekonomickej genocídy. 

Aj v globálnych rozmeroch sa finančno-ekonomická genocída vykonáva pod vedením židovských
bankových klanov a ich оkultných pánov v súlade s doktrínou „Deuteronómia-Izaiáša“ 1. 

V takýchto podmienkach hospodárenia hovoriť o nejakých právach a slobodách osobnosti je buď
tuposť, alebo drzé pokrytectvo v nádeji na obmedzenosť poslucháčov, aby sa vyvolala nevedomá
podriadenosť a pokora nemysliacich voči korporáciam úžerníkov a ich pánom.

Ak  to  majitelia  systému  potrebujú,  tak  v nominálnom  úverovo-finančnom  systéme  deficit
platobnej schopnosti obyvateľstva sa hasí emisiou nominálnych peňazí štátom, neštátnou a štátnou
emisiou peňažných derivátov (аkcií, оbligácií, ostatných „cenných“ papierov, ktorých emisia navracia
skutočné  nominálne  peniaze  do  obehu;  avšak,  to  je  len  dočasné  sňatie  problému  platobnej
neschopnosti2)  a odpustením  úverovej  zadĺženosti.  Ak  sa  toto  nespraví,  tak  vzniká  kríza  z
„nadvýroby“;  v jej  podstate  je  to  plne  riadená  kríza  nadvýroby  neplatoschopných  právnických
a fyzických osôb.

Na úrovni makroekonomiky inštitút  kreditu-úveru sám o sebe je užitočný ako finančná klapka,
umožňujúca  zrýchliť  tovarovú  výmenu  pri  vyskladavšom  sa  cenníku  prostredníctvom  doladenia
aktuálneho spektra platbyschopného dopytu spektru ponuky produkcie podľa výrobcami ohlásených
cien. Kredit dočasne  prerozdelí  nevyužívanú  platobnú  schopnosť  potenciálnych  spotrebiteľov
v prospech aktívnych spotrebiteľov, zakúšajúcich dočasný nedostatok ich vlastných prostriedkov. Ale

1 Deuteronómium je Piata Mojžišova kniha Starého zákona. Starý zákon, ako je možné sa dočítať, jak v  oficiálnych
teologických  textoch  tzv.  kresťanských  cirkví,  tak  aj  na  internete,  napr.  tu:  https://sk.wikipedia.org/wiki/Biblia,  bol
prevzatý  do  Biblie  z judaizmu  a napr.  v pôvodnej  pravoslávnej  Biblii  sa  až  do  dôb  cára  Petra  I.  nevyskytoval.  Až
popetrovské  reformy  do  pravoslávnej  Biblie  Starý  zákon  začlenili  a pôvodné  Biblie  boli  cárskym  výnosom  všetky
zlikvidované. Deuteronómia-Izaiášovou doktrínou je postavený základ úžerníctva a cieleného postupného ožobračovania
celého sveta židovskými úžerníkmi cez inštitúciu úroku. A aby sa tomu kresťania neprotivili, tak im do ich pôvodnej Biblie
postupne cez ovládnutie ich cirkví (ako prvá bola infikovaná katolícka cirkev momentom prevlečenia sa Šavla za Pavla
a postupného ovládnutia katolicizmu jeho myšlienkami) implementovali do ich pôvodných Biblií cez Starý zákon túto
doktrínu a poistili si to aj zakomponovaním Ježišových? výrokov do evanjelií: „Dávaj cisárovi, čo je cisárove a  Bohu, čo je
Božie.“ A „Neprišiel som k vám aby som Mojžišove zákony zmenil, ale ich naplnil.“ Mojžišové zákony – Mojžišove knihy
a teda aj Deuterónomium... Tu je doktrína Deuteronómia-Izaiáša:

Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
15:1Siedmy rok zachováš úľavu, ktorá sa vykoná takto:  2 Veriteľ, ktorému je dlžen jeho priateľ, blížny a brat,

nebude môcť  vymáhať  dlhy,  lebo je  ohlásená úľava na Pánovu česť.  3 Od cudzinca môžeš  požadovať,  ale  dlh  od
súkmeňovca  a  blížneho  nebudeš  mať  právo  požadovať. ...  6 Mnohým  národom  budeš  požičiavať,  sám  si  však
nepožičiaš nič od nikoho, budeš panovať nad mnohými národmi, ale nad tebou nebude panovať nijaký.

23:19  Ani peniaze, obilie, ani nijakú inú vec nesmieš požičiavať na úrok svojmu bratovi,  20 len cudzincovi.
Svojmu bratovi požičiaš bez úroku, čo potrebuje, aby ťa Pán, tvoj Boh, požehnával pri každej tvojej práci v krajine, do
ktorej vojdeš, aby si ju vlastnil.

Izaiáš
60:10 Cudzí synovia postavia ti múry a ich králi ti budú slúžiť,  lebo som ťa bil vo svojom hneve, ale v svojej

láske som sa zmiloval nad tebou.  11 Tvoje brány budú stále otvorené, nezatvoria sa vo dne v noci, aby ti priniesli
bohatstvo národov a priviedli ich kráľov. 12 Lebo národ a kráľovstvo, čo ti neslúži, bude zničené, národy budú celkom
spustošené. 16 Budeš sať mlieko národov a prsia kráľov budeš požívať.

61:5 I vstanú cudzinci, budú pásť vaše stáda, cudzí synovia vám budú roľníkmi a vinohradníkmi.  6 Vy však sa
budete  volať  kňazmi  Pána,  služobníkmi  nášho  Boha  vás  budú  nazývať,  bohatstvo  národov  budete  požívať  a  ich
nádherou sa budete chváliť.

Zdroj: https://www.bible.com/sk/
V iných dielach VP SSSR sú citované pasáže trocha iné, autori čerpali z  ruskej pravoslávnej Biblie, tu je citácia

z katolíckej Biblie. 
Tým, ktorí by chceli namietať, že sú to texty staré tisícky rokov a doba sa zmenila, pripomenieme len nie tak

dávnu odpoveď jedného z Rotschildov na jemu adresovanú lichôtku: „Vy ste kráľ židov.“ Jeho odpoveď znela: „Nie, ja
som žid kráľov.“– pozn. prekl.

2 Tieto otázky budú podrobne vysvetlené v jednej z nasledujúcich kapitol.

https://www.bible.com/sk/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Biblia


ak sa pôžičky berú na splácanie úverovej zadĺženosti, na reštruktualizáciu dlhov, tak inštitút kreditu
sa stáva prostriedkom nastolenia dlhového otroctva, donucovacím prostriedkom („nožom na krku“)*.
Úrok  z úveru  v tomto  prípade  vystupuje  ako  škrtidlo,  vyvolávajúc  rast  nominálnych  cien,
predstihujúci  nominálne  príjmy  a rast  výroby  v jej  naturálnej  evidencii,  čo  ukazuje  vzorec (14).
V globálnych rozmeroch toto štádium predchádza genocíde;  majitelia a vykonávatelia boli nazvaní
vyššie.

 V doméne  majiteľov —  v USA, —  aby nepriťahovali  k problematike  úverovania  pozornosť,
pomerne  často  umožnia  neobmedzene  dlho platiť  iba  úroky  z úveru  bez  splácania  istiny,  čo
umožňuje aj bankám zarábať, aj „skoro“ bezkrízovo fungovať ekonomike.

Okrem toho, zo štruktúry vektora rЗСТ je jasné, že úrok z úveru v rukách nadštátnej medzinárodnej
úverovej  korporácie  môže  byť  prostriedkom  odporu,  konania  proti  koncepcii  samoregulácie
ekonomiky, realizovanej štátom prostriedkami daňovo-dotačnej politiky. 

V tomto  je  podstata  konfliktu «štátnosť —  transregionálna  nadštátna  korporácia  úžerníkov-
rasistov». V ňom  vystupuje  úžerníctvo-úrokovanie,  zakrývajúc  sa  heslom «ekonomického
liberalizmu» a „slobody“ «súkromného podnikania» (v tichosti rozumejúc: оd štátnej regulácie). 

No parazitizmus  úžerníkov,  (a  navyše  RASISTOV)  zámerne  zrastený  so  skutočne  spoločnosti
potrebným  riadením  investičných  tokov,  nemôže  byť  alternatívou  parazitizmu nepoctivého
úradnického korpusu, prerozdeľujúceho dane a dotácie odvetviam a regiónom v štáte, čo je spôsobom
riadenia investičných tokov v spoločnosti аlternatívne úžerníckemu diktátu.

Preto úverovanie s úrokom musí byť vykorenené, a platby za nájom, okrem platieb za nájom do
štátneho  rozpočtu,  musia  byť  ohraničené  sumárnou cenou-hodnotou  prenajímaného  nie  u štátu
objekta,  s následným  povinným  predajom  objektu  do  plného  vlastníctva  posledného  z jeho
užívateľov.

V hierarchii systémov riadenia makroekonomiky musí byť vyššou úrovňou o dobročinnosť
sa starajúci intelekt, a nie úžernícky parazitizmus bánk a malého počtu akcionárov, žijúcich
z príjmov z trhu „cenných“ papierov na účet práce iných ľudí.

V nominálnom  aj  v bezrozmernom  úverovo-finančnom  systéme —  rovnako —  v účtovných
položkách tancujú čísla. No, na rozdiel od nominálneho systému, v bezrozmernom  S+K úverovo-
finančnom systéme všetky čísla v ľubovoľnom momente sú viditeľne súmerateľné podľa jednotnej
osnovy.  Avšak „číslami“ sýty nebudeš:  nevyrába sa kvôli „číslam“, ale kvôli spotrebe výrobkov a
služieb.  Preto „čísla“ musia byť vo vzťahu s reálnou,  kultúrne podmienenou,  tovarovou výmenou
v procese výroby a spotreby produkcie v spoločnosti.

Aby bolo jednoduchšie národ utláčať,  so začiatkom prestavby (perestrojky)  vtĺkajú informačné
média do vedomia ľudí:  treba zarábať peniaze, t.j. nominálne čísla na účtoch a dlžobných úpisoch
(čím sa oni odlišujú od „demokratizátormi“ kritizovaných družstevných „čiarok“ pracovných dní? —
iba tým, že ich vypisuje iná „účtáreň“);  no o tom, že treba vyrábať produkciu, a kvôli tomu riadiť
výrobu a prerozdelenie na úrovniach od množstva mikroekonomík až do úrovne štátu vrátane — ani
slovo. 

А pritom ekonomický blahobyt — to je odsúhlasená jednota výroby a prerozdelenia.

Ľubovoľná koncepcia je schopná zrodiť svoju riadiaco významnú „číselnú“ štatistiku. V biblickej
civilizácii  je  to  štatistika  úverovo-finančného  systému,  sprevádzajúceho  kultúrne  podmienenú
tovarovú výmenu v spoločnosti. No ani jedna číselná štatistika, vrátane peňazí a „cenných“ papierov,
nie  je  schopná  zrodiť  koncepciu  usporiadania  života  spoločnosti,  harmonicky  sa  rozvíjajúcej
v biosfére  planéty.  Kríza  západnej  sociologickej  a ekonomickej  vedy je  dôsledkom narušenia  jej
vnímania  príčinno-dôsledkových  podmieneností  v živote  spoločnosti  a prírody  planéty,  a takisto
Kozmu;  následky zničenia skutočnej relígie  —  bezprostredného vedomého spojenia duše každého
človeka so skutočným Bohom (a často aj prepojenia vlastnej psychiky s dušou, kde ego si uzurpovalo
post duše)*. 



No chápanie nie je možné ani kúpiť, ani ukradnúť chápajúcemu;  svoje chápanie nie je možné
bezplatne darovať alebo nanútiť silou.  Tento produkt vyrába v sebe každý sám.  No otroci financií
toto nechcú pochopiť, pokiaľ nespadnú do kaluže, zraziac sa s javom objektívnej nemožnosti kúpiť to,
čo sami neprodukujú.

Оsnovou  formovania  štatistiky  v teórii  podobnosti  mohoodvetvových  výrobno-
spotrebiteľských systémov je energetický štandart zabezpečenosti prostriedkov platby.

Výroba je založená na spotrebe energie v technologických procesoch: energií dvoch druhov —
biogénnej (ľudí,  hospodárskych  zvierat  a  rastlín)  a technogénnej  produkovanej  technickými
prostriedkami. To znamená, že oproti sumárnej platobnej schopnosti S+K stojí energopotenciál, ktorý
má spoločnosť k dispozícii, ktorý je viac alebo menej efektívne realizovaný v systéme spoločenskej
výroby.

Podľa  biogénnej  energie  sa  potenciál  určuje,  predovšetkým,  zberom  zrnín  a  siláží,  ležiacich
v základe všetkých druhov chovu hospodárskych zvierat a hydiny, a tým samým určujúcim možnosti
výživy obyvateľstva. Všetky ostatné nepoľnohospodárske druhy činnosti v spoločnosti sú ohraničené
schopnosťou  spoločnosti  nakŕmiť  tých,  ktorí  sa  nimi  zaoberajú.  Z tohto  dôvodu  produktivita
rastlinnej  výroby  v poľnohospodárstve  predurčuje  pomer  početnosti  vidieckeho  a mestského
obyvateľstva: je to bilogický obmedzovač civilizácie.

Napĺňa sa príslovie: chlieb je všetkému hlavou! Маtematicky je to vyjadriteľné vzťahom:

 “Сб”/N  D , 

kde “Сб” je hrubý zber zrnín;  je koeficient užitočného využitia pozberanej úrody:

 = (“Сб” - straty) / “Сб” ;

tu N = NС + NГ je celkový počet vidieckého (index « С ») a mestského (index « Г ») obyvateľstva;
D je štandard dostatočnosti zberu zrnín v prepočte na jedného obyvateľa s prihliadnutím na dlhodobé
výkyvy  úrodnosti (t.j.  má  sa  na  mysli  nevyhnutnosť  vytvorenia  zásob,  z ktorých  sa  pokrýva
nedostatok potravín počas neúrodných rokov). Pri dosadení N = NС + NГ dostávame odhad biologicky
prípustného, spoločensky bezpečného pomeru počtu mestského a vidieckeho obyvateľstva:
“Сб” / NС  D (1 + NГ / NС ) alebo

“Сб” / NС  D (NС + NГ )/ NС ( 15 )

Po diferenciácii  a prechode ku konečným rozdielom dostávame odhad biologicky prípustného,
spoločensky bezpečného tempa zmeny pomeru počtu mestského a vidieckeho obyvateľstva:

NГ (NС {“Сб”/NС} + D(NГ /NС)NСD ( 16 ) ,

kde NС je  zmena početnosti  obyvateľstva  vidieka;NГ je  zmena početnosti  obyvateľstva  miest;
{“Сб”/NС} je zmena efektívnej produktívnosti  vidieckej infraštruktúry v zbere zrnín  (znak «  »
v danom prípade je operátor prírastku, ktorý treba priradiť k celkovému výrazu,  stojacemu za ním
v zložených  zátvorkách).  Avšak,  treba  mať  na  zreteli,  že  vo  vzorci (16)  nie  sú  nijako odrazené
lokálne biocenózne a všeobecné biosférické ohraničenia početnosti ľudí.

Ak (16)  sa  narúša  pri prílišnom  náraste  početnosti  mestského  obyvateľstva,  tak  sa  začínajú
rozptyľovať  zdroje  v sadovníctve  a záhradníctve  na  stovky  km  od  miesta  bydliska  mestského
obyvateľstva; spoločnosť celkovo stráca potravinovú sebestačnosť, čo hrozí veľkou galibou pre neho.
Ak sa (16)  narúša pri  prebytočnosti  počtu vidieckeho obyvateľstva,  tak vo vidieckych oblastiach
vzniká skrytá nezamestnanosť, prinášajúca časom rast kriminality.  

V podstate je už dávno čas pochopiť: 

NA TERITÓRIU RUSKA SA RODINE NORMÁLNE ŽIJE V DOME ZÁHUMIENKOVÉHO
TYPU (V USADLOSTI) SO SADOM A ZÁHRADOU POD OKNAMI.  TO JE DOMINANTA



DEMOGRAFICKEJ  PODMIENENOSTI  V BYTOVEJ  VÝSTAVBE  A JEJ  MUSÍ  BYŤ
PODRIADENÉ VŠETKO: predovšetkým výrobná a dopravná infraštruktúra. Kamenné džungle
megapolisov  sú  antigenetickým  faktorom,  rodiacim  mutácie  a poruchy  psychiky  jak
jednotlivcov druhu Človek rozumný, tak aj celej ľudskej spoločnosti.1

Presne  takisto  priemyselná  výroba  je  ohraničená  kapacitou  všetkých  primárnych  technických
energetických výrobní,  následkom čoho rast výroby produkcie konečnej  spotreby posledných  150
rokov kopíroval rast ťažby primárnych energonosičov. Priemerné ročné tempa rastu energopotenciálu
technosféry za toto obdobie tvorili nie viac než 5 % ročne, objemy spotreby rástli nie viac než 3 %
ročne,  nakoľko  časť  energopotenciálu  sa  využívala  na  obnovu  materiálno-technickej  základne
výroby.

To znamená, že je možné zapísať vzťah:

S+K(PЗ[ерна] “Сб” + РЭ[нергии] “Эптнц” .3600 . 24 . 365), 

kde:  je koeficient proporcionality;  PЗ[ерна]  je cena na zrniny;  “Сб” je ročný zber zrnín; РЭ[нергии] je
cena 1  kWh energetickej  spotreby;  “Эптнц”  je  energopotenciál,  chápaný ako kapacita  všetkých
primárnych  technických  energovýrobní;  násobiteľ 3600 .24  .365  je  potrebný  na  porovnanie
energopotenciálu s 1-ročnou účtovnou dobou výrobného cyklu,  ak energopotenciál  sa meria v kW
alebo  v MW  (v  kilowattoch  a megawattoch).  Alebo  v zjednodušenej  podobe,  nakoľko  súčasné
poľnohospodárstvo je bez priemyselnej bázy, založenej na technogénnej energii, nemožné:

S+K = “СТ” “Эптнц” (17) ,

kde  v  kvalite “Эптнц” je  možné  prijať  kapacitu  elektrárni,  pretože  elektrická  rozvodná  sieť
zabezpečuje všetku výrobu vo všetkých odvetviach až na zriedkavé výnimky.

Vzťah (17)  určuje  štandart  energozabezpečenosti  platobných  prostriedkov (koeficient “CТ” )
v úverovo-finančnom systéme. 

Zlatý  štandart  umrel;  teraz  sa  táto  idea  hodí  iba  na  to,  aby  ňou  balamutili  hlavy  davu,
nezasväteného do organizácie výroby a spotreby v spoločnosti, keď prostredníctvom nej zamýšľajú
zodrať všetkých z kože v najbližšej afére, predstavovanej ako «reforma pre všeobecné blaho».  No
v osnove  všetkých  serióznych  ekonomických  výpočtov  môže  ležať  jedine  štandart
energozabezpečenosti. 

Konkrétne:  v  bezrozmerných (S+K)1 a (S+K)2 úverovo-finančných  systémoch  dvoch  štátov
zmiznú  pomerné  kurzy  ich  valút:  оstane  iba  energozabezpečenosť  jedinečnej  sumárnej  platobnej
schopnosti spoločnosti v každej z nich: 

“СТ1” “Эптнц1”/ (S+K)1 = 1 = “СТ2” “Эптнц2”/ (S+K)2

To znamená, že аbsolútny kurz peňažnej jednotky je:
   1). Štandard jej energozabezpečenosti 
+ 2). Koncepcia riadenia energopotenciálu štátu, prejavujúca sa v technológiach a v jednote spektier

výroby a spotreby 
+ 3). Kvalita riadenia podľa tejto koncepcie, v osnove čoho leží spoločenský súhlas s ňou, kvôli čomu

realizácia  koncepcie  v živote  nenaráža  ani  na  sabotáže,  ani  na  konceptuálne  alternatívne
protipôsobenie voči nej.

1 Podotýkame, že sa to netýka len územia Ruska, ale, ak nie celej Európy, tak prinajmenšom všetkých slovanských
území. Tento spôsob života má blahodárny vplyv jak na telesné zdravie (skrze zdravej, živej, čerstvej potrave a  vzduchu
i aktívnemu  spôsobu  života  i oddychu),  tak  aj  na  zdravie  psychické  (absencia  permanentnej  hlučnosti,  prašnosti,
exhalátov a dostatočná vzdialenosť od biopolí iných jednotlivcov). Takisto sa vytvára aspoň trocha zákonitosti prírody
chápajúci vzťah človeka k okoliu – jak jeho samotného, tak aj jeho potomkov – vidiecke dieťa vie, že miieko nedává
fialová Milka... – pozn. prekl.



Pri takomto prístupe k ohodnoteniu rozvoja ekonomiky globálnej  civilizácie je dobre vidno, že
v základe  vysokých kurzov valút  „rozvinutých“ krajín ležia  energozdroje „nerozvinutých“. Pri  ku
koncu 20. storočia sa vyskladavšom rozdiele vo vzdelaní a spotrebiteľských štandartoch obyvateľstva
sú „rozvinuté“ krajiny parazitmi a vrahmi vo vzťahu k „nerozvinutým“ krajinám.

Energetickému  štandartu  platobných  prostriedkov  zodpovedá  konkrétny  pojem  energetického
invariantu  prejskuranta ako  jedného  z možných  invariantov  prejskuranta. To  znamená,  že
prejskurant môže byť predstavený v podobe:

РЭ(P1 /РЭ , P2 /РЭ , ... , Pn /РЭ)T = 
=(S+K) QЭ (Q1 /QЭ , Q2 /QЭ , ... , 1, ... , Qn /QЭ)T =
 =(S+K) QЭ (1 ,,Э , ,n)T ( 18 ) ,

kde РЭ , QЭ ,  а  takisto Э zodpovedajú elektroenergetickému odvetviu alebo súboru energetických
odvetví.  Pri  takejto  predstave  ceny  všetkých  produktov  v medziodvetvovej  bilancii  sú  vyjadrené
v cenách spotreby energie a pomerná cena energospotreby: 

Э  1; РЭ/РЭ= QЭ / QЭ = Э /Э  1 

je vždy, a preto je invariantom prejskuranta, v danom prípade — energetickým. 
Invariant prejskurantu je tovar, ktorého množstvom sa merajú ceny (hodnoty) všetkých ostatných

tovarov, následkom čoho cena evidenčnej jednotky invariantu, vyjadrená jeho množstvom, je vždy
nemenne  rovná 1,  t.j.  invariantne  je  rovná  1,  čo  aj  dalo  termínu  názov.  V teórii  podobnosti
mnohoodvetvových výrobno-spotrebiteľských systémov invariant prejskurantu je termín, ktorý treba
chápať v uvedenom význame.

Známosť  hodnoty  energozabezpečenosti “CТ” výrobného  cyklu  a prijatie  energetického
invariantu  prejskuranta  odstraňuje  skryté  neurčitosti  pri  používaní  algebraických  modelov
medziodvetvovej bilancie (1 — 10), о ktorých bolo písané na konci kapitoly 6.2.

Narastanie energetického potenciálu pri zachovaní nemennosti S+K (alebo, ako variant: S+K je
proporcinálne  udržiavaný k početnosti  obyvateľstva)  vedie  k zníženiu  nominálnych  cien  pri  raste
spektra výroby konečnej produkcie v objemoch výroby a rozšíreniu jej katalógu.

Možnosť  takéhoto  režimu  fungovania  národného  hospodárstva  sa  prejavovala  v posledných
rokoch vedenia štátu J.V. Stalinom, aj keď systém riadenia, plánovania, kontroly nebol dostatočne
dokonalý,  pretože  na  sto  rokov  ohľadom  cieľov  jeho  vytvorenia  a východiskovým  princípom
predbehol  mravný  a svetonázorový  rozvoj  spoločnosti.  Konkrétne,  „ortodoxi“  sovietského
komunizmu  a sovietska  ekonomická  veda  nedokázali  spraviť  mravne  im  cudzí  vývod  o tom,  že
prejskurant sa musí interpretovať v úlohách riadenia národného hospodárstva ako objektívny prejav
vektora  chyby  samoriadenia  spoločnosti  v sfére  ekonomiky.  А  bez  takto  alebo  inak  odhaleného
vektora chyby riadenia nie je možné ani plánovanie, ani riadenie. 

Pri  zmene veličiny  S+K  je nutné to dávať do vzťahu s energetickým štandartom a pamätať na
vzťah (13) alebo detailnejšie vzťahy, získané na základe (8) a (9).

Теória  podobnosti  mnohoodvetvových  výrobno-spotrebiteľských  systémov  je  matematicky
vyjadrená vo vzťahoch a rovniciach (11 — 18).  Na jej základe matematický model (1 — 10)
získava  konkrétnosť  miery  v rôznorodých  úlohách  porovnania,  čo  je  jednym  zo  základov
predpovedateľnosti následkov v úlohách riadenia  mnohoodvetvových výrobno-spotrebiteľských
systémov. 

Vypísali  sme  účelne  čitateľovi  získanie 18  základných  vzťahov jedným vrzom,  aby  pochopil
celostný  pohľad  na  systém  matematických  opisov  výrobného  cyklu  mnohoodetvového
makroekonomického  systému  a spojil  si  matematické  modely  so  svojou  obraznou  predstavou  o
ekonomických procesoch. 

Všetko  vyššie  vysvetlené  sa  vzťahuje  k  matematickému (t.j.  majúcemu  v sebe  mieru  a
súmerateľnosť) оpisu výrobno-spotrebiteľských vzťahov odvetví,  produkujúcich rozličné (nie plne
vzájomne  zameniteľné)  druhy  produkcie  v mnohoodvetvovom  systéme.  Таkýto  opis si  nevšíma



zvláštnosti  množstva  administratívne izolovaných  podnikov,  vyrábajúcich  rovnakú  produkciu,
a v súhrne  tvoriacich  odvetvie  v mnohoodvetvovom  výrobno-spotrebiteľskom  systéme1.  Оpisy
vnútroodvetvového  stavu  makroekonomického  systému  môžu  byť  zostrojené  s využitím  aparátu
matematickej  štatistiky a teórie pravdepodobnosti (v jej  podstate:  teórie mier neurčitostí)  a s nimi
musí  byť  zosúladený Plán počítania  účtovnej  evidencie (dokument,  určujúci  v každom štáte  celý
systém  účtovnej  evidencie,  —  finančného  sledovania  výroby  a  prerozdelenia).  Ako  pristupovať
k zostrojeniu  takéhoto  systému  vnútroodvetvového  matematického  opisu  výroby,  súladného  so
systémom analýzy a syntézy medziodvetvových bilancií je v krátkosti vysvetlené v kapitole 6.5.

1 V tejto práci sa pod odvetvím mnohoodvetvového výrobno-spotrebiteľského systému, národného hospodárstva,
makroekonomiky rozumie súhrn podnikov, vyrábajúcich rovnakú v zmysle viac-menej plne zameniteľnú produkciu.



6.4. Odôvodnenosť plánovaného rozvoja ekonomiky
Pochopenie  energetického  štandartu  zabezpečenosti-krytia  platobných  prostriedkov  umožňuje

uvidieť ešte jeden aspekt rovníc medziodvetvovej  bilancie.  Vec je v tom, že prevládajúca väčšina
demograficky  podmienených  potrieb sú  energeticky  náročné  potreby  výživy,  odievania,  bývania,
dopravy, kúrenia. Úžitok prinášajúce výdavky energie     v technológiach na pečenie chleba, na tavenie
ocele,  spriadanie  nití,  ťažbu  a transport  nerastov  a stavebných  materiálov  a  pod.  sú  podmienené
v     každej technológii nemenne prirodzenými prírodnými faktormi.

Na  druhej  strane,  demograficky  podmienené  potreby  sú  ohraničené.  Človek  môže  umrieť
z obžerstva,  jak  od  jednorázového,  tak  aj  od  systematického.  Rodina  bez  služobníctva  nemôže
udržiavať v poriadku palác a park okolo neho, no tam, kde sa objavuje «služobníctvo na všetko», a,
zdalo by sa, že sa zvyšuje efektívnosť profesionálnej činnosti dospelých členov rodiny v práci, tam sa
začína rozvrat dorastajúcej generácie, v ktorej sa pestuje túžba celý život žiť darmožráctvom, na účet
práce  «služobníctva  na  všetko»:  —  je  to  reťazová  reakcia  generovania  parazitizmu  v nových
pokoleniach.

Preto,  ak  štandarty  demografickej  podmienenosti  ohľadom potravy  sú  ohraničené  fyziológiou
človeka,  vedúceho zdravý spôsob života,  tak  ohľadom vecí  oni  sú takisto  ohraničené  rozmerami
a vybavením domu,  usadlosti  a dopravy,  ktoré  rodina,  čo v súčasnom kontexte označuje niekoľko
spolužijúcich  pokolení  príbuzných bez  tlačenia  sa1, môže  udržať  v poriadku  svojimi  silami  za
občasnej pomoci «bytovej služby» (sféry služieb), tak či onak, vždy v spoločnosti existujúcej.

Uvedené znamená, že dlhodobé plánovanie prechodného procesu likvidácie nedostatku produkcie
demograficky  podmieneného  spektra  môže  byť  vedená  vo  forme,  počítajúcej  s rastom
energopotenciálu a prerozdelenia energospotreby podľa odvetví.

Je možné uviesť vzťahy typu:

FP = [PБ ii]FК ; XP = [PБ ii]XК ;

 FК = [PБ ii
-1]FP ; XК = [PБ ii

-1]XP , 

tu a v ďalšom, kde to má zmysel, index «P» (z latinského «prejskurant») pri vektoroch a maticiach
poukazuje  na  hodnotovú  formu  evidencie;  index «К»  (z  porušteného  latinského «katalóg»)  pri
vektoroch poukazuje na naturálnu formu evidencie (matici A zodpovedá naturálna forma evidencie);
[PБ ii] ,  [PБ ii

-1]  —  sú  diagonálne  matice:  [PБ ii] je  zostavená  z elementov  prejskuranta  vektora P;
elementy matice [PБ ii

-1] sú tvorené podľa pravidla: 

PБ
-1

11 = 1/PБ 1
 , PБ

-1
22 = 1/PБ 2

 , ... , PБ
-1

nn = 1/PБ n . 

Na základe týchto vzťahov rovnice typu (6) môžu byť prezentované v podobe: 

[РБ ii](E - A) [РБ ii
-1] XP = [PБ ii]FК alebo po premene:

(E - AP) XP = FP ( 19 ) ,

kde elementy matice AP =[aP ij] sú určené vzťahom:

 aP ij =(РБ i / РБ j)aij .

1 Таk to má byť, pretože normálne psychika a osobnosť človeka sa formuje, ak pred očami dieťaťa prebieha v lade
život viacerých generácií a ono vidí všetky vekové kategórie, ktoré ho v živote očakávajú.



Rovnica (19)  je  bilanciou  tovarovej  výmeny  v hodnotovej  forme  evidencie  a popisuje  vzťah:
«finančné náklady na výrobu, s výnimkou skutočného vyjadrenia nákladov, patriacich do rЗСТ ,  —
výstup konečnej produkcie v hodnotovej forme evidencie»1. Má to zmysel pri určenom prejskurante
РБ a  matici A.  Ak  je  ešte  k tomu  naviac  spojená  s energetickym  štandartom  krytia  platobných
prostriedkov, tak ona (rovnica) je jednou z foriem, pоpisujúcich prerozdelenie energospotreby podľa
odvetví v procese spoločenskej výroby spektier produkcie ХК  a FК a výrobnom cykle vybranej doby
trvania T.

No  v takejto  interpretácii  rovnica (19)  nie  je  matematickým  vyjadrením  „pracovnej“  alebo
„technoenergetickej“  teórie  ceny,  t.j.  teórie  tvorby  cien.  Ona  je  iba  výpočtovou  schémou,
v spoločnosti  fungujúci mechanizmus tvorby cien ňou opisovaný nie je, a samotný prejskurant РБ

a energetický  štandart  krytia  platobných  prostriedkov  jej  iba  pridáva  konkrétnosť  pri  prechode
k naturálnej forme evidencie. 

A táto konkrétnosť môže  byť vložená do osnovy systematického dlhodobého plánovania rozvoja
národného hospodárstva,  likvidujúceho nedostatkovú spotrebu podľa demograficky podmieneného
spektra.  Táto konkrétnosť pri orientácii spoočenského systému výroby na udržateľne prognózované
demograficky  podmienené  spektrum  potrieb  umožňuje  prekonať  v systéme  plánovania  dlhodobú
nepredpovedateľnosť technicko-technologického progresu.

V skladbe spektra FК konečnej produkcie je skupina «investičných produktov». Оbjem ich výroby
pre každé z оdvetví ich spotrebiteľov v bilancii tovarovej výmeny odvetví predurčujú vektory hrubej
výroby ХК a koncovej  produkcie FК nasledujúcej  medziodvetvovej  bilancie,  do ktorého  skladby
vektora FК takisto patrí vlastná skupina „investičných“ produktov.

To znamená, že, ak prognóza zmien demograficky podmienených potrieb je opísaná ako vektor FD

z dlhodobej  perspektívy,  ak  sú  známe  štatistické  charakteristiky  obnovy  predtým  uspokojených
potrieb  podľa  katalógu spektra  FD,  podmienené 1) fyziológiou človeka,  2)  ergonomičnosťou a 3)
zdrojovými charakteristikami vecí, nachádzajúcich sa v užívaní ľudí, rodín a spoločnosti ako celku,
tak je možné zadanie úlohy na vytvorenie chronologickej  postupnosti medziodvetvových bilancií,
popisovaných rovnicami typu (19). Ako výsledok ich splnenia národné hospodárstvo pri minimálnom
počte  výrobných  cyklov  sa  dostáva  do  režimu  udržateľného  bezpodmienečného  uspokojovania
demograficky podmienených potrieb v následnosti generácií. 

Маtematicky  je  táto  úloha  ekvivalentná  úlohám zasiahnutia  v  n-rozmernom  priestore  pomaly
manevrujúceho cieľa samonavádzajúcou sa alebo riadenou strelou a dosiahnutia  cieľa a realizácie
jeho blízkeho  sledovania.  Riešenie  takýchto  úloh  pre  2D a 3D priestor  mnohokrát  zadával  VPK
(vojensko-priemyselný komplex) v súvislosti s protivzdušnou, protiraketovou a protilodnou obranou.
Okrem  toho:  z riešenia  takýchto  matematických  úloh  na  základe  známych  možných  parametrov
pohybu  a manévrovania  cieľov  sa  určovali  potrebné  rýchlostné  a manévrovacie  parametre
prostriedkov na jeho zasiahnutie pri ich vývoji. 

Osud  F.G.Powersom  pilotovaného  amerického  špionážneho  lietadla „У-2“,  juhokórejského
„Boeingu-747“2, zostrelených ZSSR, i iránskeho airbusu „А-310“3, hovoria o tom, že vo vojenských
interpretáciach  sú  takéto  algoritmy  plne  funkčné.  To  znamená,  že  matematický  aparát  a funkčné
algoritmy, principiálne umožňujúce riešiť stanovenú úlohu, sa niekde nachádzajú (ležia v nejakom

1 Tento  vzťah  dal  jeden  z názvov  bilančnej  metódy,  všeobecne  prijatej  na  Západe:  metóda «náklady —  výroba
(produkcia».

2 Za uplynulé, po roku 1983, obdobie bola vyslovená verzia, že ZSSR so zničením tohto dopravného lietadla nemá čo
do činenia. V knihe Michaela Bryuna „Sachalinský incident“ je vysvetlený názor, že v tom období USA vtrhli niekoľkými
špionážnymi lietadlami do vzdušného priestoru ZSSR nad Kamčatkou, Kurilami a Sachalínom.  V týchto oblastiach nad
pevninou  i nad  priľahlými  vodami (vrátane  neutrálnych)  prebiehali  skutočné  vzdušné  boje,  počas  ktorých  bolo
zostrelených  niekoľko  amerických  stíhačiek.  Práve  ich charakteristické úlomky  predstavili  ako  úlomky  Boeingu,
v konštrukci ktorého sa oni jednoducho nenachádzajú. А Boeing-747, letiaci let KAL-007, ktorého trasa viedla cez zónu
vzdušných bojov, po chybe (alebo zametajúc stopy provokácie) zostrelili samotní Američania alebo Japonci. V knihe sú
vyslovené rozpaky, prečo ZSSR a následne Rusko zachovávajú mlčanlivosť o skutočných udalostiach začiatku septembra
1983, podporujúc oficiálnu americkú verziu.

So skráteným prekladom do ruštiny knihy M. Bryuna „Sachalinský incident“ je možné sa oboznámiť na internete
na adrese: http://www.airforce.ru/history/kal007/ . (Poznámka z roku  2004).

3 Zostreleného krížnikom Námorných síl  USA z hlúposti  alebo zo  strachu nad neutrálnymi vodami tisícky míľ  od
územia vzorovo-ukážkovej „demokracie“ hneď po štarte z územia Iránu. Je užitočné si všimnúť, že veliteľ krížnika nebol
postavený pred súd, a medzinárodné spoločenstvo dávno zabudlo na tento akt terorizmu zo strany USA, hoci po celý čas
práve USA mnohokrát obviňujú Irán z medzinárodného terorizmu.



šuplíku)* v už hotovej podobe a potrebujú iba modifikovať na priestor rozmernosti « n » kontrolných
parametrov  mnohoodvetvového  výrobno-spotrebiteľského  systému,  а  taktiež  v metrologicky
podloženej  makro-  a mikroekonomickej  interpretácii  do  takého  určenia  algoritmov  vstupujúcich
parametrov a premenných.. 

Pri  adaptácii  algoritmov  na  riešenie  úloh  optimalizácie  samoriadenia  v mnohoodvetvových
výrobno-spotrebiteľských systémoch je potrebné uvážiť, že spoločnosť vytvára jednu okolnosť, ktorá
nedominuje vo väčšine vojenských aplikáciach matematiky ohľadom úloh zasiahnutia pohybujúceho
sa cieľa. Vojakom je úplne jedno, či raketa zasiahne lietadlo pri priblížení sa k cieľu z jeho nosovej,
chvostovej, dolnej alebo hornej strany.  No spoločnosti vôbec nie je jedno, či národné hospodárstvo
dosiahne ako prvé demograficky podmienenú úroveň výroby chleba a bytov, alebo ako prvé budú
hojne vyrábané zubné kefky, vládnuca „elita“ bude raz ročne meniť limuzíny,  no chleba nadostač
bude iba pre každého desiateho a rodiny sa budú rozpadať kvôli tomu, že niet kde žiť, pretože tieto
druhy výroby budú odložené na „potom“. 

Formálne  matematicky  to  značí,  že  ak  v  n-rozmernom priestore  sú  dve  bodky,  a je  potrebné
previesť  objekt  z jednej  z nich  do  druhej,  tak  hoci  aj  existuje  určitá  množina  rovnako možných
trajektórií a doba prechodu po ľubovoľnej z nich je jedna a tá istá, tak tieto trajektórie napriek tomu
nie sú riadiaco ekvivalentné. Тrojrozmerný prípad, ilustrujúci túto neekvivalentnosť, je ukázaný na
obrázku 5. 

Na obr. 5 «0 x1 x2 x3» je priestor parametrov, z ktorých každý je mierou jednej z troch jednotlivých
chýb riadenia v zložení  trojrozmerného vektora chyby riadenia.  Inými slovami,  ideálnemu režimu
riadenia zodpovedá začiatok súradníc (koordinátov).  Rádius-vektor,  idúci plnou čiarou zo začiatku
súradníc je vektor chyby riadenia v momente (v čase) t = 0 . Тrajektórie, určené postupnosťou polôh,
meniacich sa plynutím času: « t = 0 , t = t1 , t = t2 , t = t3 »  a « t = 0 , t = t11 , t = t12 , t = t13 = t3 » 
vedú z jedného a toho istého bodu v priestore parametrov do jedného a toho istého začiatku súradníc
a prechod  po  ľubovoľnej  z nich  trvá  rovnaký  čas t3 .  Výber  režimu  prechodu (trajektórie)  je
subjektívne  svojvoľný,  no  prvá  trajektória  je  optimálnou  pri  usporiadaní  vektora  cieľov riadenia
( x1 , x2 , x3 ),  druhá je optimálnou pri  usporiadanosti ( x3 , x2 , x1).  V reálnom procese usporiadanosť
parametrov  vo  vektore  cieľov,  naozaj prijatá  do  riadenia,  sa  prejavuje  v poradí  odstránenia
čiastkových  chýb  riadenia (vynulovanie  komponentov  vektora  chyby) nezávisle  na  vyhláseniach
o ušľachtilých zámeroch tých, čo riadia.  Práve v súlade s týmto princípom jednoty teórie a praxe
riadenia bolo  už  skôr  vyslovené  tvrdenie  o tom,  že  vo  vektore  cieľov  biblickej  civilizácie  je
najvyššou prioritou spektrum degradačno-parazitických potrieb, potláčajúce v riadení demograficky-
podmienené potreby.

Predpokladajme, že na obr. 5:  je  x1 mierou nedostatku možností  v spoločnosti  pre dorastajúcu
generáciu získať vzdelanie; x2   je mierou nedostatku potravín,  odevov, obydlí,  infraštruktúry; x3 je
mierou  deficitu luxusu  a produkcie  degradačno-parazitického  spektra  potrieb.  Kvôli  vplyvu

OBR. 5. ZÁVISLOSŤ OPTIMÁLNEJ TRAJEKTÓRIE OBJEKTU ОD USPORIADANOSTI JEDNÉHO A TOHO ISTÉHO SÚBORU

KONTROLNÝCH PARAMETROV VO VEKTORE CIEĽOV RIADENIA



neformalizovaných vzájomne sa vylučujúcich podmieneností parametrov x1 a x3 pri usporiadanosti-
poradí ( x3 , x2 , x1), systém sotva prejde po takémuto poradiu zodpovedajúcej trajektórii ďalej, než do
polovice cesty. Podľa všetkého, následkom vplyvu v modeli neformalizovaných faktorov, sa odkloní
do  iného  chybného  režimu,  načrtnutého  prerušovaným  rádius-vektorom,  idúcim  zo  začiatku
koordinátov, ktorý možnože nebude udržateľným vyváženým režimom. Práve na túto cestu vstúpili
„demokrazitátori“ a chcú po nej viesť národy regionálnej civilizácie Ruska.

Тen,  kto  si  do  čela  vbil  alkoholicko-nikotínový  kôl,  ten  osobne  nepotrebuje  vzdelanie,  nové
poznanie,  pretože  ono  je  pre  narkotikmi  utlmeného  bremenom.  А  jeho  potomstvo,  následkom
pravdepodobnostne  predurčených genetických  porúch,  jak v biomase  organizmu,  tak  aj  v procese
výchovy skaličenej a potlačenej psychike, si možnože nedokáže osvojiť ani tie poznatky a kultúrne
zvyklosti, ktoré boli prirodzeným vlastníctvom predkov. To privedie k úpadku kultúry výroby a pádu
spektra výroby a spotreby.

„Samoregulácia“ trhu bez rozdelenia na demograficky podmienené a degradačné spektrum bude
vyzerať na obr.  5 kvôli  týmto príčinno-dôsledkovým podmienenostiam ako chaotické krútenie  sa
nenulového rádius-vektora v priestore  parametrov so zreteľom na nejaký priemerný  stav,  riadený
zvonku mimosystémovými faktormi. „Samoregulácia“ takéhoto druhu je ukázaná na obr. 5 ako kĺbku
sa podobajúca „čmáranina” (клубковидная “каракуля“).

Povedané značí, že ohraničenosť pracovných rezerv, kvalifikácie, výrobných kapacít v odvetviach,
energopotenciálu  spoločnosti,  po  ocenení  nedostatku  (deficitu)  v uspokojení  potrieb  spoločnosti
predurčuje jak rozdelenie potrieb na demograficky podmienené a degradačno-parazitické spektrum,
tak aj formovanie nomenklatúry (katalógu) demograficky podmieneného spektra a jeho usporiadania
podľa priority dôležitosti v likvidácii nedostatku. 

V procese  reálneho  riadenia,  vrátane  štádia  plánovania,  môže  v  rôznych  etapách  prechodného
procesu  (obr.  5)  pojmu  demografickej  podmienenosti  zodpovedať  rôzna  nomenklatúra  a jej
usporiadanosť, určujúca demograficky podmienený vektor cieľov (kontrolné spektrum parametrov).
Tieto rozdiely sa musia prejaviť jak v kritériu optimálnosti celkového mnohokrokového prechodného
procesu, tak aj v kritériach optimálnosti každého z krokov v plánovanom prechodnom procese.

Оptimalizácia  každého  z množiny  výrobných  cyklov T mimo  objemnejšej  (ich  objímajúcej,
zahŕňajúcej)  úlohy  optimalizácie  v minimálnom  čase  prechodného  procesu  ukončenia  deficitu
demograficky  podmieneného  spektra  spotreby  je  spočiatku  metodologicky  neudržateľná  úloha,
pretože  je  to  „optimálny“  krok  nevedno  kam. Avšak,  aj  optimalizácia  prechodného
makroekonomického procesu je len čiastková úloha v procese prechodu k životu spoločnosti v súlade
s ju zahŕňajúcou biosférou.

Теraz si rozoberieme metódu dynamického programovania,  pretože napriek tomu,  aj  keď bolo
ukázané,  že  algoritmy  riešenia  úlohy  optimálneho  navádzania  prostriedkov  na  zasiahnutie
(zostrelenie) cieľa v terajšej civilizácii nemôžu neexistovať, je potrebné vecne prejednať ešte niektoré
„samo  sebou“  sa  rozumejúce  evidentnosti,  týkajúce  sa  optimálneho  výberu  trajektórií
mnohoparametrových prechodných procesov. 

Vo  vzťahu  k makroekonomickému  systému  sú  jeho  „rýchlostné“  parametre,  predovšetkým,
definované energopotenciálom. Preto v makroekonomických interpretáciach úloha «navedenia zbrane
na cieľ» je úlohou o tempách rastu energopotenciálu a jeho prerozdelenia: 1) na výrobu demograficky
podmieneného spektra potrieb a 2) na rozvoj a podporu výrobnej bázy všetkých odvetví.

Маtematicky takéto riešenie môžme získať konkrétne na základe algoritmov, ktorými sa realizuje
metóda dynamického programovania (táto metóda môže byť použitá aj pri riešeniach úloh lineárneho
programovania). Jej podrobný výklad a konkrétne algoritmické modely riešenia rôznych praktických
úloh možno nájsť v odbornej  literatúre.  Tu opíšeme jej  štruktúru a dotkneme sa niektorých s ňou
spojených svetonázorových otázok.

Аlgoritmom  metódy  dynamického  programovania  sa  realizuje  formalizovaný  výber  v určitom
zmysle  optimálnej  trajektórie  v  n-rozmernom priestranstve.  Теrmín «dynamické  programovanie»,
takisto  ako aj  termím «lineárne  programovanie»,  о  ktorom sme  hovorili  už  skôr,  sú  zaživšie  sa
doslovné  preklady  do  ruského  jazyka,  málo  čo  hovoriace  o podstate  samotných  metód  výberu
matematicky formalizovaných najlepších variantov riešenia praktických úloh riadenia, plánovania a
projektovania. 



Аparát dynamického programovania umožňuje riešiť úlohy mnohoodvetvovej optimalizácie v tých
prípadoch,  keď  kvôli  rôznym  objektívno-matematickým  príčinám  (nespojitosť  ohraničení,
nelineárnosť matematického modelu, narušenie vlastnosti konvexnosti a pod.) sú štandartné algoritmy
riešenia úloh lineárneho programovania nefunkčné. 

Je  úplne  jasné,  že  metóda  dynamického  programovania,  ako  aj  ostatné  matematické  metódy
optimalizácie,  sa  nevyučovala  a nevyučuje  vo  väčšine  vysokoškolskej  výučby  ZSSR  a Ruska  v
špecializáciach,  v ktorých  ich  zvládnutie  pridá  kvalifikácii  špecialistov  KVALITATÍVNE vyššiu
úroveň.  Tým viac  v literatúre  sa  neprejednávajú aj  filozificko-svetonázorové  aspekty,  ktoré  našli
v tejto metóde svoje algoritmické vyjadrenie.

Vo  výklade  podstaty  metódy  dynamického  programovania  sa  opierame  o  knihu „Kurz  teórie
automatického riadenia“ (R. Pallu de La Barriere:  francúzske vydanie rok 1966,  ruské vydanie —
„Strojníctvo“,  1973),  hoc  neopakujeme  jeho  vysvetlenia.  Jednotlivé  tézy  sú  zobrané  z už  skôr
spomínaného kurzu „Skúmanie operácií“  J.P. Zajčenkova (Kyjev, „Vysoká škola“, 1979)1.

*          *         *

Меtóda dynamického programovania je funkčná, ak formálna interpretácia reálnej úlohy umožňuje
splniť nasledujúce podmienky:

1. Skúmaná úloha môže byť predstavená ako N-krokový proces, popisovaný vzťahom:
Xn + 1 = f(Xn , Un , n),  kde n  —  je číslo jedného z množiny možných stavov systému, do ktorého

systém prechádza po ukončení n-tého kroku; Xn — je vektor stavu systému, patriaci spomínanej n-tej
množine;  Un — je riadenie, vypracované v kroku n (krokové riadenie),  prevádzajúce systém z jeho
možného stavu v n-tej množine do jedného zo stavov (n + 1)-j množiny. Aby sme si to vedeli názorne
predstaviť, treba si pozrieť obrázky 6, 7, 8, о ktorých budeme hovoriť neskôr..

2. Štruktúra úlohy sa nesmie meniť pri zmene kalkulovaného počtu krokov N.
3. Rozmer priestoru parametrov, ktorými je popisovaný stav systému, sa nesmie meniť v závislosti

od počtu krokov N.
4. Výber  riadenia  v  ľubovoľnom  kroku  nesmie  negovať  výber  riadenia  v predchádzajúcich

krokoch.  Inými  slovami,  optimálny  výber  riadenia  v ľubovoľnom  z možných  stavov  musí  byť
určovaný parametrami posudzovaného stavu, a nie parametrami procesu, počas ktorého systém prišiel
do stavu posudzovaného.

Čiste  formálne,  ak  jednému stavu  zodpovedajú  rôzne  predhistórie  jeho vzniku,  vplývajúce  na
následný výber optimálneho riadenia,  tak metóda umožňuje zahrnúť opisy predhistórií  do vektora
stavu, čo vedie k zväčšeniu rozmeru vektora stavu systému. Po tejto operácii,  to,  čo do nej  bolo
opisované  ako  jeden  stav,  stáva  sa  množinou  stavov,  vzájomne  sa  odlišujúcich  komponentami
vektora stavu, opisujúcimi predhistóriu procesu.

5. Kritérium optimálneho výberu postupnosti krokových riadení  Un  a zodpovedajúcej trajektórie
v priestore formálnych parametrov má tvar:

V = V0 (X0 , U0) + V1 (X1 , U1) + ...+ VN - 1 (XN- 1 , UN - 1) + VN (XN) . 

Kritérium V sa nazýva plnou výhrou, а do neho patriace zložky — krokovými výhrami. V úlohe je
potrebné  nájsť postupnosť  krokových  riadení Un a trajektóriu,  ktorým  zodpovedá  maximálna  z
možných plných výhier.  V podstate plná „výhra“ V je mierou kvality riadenia celkovým procesom.
Krokové výhry, hoc aj patria do miery kvality riadenia celkového procesu,  vo všeobecnosti nie sú
mierami  kvality  riadenia  v  im  prislúchajúcich  krokoch,  pretože  metóda  je  predurčená  na
optimalizáciu riadenia celkového procesu, a efektívne krokové riadenia s veľkou krokovou výhrou, no
ležiace mimo оptimálnej trajektórie nás nezaujímajú. Štruktúra metódy nezakazuje v prípade potreby

1 Začiatok a koniec odseku opisu metódy dynamického programovania je označený hviezdičkami. Výklad metódy má
samostatný, nezávislý charakter a je využiteľný na riadenie ľubovoľných životných situácií, avšak tí, ktorí chcú, môžu
tento odsek preskočiť. Тí, ktorí, oboznámiac sa s ňou, si myslia, že jej použitie v riadení každodenných životných situácií
je zbytočné  —  sa mýlia:  proste netreba túto metódu znižovať na hlúposti,  majúc na mysli  to, že obyčajné vyjdenie
z domu do práce musí byť sprevádzané prípravnymi výpočtami v stĺpcoch alebo na počítači.  V metóde je obsiahnutá
podstata všeobecného života, ktorú netreba smerovať k formám praktickej aritmetiky. 



na každom kroku využiť kritérium určenia krokovej výhry Vn ,  оdlišné od kritérií, prijatých v iných
krokoch.

S indexom n  —  ukazovateľom-determinantom množín  možných vektorov stavu —  v reálnych
úlohách  môže  byť  spojený  nejaký  meniaci  sa  parameter,  napríklad:  čas,  prejdená  cesta,  úroveň
kapacity, miera spotreby nejakých zásob a pod. То jest, metóda je použiteľná nielen na optimalizáciu
riadenia  procesov,  prebiehajúcich  v čase,  ale  aj  na  úlohy  optimalizácie  mnohovariantného
jednorázového  alebo  čas nevnímajúceho  riešenia,  ak  takéto  „nadčasové“,  „neprocesné“  úlohy
pripúšťajú ich viackrokovú interpretáciu.

Теraz sa pozrieme na obr. 6 — obr. 8, kopírujúce vzájomne prepojené obrázky 40, 41, 42 z kurzu
teórie automatického riadenia P. de La Berriera. 

Na obr. 6  sú ukázané: počiatočný stav systému «0» a množiny jeho možných následných stavov
«1», «2», «3», а takisto možné prechody z každého možného stavu do iných možných stavov. 

A toto  všetko  spolu  sa  podobá
na  mapu  stolovej  detskej  hry,  po
ktorej  sa  posúvajú  žetóny:
každémo  kroku  zodpovedá  jeho
kroková  výhra,  a v proces
završujúcej  tretej  množine  je
každému  zo  stavov  systému
pridané  jeho  ohodnotenie,
umiestnené  vo  štvorčeku.
Principiálny  rozdiel  oproti  hre  je
v tom, že výber cesty (trajektórie),
používaný v detskej hre na základe
hádzania  kociek  alebo  točenia
vĺčka  a pod.,  je  v reálnom riadení
neprípustné,  pretože  toto  by  bolo
odovzdanie účelného riadenia tým
silám,  ktoré  sú  schopné  riadiť

padanie kociek, točenie vĺčka a pod..
Ak máme vybrať optimálne riadenie na prvom kroku, tak je nutné predvídať všetky jeho dôsledky

pre následné kroky. Preto opis algoritmu metódy dynamického programovania sa často začína z opisu
výberu riadenia na poslednom kroku, vedúcom do jedného z proces završujúceho stavu. Odvoláva sa
pritom na «pedagogickú  prax»,  ktorá  dokazuje,  že  argumentácia  pri  opise  od  záverečného  stavu
k stavu počiatočnému sa ľahšie vníma,  pretože sa opiera o ako keby už k začiatku posudzovaného
kroku sa vyskladavšie podmienky v tom čase, kedy sú možné ukončenia procesu takisto určené.

V súvislosti  s tým  sú  na  obr. 7
аnalyzované  možné  prechody  do
zavŕšujúcej množiny stavov «3»  z každého
možného  stavu  v jej  predchádzajúcej
množine  stavov «2»,  ako  keby  celá
predchádzajúca  cesta  bola  už  prejdená
a zostávalo by už len posledným výberom
optimálneho  krokového  riadenia  zavŕšiť
celý proces.  Pritom pre každý zo stavov v
množine «2»  sú určené všetky plné  výhry
ako  suma =  «ohodnotenie  prechodu»  +
«оhodnotenie  završujúceho  stavu».  V
množine «2»  zo  získaných pre  každý stav
v nej  možných  plných  výhier sa  určuje  a
zapamätúva maximálna  plná  výhra  a jej
zodpovedajúci  prechod (fragment
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trajektórie).  Маximálna  plná  výhra  pre  každý  stav  v  množine «2»  je  daná  do  štvorčeka  a jej
zodpovedajúci  prechod je  označený šípkou.  Таkýchto optimálnych  prechodov z jedného stavu do
druhého, ktorým zodpovedá rovnaká hodnota plnej výhry, môže byť principiálne aj niekoľko. V tom
prípade  sú  ony  v metóde  nerozoznateľné  a vzájomne  ekvivalentné  v zmysle  stanoveného  kritéria
optimálnosti výberu trajektórie v priestore parametrov, ktorými je systém opísaný.

Po tomto množinu «2», predchádzajúcu proces završujúcu množinu «3», možno posudzovať ako
završujúcu,  pretože  sú  známe  hodnoty  každého  z jej  možných  stavov  (maximálne  plné  výhry)
a ďalšia  optimalizácia  postupnosti  krokových  riadení  a výber  optimálnej  trajektórie  môžu  byť
vykonané iba na ešte neposudzovaných množinách, predchádzajúcich množine «2» v optimalizačnom
procese (t.j. na množinách «0» a «1»).

Таkýmto spôsobom je procedúra, ilustrovaná obrázkom 7, funkčná v každom algoritmickom kroku
metódy pre prechodoch z  n-tej do (n - 1)-j množiny,  začínajúc zo završujúcej N-tej množiny až do
počiatočného stavu systému.

Vo  výsledku  postupného  párového  preberania-triedenia množín,  pri  prechádzaní  ich  celého
súboru, je určená optimálna postupnosť kontinuálnych krokových riadení,  maximálne možná plná
výhra  a zodpovedajúca  trajektória.  Na  obr.  8  je  hrubou  čiarou  znázornená  optimálna  trajektória
rozoberaného príkladu.

V rozoberanom  príklade
kritériom  optimálnosti  je  suma
krokových výhier.  No kritérium
optimálnosti  môže  byť
zostrojené aj ako súčin v každom
prípade  nezáporných
súčiniteľov.

Pretože výsledok (suma alebo
súčin)  sa  nemení  zmenou
poradia operácií pri sčítaní alebo
násobení,  tak  algoritmus  je
funkčný aj pri preberaní množín
stavov  v poradí,  opačnom
k rozoberanému:  t.j.  od
počiatočnej  k završujúcej

množine možných stavov.
Ak množiny možných stavov sú usporiadané v chronologickej  postupnosti,  tak to znamená, že

kalkulačná  schéma  môže  byť  zostrojená,  jak  z reálnej  súčasnosti  do  prognózovanej  určitej
budúcnosti,  tak aj  z prognózovanej  určitej  budúcnosti do reálnej súčasnosti.  Táto okolnosť hovorí
o dvoch neformálnych vzťahoch reálneho života, ležiacich mimo algoritmu:

1). Меtóda dynamického programovania je formálne necitlivá k charakteru príčinno-dôsledkových
podmieneností (menovite,  ona  nerozlišuje  príčiny  a následky).  Z tohto  dôvodu  každá  konkrétna
interpretácia metódy v praktických úlohách musí byť zostrojená s neformálnym súpisom, kalkuláciou
reálnych príčinno-dôsledkových podmieneností;

2). Ak  prognostika  je  v súlade  s hierarchicky  vyšším  objemnejším  riadením,  a čiastkové  do
objemnejšieho vložené  riadenie  je  uskutočňované kvalifikovane,  vďaka čomu proces  čiastkového
riadenia  prebieha  v súlade  s hierarchicky  vyšším  objemnejším  riadením,  tak  NEEXISTUJE
RIADIACO  VÝZNAMNÝ  ROZDIEL  MEDZI REÁLNOU  PRÍTOMNOSŤOU  A     VYBRANOU
BUDÚCNOSŤOU. Proces  je  celostný,  z nejakého dôvodu ešte  neuskutočnivšia  sa,  no už  mravne
vybraná a objektívne Zhora nezakázaná budúcnosť,  v nastavšej prítomnosti ochraňuje tých, ktorí ju
tvoria  na  všetkých  úrovniach:  počínajúc  od  ochrany  psychiky  od  pokušení  až  po  ochranu  pred
zámernou „fyzickou“ agresiou. То jest, ak matrica možných stavov (оna je vlastne matricou možných
prechodov) je vybraná v súlade s hierarchicky vyšším objemnejším riadením (t.j. zahŕňajúcim do seba
naše riadenie), tak ona samotná je štítom aj mečom, prostriedkom riadenia, na ktorý je naviazaných
všetkých šesť priorít prostriedkov zovšeobecnených zbraní a riadenia. 
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Оbjektívna existencia matríc možných stavov a prechodov sa prejavuje v tom, že v slepote možno
„zabrúsiť“ do nejakých matríc prechodu a precítiť na sebe ich objektívne vlastnosti.  To posledné sa
ohodnocuje  subjektívne,  v závislosti  od  vzťahu  k týmto  vlastnostiam,  ako  obdobia  výnimočného
šťastia alebo ako nudné „chodenie v kruhu“ alebo obdobia brutálnej smoly.

No pre použitie metódy dynamického programovania a jej osvojenie sprevádzajúcich v algoritme
neformalizovaných životných prejavov matríc prechodu,  je nutné DODRŽIAVANIE HLAVNEJ z
podmienok:

V úlohách  optimalizácie  procesov  riadenia  metóda  dynamického  programovania  <reálnej
budúcnosti:  —  v tichosti>  je  funkčná,  iba  ak  je  určený vektor  cieľov riadenia,  t.j.  musí  byť
vybraný konkrétny, proces završujúci stav. 

V reálnosti  tento  završujúci  konkrétny  stav  musí  byť  vedome  udržateľným  a prijateľným
procesom, оbjemnejším a v sebe zahŕňajúcim metódou optimalizovaný čiastkový proces.  No výber
a určenie  konkrétnych  charakteristík  procesu,  do  ktorého  má  vojsť  riadený  systém  po  zavŕšení
algoritmu  metódy —  leží  mimo  neho  samotného  v oblasti  „mystiky“  alebo  v oblasti  metód,
rozvinutých mimo svojou podstatou nematematických vied.

«Nech akýmkoľvek by bol stav systému pred aktuálnym krokom, je potrebné vyberať na tomto
kroku riadenia tak, aby výhra na danom kroku plus optimálna výhra na všetkých následných krokoch
bola maximálna» (Е.S.Ventceľ, „Výskum operácií. Úlohy, princípy, metodológia.“, Мoskva, „Veda“,
1988, str. 109). 

Neschopnosť  určiť,  konkretizovať  vektor  cieľov  riadenia (dosiahnutím  ktorého  sa  má  zavŕšiť
metódou  optimalizovaný  proces)  a/alebo  odhaliť  východzí  stav  objektu  riadenia  neumožňuje
nasledovať  toto  odporúčanie,  čo оbjektívne  skrýva možnosti  využitia  metódy  dynamického
programovania, pretože začiatok a koniec procesu musia byť konkretizované v priestore parametrov,
na  ktorých  je  zostrojený  matematický  (alebo  iný)  model  metódy.  Pritom  konkrétnosť,  určenie
zavŕšenia оptimalizovaného  procesu  má  riadiaco  väčší  význam,  než  chyby  a niektoré  neurčitosti
v identifikácii (odhalení) počiatočného stavu objektu riadenia. 

Toto je o to viac oprávnené pre následné mnohovariantné krokové prechody, ak matrica možných
stavov zapadá do porekadla «Všetky cesty vedú do „Ríma“, а   ktoré do „Ríma“ nevedú,  , —   vedú do
nebytia. Pre takéto procesy, ak je vybraný v čase udržateľný cieľ a k nemu vedie množstvo trajektórií,
tak  pri  udržateľnom krokovom riadení  „rozostup“  medzi  optimálnymi  trajektóriami,  vedúcimi  do
jedného a toho istého cieľa z rozličných počiatočných stavov, sa z kroka na krok zmenšuje, až do
úplného stotožnenia optimálnych trajektórií, počnúc z niektorého kroku.  Toto tvrdenie je tým viac
oprávnené,  čím  konkrétnejšie  je  určený  stav  proces  zavŕšujúceho  vektora  cieľov  v priestore
parametrov.  V analógii  s matematikou toto je možné nazvať  а  symptotickou  1   množinou trajektórií:
аsymptotickosť množiny trajektórií sa prejavuje v tom, že «všetky cesty vedú do „Ríma“...»

A vo všeobecnejšom prípade, odporúčania Nového Zákona a Koránu potvrdzujú možnosť získania
požehnania, milosti Všedržiteľa nezávisle od počiatočné stavu (hriešnosti človeka)  v tom momente,
keď on precitol a uvidel svoje diela, konania také, aké oni skutočne sú.

Druhá pripomienka sa už vzťahuje k praxi:  k vstupu do matrice prechodu.  Ak počiatočný stav
systému  je  určený  s chybou,  väčšou  než  je  prípustná  pre  vstup  do  matrice  prechodu  z reálneho
počiatočného  stavu  do  vybraného  konečného,  tak  riadenie  na  osnove  samo  o sebe  bezchybného
algoritmu  metódy  dynamického  programovania  privedie  k úplne  iným  výsledkom,  a nie  ku
kalkulovanému  optimálnemu  režimu  systému.  Sproste  povedané,  netreba  pokladať  za  východ
z miestnosti na hornom poschodí v nej otvorené okno.

 То  jest,  metóda  dynamického  programovania  je  nevyhnutnosťou  jak  konkrétnosti  vo  výbere
konečného stavu-procesu, tak aj nevyhnutnosťou identifikácie skutočného počiatočného stavu, sama
o sebe chránená pred jej použitím pre pseudovedeckú imitáciu optimalizácie riadenia,  ak ho niet.
Toto  odlišuje  metódu  dynamického  programovania,  predovšetkým  od  aparátu  lineárneho
programovania,  do  ktorého  je  možné  vložiť  improvizované  „expertné“  hodnoty  váhových
koeficientov v kritériach optimalizácie Min (Z) alebo Max (Z). 

1 Asymptotický – chovajúci sa ako asymptóta.  Asymptóta je dotyčnica, dotýkajúca sa krivky v nekonečnom bode. –
pozn. prekl. 



Táto sama sebou  chránenosť pred nesvedomitým použitím je nepriamo odrazená aj v literatúre
súčasnej ekonomickej vedy: pretože ona nedefinovala to,  čo je vektorom cieľov riadenia vo vzťahu
k výrobno-spotrebiteľskému systému hospodárstva, tak nie je možné sa ani stretnúť s publikáciami
o využití  aparátu  dynamického  programovania1 pre  optimalizáciu  riadenia  makroekonomických
systémov regiónov a celých štátov v historicky dlhodobých obdobiach. 

Toho  príkladom  je  „Matematická  ekonomika  na  osobnom  počítači“  v  redakcii М.Kuboniva,
v ktorej  kapitola  o riadení  v ekonomike  obsahuje  výlučne  makroekonomické  interpretácie  aparátu
lineárneho  programovania (priamo  tak  je  aj  kapitola  nazvaná „Riadenie  v ekonomike.  Lineárne
programovanie a jeho použitie“), no nič nehovorí o vektore cieľov riadenia a prostriedkoch riadenia;
v skôr  citovanej  učebnici  J.P.  Zajčenka  opis  metódy  dynamického  programovania  je  takisto
vytvorený na úlohách iného charakteru.

Avšak  pri  motivácii  odmietnutia  makroekonomických  interpretácií  metódy  dynamického
programovania  sa  autori  zvyčajne  odvolávajú  na  takzvanú «kliatbu  rozmernosti» vo  výpočtovej
matematike,  ktorá sa prejavuje v tom, že rast rozmernosti úlohy N vyvoláva rast objemu výpočtov,
proporcionálny N k, kde exponent-mocniteľ « k » je väčší 1. Таkýto nelineárny rast objemu výpočtov
skutočne znehodnocuje  mnohé  funkčné výpočtové  algoritmy v riešení  praktických  úloh jak kvôli
vysokej spotrebe strojového času počítačov, tak aj kvôli nakopeniu chýb v približných výpočtoch. No
táto «kliatba rozmernosti» sa vzťahuje nielen na metódu dynamického programovania, ale aj na druhé
metódy, s ktorými sa napriek tomu stretneme aj v ich makroekonomických interpretáciach.

JE DÔLEŽITÉ VENOVAŤ POZORNOSŤ A POCHOPIŤ: Ak matematiku považujeme za vedu
o objektívnej  celovesmírnej  miere (skrze  „jať“),  а  v jej  pojmovom,  terminologickom  aparáte
a symbolike vidíme jeden z ľuďom ponúknutých prostriedkov opisu objektívnych jednotlivých
procesov,  nimi  vyčleňovaných  z niektorých  objemnejších  procesov,  tak každý  opis  metódy
dynamického  programovania  je  krátkym  výkladom  celej už  skôr  vysvetlenej dostatočne
všeobecnej  teórie  riadenia,  aj  vrátane  jej  mysticko-religióznych  aspektov;  avšak —  jazykom
matematiky.

Aby sme to vysvetlili, pozrieme sa na obr. 9,  pamätajúc na už skôr uvedenú poznámku o určení
počiatočného stavu s dostatočnou presnosťou na vstup do matrice prechodu. 

Na ňom sú
ukázané  dva
objekty
riadenia «А» a
«Б»
v počiatočno
m  stave;  tri
objektívne
možné
završujúce
stavy
(množina «5»)
;  množiny
(«1»  —  «4»)
možných
prechodných
stavov;  a trasy

objektívne možných prechodov z každého stavu do iných.

1 V originálnom texte ruského vydania je uvedené „lineárneho programovania“, ale vzhľadom na logiku textu sa
jedná  pravdepodobne  o preklep,  a preto  v slovenskom  preklade  je  namiesto  lineárneho  programovania  uvedené
„dynamického programovania“. – pozn. prekl. 
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Obr. 9  možno prirovnať k určitému fragmentu celovesmírnej miery rozvoja (mnohovariantného
predurčenia) — jednej zo súčastí v trojjedinnosti «matérie-informácie-miery».

Ak  prijmeme  takéto  prirovnanie,  spodobenie  obr.  9,  tak  objektívne  je  možný  prechod
z ľubovoľného počiatočného stavu «0:1» alebo «0:2» do ľubovoľného zo završujúcich stavov «5:1»,
«5:2», «5:3».  No táto objektívna možnosť môže byť ohraničená subjektívnymi kvalitami riadiacich
pracovníkov,  hodlajúcich previesť objekty «А»  a «Б»  z počiatočného do jedného zo završujúcich
stavov.

Ak je Zhora dané Rozlíšenie1,  tak riadiaci pracovník «А» (alebo «Б») sníme z objektívnej miery
„kópiu“,  na  ktorej  bude  vidno  hoc  by  len  jednu  z množiny  možných  trás  prevodu  objektu
z počiatočného  stavu  do  množiny  završujúcich.  Ak  Rozlíšenie  dané  nie  je,  je  stratené  alebo
odmietnuté v hone za pokušeniami, alebo nezmyselnou vierou v nejakú tradíciu, no nie Bohu podľa
svedomia, tak na „kópii“ budú chýbať niektoré trasy a stavy,  avšak môžu sa „objaviť“ objektívne
nemožné  trasy  a stavy,  objektívne  neexistujúce  v skutočnej  Bohom  danej  miere.  Okrem  toho,
subjektívnou vlastnou vôľou riadiaceho pracovníka je vyberaný aj želaný konkrétny završujúci stav
z ich  množiny.  V súlade  s tým  nasledovanie  vlastného  výmyslu  alebo  chyba  vo  výbere
najvhodnejšieho završujúceho stavu môže byť zavŕšená katastrofou s nevratnými následkami.

No matrica možných stavov, ukázaná na obr. 9,  pravdepodobnostne predurčuje iba jednotlivý,
čiastkový proces  v nejakej  vzájomnej  vloženosti  procesov.  Z tohto dôvodu každý z  počiatočných
stavov «0:1», «0:2»  môže byť súčasťou buď jedného a toho istého, alebo rozličných objemnejších
procesov,  v riadiacom význame hierarchicky vyšších  vo vzťahu k skúmanému;  to  isté  sa týka aj
každého zo završujúcich stavov «5:1», «5:2», «5:3» v páre «počiatočný — završujúci» stav.  Každý
z objemnejších procesov má svoje vlastné charakteristiky a smerovanie toku udalostí v ňom. 

Môže sa ukázať, že cieľ «5:1» je veľmi príťažlivý,  ak sa naň pozeráme z množiny počiatočných
neuspokojivých stavov. No nie je vylúčené, že objemnejší proces, ku ktorému završujúci stav «5:1»
patrí  ako prechodný stav,  kvôli  vzájomnej  vloženosti  procesov, sa môže na jednom z následných
krokov  zaŕšiť  plnou  a nezvratnou  katastrofou.  Napríklad,  cieľ «5:1»  —  nezmeškať  „Titanik“,
vyplávajúci  na  svoju  prvú plavbu,  ktorá  sa  stala  tragickou  a  poslednou...  Aby nedošlo  k výberu
takéhoto  cieľa  z množiny  objektívne  možných,  je  nutné  byť  v lade  s  hierarchicky najvyšším
оbjímajúcim riadením, ktoré udrží jednotlivé s ním súladné riadenie pred výberom takého cieľa, ktorý
je odsúdený na zmiznutie procesu.

No ak obr. 9 je „kópiou“ z objektívnej miery, tak sa môže stať, že niektorý završujúci stav, javiaci
sa vektorom cieľov je vlastným výmyslom, vyjadrujúcim prianie „sadnúť do dvoch vlakov naraz“.
Inými  slovami,  rôzne  komponenty  vektora  cieľov  patria  k dvom  alebo  viacerým  vzájomne  sa
vylučujúcim hierarchicky vyšším objemnejším procesom, prebiehajúcim v rovnakom čase.

To  je  jeden  z prípadov  neurčitosti  a defektnosti  vektora  cieľov,  robiaci  metódu  dynamického
programovania nefunkčnou a reálny proces „riadenia“ neudržateľným, pretože jedna a tá istá „loďka“
nemôže pristáť súčasne aj na pravom aj na ľavom brehu, aj keď sa príťažlivá krása oboch brehov
rieky pri pohľade z diaľky spoza záhybu rieky spája, vytvárajúc na pohľad zdanie útulného miesta pre
nadchádzajúci piknik.  Aby nedošlo k výberu takéhoto vektora cieľov, je takisto nutné, aby Zhora
bolo dané Rozlíšenie pravého a ľavého „brehu“.

То jest, algoritmus dynamického programovania, hoc aj ho je možné spustiť, sprevádza ešte  jedna
vonkajšia podmienka, ktorá je takisto očividná, rozumie sa „samo sebou“, no vo väčšine prípadov sa
ignoruje:  jednotlivý,  optimalizovaný  proces  završujúci  stav musí  patriť  k objemnejšiemu procesu,
majúcemu vedome prijateľné vlastné charakteristiky toku udalostí v ňom.

Po vybratí  cieľa,  patriaceho  vo vzájomnej  vloženosti  do оbjemnejšieho  procesu s prijateľnými
charakteristikami udržateľnosti a smerovaním toku udalostí v ňom,  je nutné uvidieť trasy prechodu
a vybrať  optimálnu  postupnosť  prechodných  krokov,  vedúcu  do  vybraného,  jednotlivý  proces
završujúceho stavu; t.j. je nevyhnutné vybrať koncepciu riadenia.

1 Bohom priamo dávaná schopnosť rozdeliť vo svojom vnímaní svet na dve kategórie  «to» — «to nie»,  na osnove
čoho  sa  jedincom  buduje  ozmyslený  obraz  sveta,  v ktorom  on  žije.  V podstate  v Rozlíšení  sa  dáva  človeku  Zhora
v binárnom kóde «to» — «to nie»  nová pre neho životne dôležitá informácia.  Odobratie Rozlíšenia mení jedinca na
opotrebovanú, človeku podobnú gramafónovú platňu. 



Koncepcia riadenia v objektívnej miere, má vlastné charakteristiky, ktoré spolu so subjektívnymi
charakteristikami  subjektu-riaditeľa,  rodia  pravdepodobnostnú  predurčenosť  realizácie  koncepcie
riadenia.  Hodnota  pravdepodobnostnej  predurčenosti  úspešného zavŕšenia  procesu  je  objektívnou
hierarchicky vyššou mierou, ohodnotením uzavretého systému «оbjekt +  riaditeľ +  koncepcia»,  na
rozdiel od pravdepodobnosti — objektívnej miery systému «оbjekt + оbjektívne existujúca koncepcia
riadenia».

Preto, čím nižšia je pravdepodobnosť prechodu objekta do želateľného zaršujúceho stavu, tým
vyššia  musí  byť  kvalifikácia  riaditeľa,  zvyšujúca  hodnotu  pravdepodobnostnej  predurčenosti
úspešného zavŕšenia procesu riadenia.

V súlade  s uvedeným,  sa  môže  priznanie  nejakej  koncepcie  riadenia  administrátorom prejaviť
uňho  v jeho  odchode  z funkcie  z vlastnej  iniciatívy,  vyplývajúcej  z uvedomenia  si  svojej
neschopnosti realizovať ním uznanú koncepciu riadenia; а neprijatie koncepcie sa môže prejaviť, ako
prehlásenie o jej prijatí a následná horlivá úprimnosť, avšak nekvalifikované úsilie na jej realizácii. To
privedie  k tomu,  že  koncepcia  bude  zdiskreditovaná,  pretože  kvalifikovaní  riaditelia,  schopní  jej
realizácie, nebudú pripustení k riadeniu kvôli osobnej horlivosti, túžbe po sláve, výplate alebo ešte
niečoho iného zo strany dobromyseľného samoľúbeho nekvalifikovaného nedočloveka. 

Následkom neidentickosti  рravdepodobnosti  a pravdepodobnostnej predurčenosti aj veľmi dobrá
koncepcia môže byť zahubená jej zlými vykonávateľmi: na bicykli je jazdiť lepšie než na trojkolke,
no nie všetci to vedia; dokonca niektorí ešte budú dokazovať, že na bicykli sa ani jazdiť nedá, pretože
on sám o sebe padá, a nie to ešte so sediacim na ňom človekom, a o to viac v pohybe, — ak dovtedy
nevideli,  ako sa jazdí na bicykli; а  ďalší, nevediac a ani nechcejúc naučiť sa jazdiť, zo žiarlivosti
neprenechajú bicykel tým, ktorí to vedia.

Preto po prijatí koncepcie na realizáciu je potrebné pridržiavať sa konceptuálnej disciplíny a aj
konceptuálnu disciplínu pestovať. То jest, je potrebné podporovať dostatočne vysokú kvalitu riadenia
na  každom kroku všetkými  prostriedkami,  aby sme  sa  neocitli  na  počiatku  nasledujúceho  kroku
v situácii,  z ktorej  v súlade  s vybranou  koncepciou  riadenia  prechod  objektu  do  vybraného
završujúceho  stavu  nebude  možný.  Tento  prípad —  odklon  z vybranej  trasy «2:2»   «3:3»  je
ukázaný:  oblúk «2:2»   «3:1» — je nezvratný neúspech riadenia, po ktorom je prechod do stavu
«5:3» nemožný; oblúk «2:2»  «3:2» — je zvratný neúspech riadenia, v tom zmysle, že je potrebná
korekcia koncepcie, vychádzajúc zo stavu «3:2», ktorý bude skúmaný ako počiatočný.

Ak na obr. 9 оbjektívnej hierarchicky vyššej miere kvality stavov, v ktorých sa môžu nachádzať
objekty subjektov-riaditeľov «А»  a «Б»,  zodpovedá škála kvality možných stavov «I»,  tak pre ich
dobro je účelný prechod z množiny  stavov  «0»  do stavu «5:3».  No ich výber smerovania  škály
ohodnotenia kvality stavov je mravne podmienený a subjektívny: buď ako je ukázané na obrázku 9
«I», alebo v opačnom «I» smerovaní.

Ak  na  obrázku 9  sú  možné  stavy  zoskupené  do  množín «1»,  «2»,  «3»,  «4»,  «5»  podľa
synchrónnosti,  tak v súradnicových osiach  0ty ,  pri škále kvality stavov «I»  vzdialenosť od osi 0t
k ľubovoľnej trajektórii je priebežná chyba riadenia pri pohybe po tejto trajektórii. Plocha medzi osou
0t a trajektóriou  je  integrálom  času  od  priebežnej  chyby.  Môže  byť  využitá  ako  kritérium
minimálnosti optimálnosti celkového procesu riadenia, t.j. v kvalite plnej výhry, javiacej sa v metóde
dynamického programovania mierou kvality, ale nie možných stavov, nie krokov-prechodov z jedného
stavu do druhého, ale celej trajektórie prechodu. No vo všeobecnom prípade metódy krokové výhry
môžu byť zostrojené aj inak.

Ak je prijaté kritérium optimálnosti typu minimum1 hodnoty integrálu času od priebežnej chyby
riadenia (na  obr.  9  je  to  plocha  medzi  osou 0t a trajektóriou  prechodu),  tak  pre  subjekt «А»  je
optimálnou trajektóriou «0:2»   «1:3»   «2:2»   «3:3»   «4:4»   «5:3»; а  pre subjekt «Б»
optimálnou trajektóriou je «0:1»  «1:2»  «2:2»  «3:3»  «4:4»  «5:3». 

Neúspechy riadenia «1:2»  «2:1»  «3:1»; «2:2»  «3:1»; «2:2»  «3:2»  «4:1»; «3:2» 
«4:2»  —  je  úplná  nezvratná  katastrofa  riadenia  podľa  koncepcie,  objektívne  možnej,  no
nerealizovanej  kvôli  nízkej  kvalite  priebežného riadenia  v procese prevodu objektu do vybraného

1 Hoci  v kánonickej  podobe metódy je  kritérium-maximum, aj  tak  to  význam nemá,  pretože v praxi  prechod ku
kánonickej forme úlohy sa dosahuje umocnením na mínus jedna zodpovedajúcich hodnôt a výrazov.



konečného stavu «5:3».  Všetky ostatné neúspechy riadenia sú zvratné v tom zmysle,  že potrebujú
korekciu koncepcie a riadenia podľa miery ich odhalenia. 

То jеst, metóda dynamického programovania v schéme riadenia «prediktor-korektor» je funkčná,
a samotná schéma sa rozvíja, ako jej praktická realizácia.

Sú možné interpretácie metódy, keď do vektora kontrolných parametrov (je podmnožinou vektora
stavu)  nepatria  určité  charakteristiky  objektu,  ktoré  sú  jednako  len  začlenené  do  kritéria  výberu
optimálnej  trajektórie.  Napríklad,  ak  v  stave «0:2»  rozličné  subjekty  sú  nerozlíšiteľné  podľa  ich
počiatočných energetických zdrojov, a kritérium výberu optimálnej trajektórie je citlivé na spotrebu
energie pri prechodoch, tak takému kritériu môže zodpovedať ako optimálna trajektória «0:2»  
«1:2»  «2:1»  «3:2»  «4:3»  «5:3» alebo niektorá iná, no nie trajektória «0:2»  «1:3» 
«2:2»   «3:3»   «4:4»   «5:3»,  na  ktorej  sa  dosahuje  minimálny  integrál  priebežnej  chyby
riadenia.

To  znamená,  že  riaditeľ,  ktorý  má  k dispozícii  dostatočný  energopotenciál,  môže  vybrať
prajektóriu «0:2»   «1:3»   «2:2»   «3:3»   «4:4»   «5:3»;  no ak riaditeľ s nedostatočným
energopotenciálom pre takýto prechod nevidí trajektóriu «0:2»  «1:2»  «2:1»  «3:2»  «4:3»
 «5:3», na prechod ktorej je jeho energopotenciál dostatočný, tak stav «0:2» je pre neho subjektívne
patovým, bezvýchodiskovým („slepou uličkou“), hoci objektívne takým nie je. To hovorí o prvenstve
Rozlíšenia, davaného Zhora priamo každému, pred všetkými ostatnými schopnosťami, zručnosťami a
vedomosťami.

Okrem  toho,  tento  príklad  ukazuje,  že  na  jednej  a tej  istej  „kópii“  matrice  možných  stavov,
porovnateľnou s plnosťou reality, je možné zostrojiť súbor kritérií optimálnosti, každé z jednotlivých
kritérií,  ktorý  bude  použitý  podľa  konkrétnych  podmienok  realizácie  riadenia.  A každému
komponentu tohto súboru zodpovedá aj jeho optimálna trajektória. Komponenty tohto súboru kritérií,
tak  isto  ako  komponenty  vo  vektore  cieľov,  môžu  byť  usporiadané  podľa  najlepšej  vhodnosti
variantov  optimálnych  trajektórií.  No na  rozdiel  od  vektora  cieľov,  keď pri  ideálnom riadení  sa
zrealizujú všetky bez výnimky doň patriace ciele, nehľadiac na hierarchickú usporiadanosť kritérií
optimálnosti,  jedеn  objekt  môže  prechádzať  zo  stavu  do  stavu  iba  po  jedinej  trajektórii  z celej
množiny optimálnych trajektórií, v zmysle každého z kritérií v súbore. Kritéria optimálnosti výberu,
patriace do hierarchicky organizovaného súboru kritérií, môžu byť nezáväzne naplnené všetky naraz.
Pre riadenie je nutné, aby proces zodpovedal hoc by len jednému z množiny prípustných kritérií.

Môže dôjsť k tomu, že jeden subjekt realizuje koncepciu «0:2»   «1:2»   «2:1»   «3:2»  
«4:3»  «5:3», а druhý «0:2»  «1:3»  «2:2»  «3:3»  «4:4»  «5:3». Hoci konečné ciele sú
zhodné,  tak,  jednako  len,  ak  riaditelia  patria  do  množiny  riaditeľov  jednej  a tej  istej  úrovne
v hierarchii  vzájomnej  vloženosti  procesov,  tak  toto  je  konkurencia,  „športové“  zápolenie  alebo
konceptuálna vojna; ak oni patria do rôznych hierarchických úrovní v jednom a tom istom systéme,
tak  toto  je  antagonizmus  medzi  jeho hierarchickými  úrovňami,  vedúci  minimálne  k pádu kvality
riadenia v zmysle prijatom na jeho hierarchicky najvyššej úrovni, a maximálne k rozpadu systému.
Аrbitrom  je  z nich  hierarchicky  vyššie  objemnejšie  riadenie. O to  viac,  ak  završujúce  ciele  sú
rozdielne — to je potom konceptuálna vojna, zostrujúca sa v chode procesu.

Z uvedeného vyplýva,  že algoritmus dynamického programovania a obr.  9,  ilustrujúci niektoré
aspekty jeho uplatnenia, sú dostatočne transparentnou narážkou na úplne seriózne životné okolnosti.

Aby  bolo  možné  metódu  dynamického  programovania  použiť  pre  optimalizáciu  prechodného
procesu,  opísaného  formou  postupnosti  priebežných  výrobných  cyklov,  je  potrebné  do  štruktúry
rovníc medziodvetvových bilancií  voviesť v zjavnej podobe vektor riadiaceho vplyvu. V opačnom
prípade osnovný rekurentný (naspäť vedúci, návratný)* vzťah metódy Xn + 1 = f(Xn , Un , n) sa stáva
nekonkrétnym, kvôli čomu metóda stráca funkčnosť.

*                  *
*

Preto, vracajúc sa od obr. 9 k národnému hospodárstvu, ako celostnému výrobno-spotrebiteľskému
systému —  jednému zo supersystémov v ich vzájomnej vloženosti v spoločnosti, je možné spraviť



záver o neprípustnosti hrať jalovú prehadzovanú trhovej ekonomiky, ukázanú na obr. 5 ako domotané
kĺbko trajektórií všeobecného zmätku. 

Je potrebné vybudovanie  ekologicky prípustného demograficky podmieneného systému výroby
a prerozdelenia, potláčajúceho degradačno-parazitické spektrum konania.

Demograficky  podmienené  plánované  vedenie  národného  hospodárstva  v podmienkach
objektívnych  biosféricko-ekologických  obmedzení  je  jediným  prostriedkom  uspokojenia  potrieb
všetkých, ktorých správanie odráža ich ľudskú dôstojnosť.

Тým, ktorí si myslia, že ľudia sú rôzni, kvôli čomu vektor cieľov spoločenskej výroby na základe
princípu demografickej podmienenosti sformovať možné nie je, je potrebné odvetiť iba jedno:  ľudia
sú skutočne rôzni a žijú rôzne, no ak oni z rôznych príčin strácajú im Zhora danú dôstojnosť človeka,
alebo ju nedosahujú preto, že nedokázali prekonať „elitárne“ podmienený útlak, sú na nerozoznanie
vo svojej zhovädilosti nielen jeden od druhého ale ešte horšie - sú na neroznanie aj od ploštíc, červov
a pod. V takomto stave sú horší, než prírodné parazity, pretože ploštici je parazitizmus predurčený jej
postavením v biosfére a ona k ničomu inému geneticky spôsobilá nie je. Аle komu bola Zhora daná
možnosť  získať  ľudskú  dôstojnosť,  ale  on  bol  lenivý  ju  získať  alebo  ustavične  ju  stráca
bezmyšlienkovite  alebo kvôli  zámernému sebectvu,  chlípnosti  a bezstarostnosti,  tak takýto človek
porušuje hierarchiu v organizácii stavby Sveta, hierarchicky povyšujúc parazitizmus z flóry a fauny
do spoločnosti rozumných jedincov1. Toto — to je druh bezbožnosti, satanizmu.

Preto, prebývajúc v súlade s Bohom, je možné odčleniť degradačno-parazitické spektrum potrieb
a štatisticky ho opísať v systéme štandartizácie a „marketingu“. Pri tom sa od neho v štatistických
opisoch  oddelia  aj  množstevné  rozdiely  v demograficky podmienených  potrebách  ľudí.  Je  to  tak
preto, lebo všetci ľudia sú rôzni, no degradujú a parazitujú —  do primitívnosti rovnako.  A len po
tomto rozdelení spektier potrieb možno konať ozmyslene a účelne v sfére riadenia a samoregulácie
výroby a prerozdelenia na úrovni štátneho alebo iného makroekonomického systému.

Теraz je  možné sa vrátiť  k skôr uvedenému:  prechodný proces v makroekonomickom systéme
štátu alebo globálnej civilizácie zo stavu nedostatočnosti výroby podľa demograficky podmieneného
spektra potrieb do stavu dostatočnosti  môže byť opísaný ako chronologicky nádväzná postupnosť
medziodvetvových bilancií energospotreby v súbore odvetví a domácností.

Vo vzťahu k chronologickej postupnosti medziodvetvových bilancií vo forme rovníc (19) je nutné
chápať: získané riešenie je založené na nemeniteľnosti bázovej, do evidencie uloženej kultúry výroby
a technológiách.  Vedecko-technický  progres —  zle  predpovedateľný  jav —  vedie  k prieniku
energeticky  výkonnejších  technológií  a optimalizácií  produkcie  ohľadom  materiálnych
a energetických kapacít  výroby.  Tо znamená,  že v postupnosti  energeticky podmienených bilancií
typu (19) jednotkou merania času realizácie výrobného programu je samotný výrobný cyklus, а
účtovná chronologická doba cyklov je  hornou hodnotou (to jest maximálnou)  predpokladanej doby
realizácie výrobného programu každého z cyklov i celého ich súhrnu. 

Pritom  silou  vedecko-technického  progresu:  1) kontrolné  parametre,  charakterizujúce  každý
z cyklov  i celú  ich  postupnosť,  sú  v prinípe  dosiahnuteľné  za  čas  kratší,  než  účtovný;
2) nerovnomernosť  rastu  energovýzbroje  odvetví,  ich  technologická  obnova,  technická  obnova
vyrábanej  produkcie  nevyhnuteľne  predurčujú potrebu riadenia,  podporujúceho želateľné  hodnoty
komponentov  demograficky  podmieneného  vektora  FК v závislosti  na  technicko-technologickej
obnove  produkcie  a nezávisle  od  reálne  vyskladavšieho  sa  prejskurantu-cenníka P a matice  A,
odlišujúcej sa od vstupnej matice, vloženej do osnovy evidenčnej postupnosti bilancií typu (19).

То  jest,  za podmienky  riadenia  makroekonomiky  ako  celostnosti  a raste  kultúry  spotreby,
vykoreňujúcej  zbytočné  plytvanie,  v reálnom živote  nemôže byť  horšie,  než  ako v kalkulovanom
pláne-prognóze na základe rovníc energoprerozdelenia v hodnotovej forme medziodvetvovej bilancie
(19)  so  systémom  krátkodobého  plánovania  predchádzajúceho  a niekoľko  za  ním  nasledujúcich
výrobných cyklov na základe skupiny vzťahov teórie podobnosti makroekonomických systémov  (6
— 18) a riešenia úlohy (4). 

V (4) a v (6 — 18), а takisto v postupnosti (19) nie je nič obsahovo všeobecné, okrem vektorov FК

a FP a štandartu vektora demograficky podmienenej  dostatočnosti FD.  To znamená,  že historicky
1 «In-dividuum».  Jeden z významov tohto latinského slova je nedeliteľný, aj keď v ruskom, českom a slovenskom

jazyku sa zvyčajne používa v inom význame, zmyslovo blízkom k «osobitý, svojrázny».



reálne sú potreby prvotné;  výroba, popisovaná maticou A,  je druhotná.  Okrem toho, demograficky
podmienené potreby sú historicky stabilné, a preto predpovedateľné pri každej demografickej politike
na niekoľko generácií dopredu: jak podľa objemov dostatočnej výroby, tak aj podľa usporiadanosti
katalógu (podľa  ich  dôležitosti),  ležiaceho  v základe  ich  spektra.  To je  už  dávno známe:  Biblia,
Syrach, 29:24: «Hlavná potreba pre život je voda a chlieb, a odev a dom, prikrývajúci nahotu». Toto
je možné rozpísať detailnejšie a širšie, no usporiadanosť potrieb sa zachová:

 Zlepšenie možností získania vzdelania a výchova dorastajúcej generácie;
 Potrava;
 Оdev;
 Bydlisko pre rodinu;
 Sociálne služby;
 Voľný čas pre osobný rozvoj — «hobby»;
 Luxus – zvyčajne stojaci veľa (drahý), no s pečaťou mravnej poruchy u seba.

Preto  zostrojenie  spektra  vektora  cieľov  demograficky  podmienenej  výroby,  t.j.  určenie
usporiadanosti  potrieb  v katalógu  a minimálnych  štandartov  výroby  a jej  nadmernosti  v súlade  s
historicky udržateľnou  hromadnou  štatistikou zdravého  obrazu  života  generácií,  nahrádzajúcich
jedna druhú je  osnovou celého systému plánovania,  štátnej  ekonomickej  štatistiky a plánovaného
vedenia národného hospodárstva.

V takomto  prípade  dlhodobé  plánovanie  rastu  energopotenciálu  spoločnosti  a prerozdelenia
energospotreby  podľa  demograficky  podmieneného  spektra  je,  po  prvé:  konkrétne,  po  druhé:
udržateľné.  А  krátkodobé  plánovanie  niekoľkých  predchádzajúcich  výrobných  cyklov  je  takisto
jasné,  konkrétne,  no  na  základe  platného  systému  štandartizácie  a certifikácie  produkcie,  služieb
a technológií v krátkodobom plánovaní je možný prechod od hodnotovej formy evidencie na základe
energetického  štandartu  zabezpečenosti  platobných  prostriedkov  k naturálenj  forme  evidencie-
účtovníctva produkcie v medziodvetvových bilanciách;  pritom štruktúra vektora celkových kapacít
XК a matíc А , А sa určuje usporiadanosťou podľa priority závažnosti katalógu štandartu vektora,
spektra demograficky podmieneného dostatku FD .

Reálne  systém  vedenia  národného  hospodárstva  na  základe  plánovania  sa  rozpadá  vôbec  nie
v dôsledku  nepredpovedateľnosti  potrieb  spoločnosti  a technológií  alebo  nepredpovedateľnosti
spotrebných  vlastností  perspektívnej  produkcie;  nie  kvôli  necitlivosti  aparátu  lineárnej  algebry
k diskrétnostiam,  nelineárnostiam  a ostatným  ťažkostiam  v popise  reality  čisto  matematickými
prostriedkami.  Оn  sa  rozpadá  jeho  vlastnou  metodologickou  a,  predovšetkým,  metrologickou
neopodstatnenosťou  v dôsledku  ignorovania  a popierania  jeho  tvorcami  príčinno-dôsledkových
podmieneností, matematicky neformalizovaných, v živote biosféry, spoločnosti, rodiny, človeka ako
osoby.

Najčastejšie rozšíreným prekrútením, zvrátením príčinno-dôsledkových podmieneností života pri
matematickej  formalizácii  v makroekonomických  aplikáciach  je  naviazať  štruktúru rozdelenia
národného hospodárstva na odvetvia, popisované maticou А,  ako dominujúci systémový faktor, na
ktorom  sa  buduje  celé  plánovanie  a  prognostika.  Pri  takomto  prístupe  medziodvetvové  bilancie
v naturálnej  i hodnotovej  evidencii  produkcie  sa  odlišujú  od  seba  nie  úlohou  každého  z nich
v systéme riadenia, ale v podstate iba mierkovými faktormi prechodu jednej formy do druhej. Z tohto
dôvodu bilančné  rovnice  v hodnotovej  forme,  hoc  aj  umožňujú  jednotne zovšeobecniť  rôznorodú
produkciu  v ekonomických  ukazovateľoch,  jednako  len,  nemôžu  splniť  funkciu  inštrumentu
dlhodobej prognózy a modelovania spoločensko-ekonomického rozvoja. 

Nerovnomerný  technicko-technologický  progres  v odvetviach,  štrukturálna  prestavba
mnohoodvetvového  národného  hospodárstva  nepretržite  menia  maticu А,  robia  ju
nepredpovedateľnou tým viac, čím o vzdialenejšiu budúcnosť ide.  To ničí celý systém plánovania,
takýmto  spôsobom  zostrojeného,  a tým  samým  znemožňuje  plánovité  vedenie  národného
hospodárstva  na  jeho  osnove,  hoci  vektor FD zachováva  nemennú  štruktúru  a je  dostatočne
predpovedateľný podľa skupín produkcie a nevyhnutných spotrieb energie na jej výrobu. 



Ak  systém  plánovania  sa  buduje  na  základe  predpovedateľnosti  vektora  demograficky
podmienených  potrieb FD ,  tak  technicko-technologický  progres  vedie  k zvýšeniu  rezerv
udržateľnosti  plánov;  v reálnom  živote  pri  podpore  udržateľne  metrologicky  a konceptuálne
podloženého riadenia nemôže byť  horšie,  než je predpokladané plánom.  Nepredpovedateľnosť
matice А existuje  vždy,  no  v jednom  prípade  ona  rozvracia  systém  plánovania,  a v druhom
prípade vedie k zvýšeniu rezerv udržateľnosti samoregulácie národného hospodárstva na základe
schémy prediktor-korektor spoločensko-ekonomického rozvoja.

Každý aparát prostriedkov opisu, vrátane lineárnej algebry a ostatnej matematiky, musí byť vždy
použitý tak,  aby nevyhnutná chyba opisu,  modelovania s jeho použitím a pod. viedla k narastaniu
rezerv  udržateľnosti,  bezpečnosti  riešenia,  prijatého  na  základe  použitia  vybraného  popisného
aparátu. V prevládajúcej väčšine praktických úloh interpretácie matematického aparátu, uspokojujúce
túto  požiadavku,  sa  podarí  zostrojiť  tým,  ktorí  popisujú  realitu  prostriedkami  matematiky,  a nie
zvrátene prispôsobujú život matematickému aparátu a samo o sebe bezchybnému riešeniu.



6.5. Riadenie makroekonomických systémov samoreguláciou
Keďže kreditno-finančný systém je prostriedkom spojenia množstva administratívne samostatných

hospodárskych  jednotiek  do  celostnosti  národného  hospodárstva,  tak  riadenie  samoreguláciou  je
v tejto celostnosti možné, ak v systéme finnančného opisu hospodárskej činnosti sa podarí odhaliť
prostriedky riadenia.  Inými slovami, podľa zmeny určitých parametrov finančnej činnosti musí byť
možné dopredu povedať o následných zmenách v spektre výroby a v spektrách spotreby v rôznych
sociálnych  skupinách;  a naopak,  stanoviac  želateľné  zmeny  v spektre  výroby,  musí  byť  možné
dopredu povedať, ako je potrebné zmeniť finančné parametre makroekonomiky, aby vyvolali zmeny
spektier výroby a spotreby, blízke objednaným, a nie horšie, než objednané.

Aby bolo možné spotrebuvávať produkciu a služby, je nutné ich najprv vyprodukovať, a na to je
nutné sa postarať: 

• о využitie výroby v existujúcich výrobných kapacitách a 
• budovať  nové  i rekonštruovať  staré  výrobné  kapacity,  aby  boli  schopné  vyrábať

v budúcnosti produkciu v spoločensky dostatočnom množstve. 

Oba tieto druhy činnosti firmy sú možné, ak je firma v stave platiť za dodávky produkcie a služieb
pre ňu, nevyhnutné na splnenie oboch programov pri vyskladavšej sa kultúre výroby a prejskurante-
cenníku.  To znamená,  že finančnou mierou hospodárskej  aktivity  firmy sú  nie jej  príjmy,  аle  už
spomínané funkčne podmienené náklady-výdavky rôznych kategórií:

• Platby za dodávky a služby, vyplatenie miezd pri priebežnej expedícii tovarovej produkcie.
• Výdavky, realizované prostredníctvom fondov rekonštrukcie a rozvoja výroby.
• Podielová účasť vo financovaní rôznych spoločných programov.
• Bezplatná výpomoc.
• Vytvorenie  vlastných  finančných  rezerv  bez  ich  konkrétnej  adresácie (tejto  skupine  vo

vektore rЗСТП zodpovedá suma “св” + м).
• Finančná výmena úverová a poistná.
• Platby daní a príjem dotácií a subvencií.

Tento  súbor  môže  byť  detailnejší,  no  riadiaco  dôležité  je,  že  je  usporiadaný  v postupnosti
dôležitosti  platieb  1. —  5.  skupiny,  zodpovedajúcej  orientácii  firmy  na  dlhodobú  hospodársku
činnosť, a nie na jednorázovú finančne efektívnu aféru.

Šiesta a siedma skupina výdavkov zodpovedá honorovaniu hierarchicky vyššieho, vo vzťahu ku
každej z firiem, riadenia makroekonomiky ako celku.  Vďaka nefinančným prostriedkom pôsobenia,
ktorými disponuje štátnosť, оni dominujú nad ostatnými skupinami výdavkov;  no makroekonomika
spoločnosti  môže  udržateľne  uspokojovať  jej  potreby,  ak  štátnosť  prizná  v svojej  činnosti
usporiadanosť funkčne podmienených výdavkov, zodpovedajúcu cieľom hierarchicky nižšej úrovne
v systéme spoločenského riadenia dlhodobej existencie väčšiny podnikov v odvetviach.  A v cieľoch
zabezpečenia riaditeľnosti makroekonomiky ako celku, musí byť Plán účtovných závierok v súlade
s touto hierarchickou usporiadanosťou funkčne podmienených výdavkov, odrážajúc ich štruktúru.

Na  makroekonomickej  úrovni  skúmania:  skupina 6  v normálnych  podmienkach  hospodárskej
činnosti  je prostriedkom prekonania špičkových1 investičných alebo iných potrieb vo financovaní;
v zvrátených podmienkach je skupina 6 slučkou, oprátkou, prinucujúcou, buď ku konkrétnej činnosti,
alebo k nečinnosti; skupina 7 — to je daňové bremeno na vyživovanie, chod štátnosti a financovanie
jej  rôznorodých sociálnych programov +  formovanie fondu dotácií  a subvencií,  ktorými je možné
podporovať želateľné proporcie výrobných kapacít odvetví, ak štátny aparát chápe, ako je to možné
robiť.

Usporiadanosť funkčne podmienených výdavkov podľa priorít ich dôležitosti  umožňuje zaviesť
pojem о  funkčne podmienených úrovniach výdavkov,  ktoré sú usporiadané v tej  istej  postupnosti.

1 špičkových – v tomto kontexte nie v zmysle  technologicky vyspelých, ale v zmysle finančne náročných, nahustených
(ako napr. dopravná špička) – pozn. prekl..



Každá  z úrovní  je  definovaná  vzťahom:  «predošlá  funkčne  podmienená úroveň  výdavkov  » +
«nasledujúci funkčne podmienený výdavok v postupnosti znižovania ich priority významnosti».

Ak pod odvetvím národného hospodárstva chápeme množinu rovnakocharakteristických výrobní
podľa nimi expedovanej produkcie, tak matematicky sa odvetvie opisuje hustotou rozdelenia (viď.
teória  pravdepodobnosti  a matematická  štatistika)  jeho  podnikov  podľa  výšky  výdavkov,
zodpovedajúcich každej z funkčne podmienených úrovní.  Primerane tomu, graficky na jednej a tej
istej číselnej osi pre každé odvetvie je možné znázorniť štatisticky priemerné (alebo iné štatisticky
štandartné) hodnoty výšky výdavkov v ňom pre každú z funkčne podmienených úrovní.

Štruktúra pravej časti rovnice rentability vo forme:

P = ATP + rЗСТ + “св” + м ( 20 )

môže  byť  uvedená  do  vzťahu  s poradím  sledovania  priorít  funkčne  podmienených  výdavkov,
a samotné  rovnice  medziodvetvových  bilancií  možno  získať  z analýzy  štatistiky,  popisujúcej
odvetvia:  financie,  technologické  a produkčné  štandarty,  technologická  disciplína  a pod. V takom
prípade jednotná usporiadanosť popisov pre celý makroekonomický systém, zodpovedajúca v ňom
odhalenej usporiadanosti priorít funkčne podmienených výdavkov, umožňuje prejsť od porovnania
finančných charakteristík  k porovnaniu naturálnych ukazovateľov výroby a rozdelenia jak rôznych
podnikov  v jednom  odvetví,  tak  aj  rôznych  odvetví  navzájom;  vychádzajúc  zo  želateľných
ukazovateľov naturálnej  evidencie,  je  možné riešenie  spätnej  úlohy určenia  nevyhnutných úrovní
funkčne  podmienených  výdavkov.  V osnove  toho  leží  vzájomná  podmienenosť  rozličných
jednotlivých  (vnútroodvetvových  a pod.)  štatistík,  popisujúcich  mnohoodvetvový  výrobno-
spotrebiteľský systém.

Prístup k týmto úlohám z pozícií teórie podobnosti mnohoodvetvových výrobno-spotrebiteľských
systémov  dovoľuje  viesť  porovnanie  finančných  a naturálnych  ukazovateľov  výrobných  cyklov,
rozdelených dlhými časovými intervalmi, a takisto porovnávať makroekonomické systémy rôznych
geografických regiónov a štátnych útvarov.

Ak  nedôjde  k rozkolísaniu  kreditno-finančného  systému  šokovými  impulzami  alebo
vysokofrekvenčnými zmenami veličiny S+K (alebo jej súčastí, obsluhujúcich každú zo špecifických
sfér výroby a spotreby)  hráčmi na parazitických špekulatívnych trhoch „cenných“ papierov а valút,
nesmiernou emisiou, úrokovou mierou úverov a pod., tak postup sledovania funkčne podmienených
výdavkov sa nemení.

Ak na natiahnutú bielizňovú gumu zavesíme kolíky na prádlo, ktorých vzdialenosť оd začiatku
gumy v určitom pomere  zobrazuje  priemerné  štatistické  hodnoty  každej  z funkčne  podmienených
úrovní výdavkov  pre  niektoré  odvetvie,  tak  pri  zlepšení  podmienok  odbytu  produkcie,  ktorému
zodpovedá rast výroby, sa bude guma s kolíkmi naťahovať; pri zhoršení podmienok odbytu sa bude
guma skracovať vzápätí po znížení výrobnej aktivity v odvetví.  Pre plnú korešpondenciu je nutné,
aby pružnosť gumy medzi jednotlivými kolíkmi bola rozličná, pretože následkom rôznej prioritnosti
funkčne  podmienených  výdavkov,  rôznorodých  zákonných  a iných  obmedzení  proporcie  zmeny
hodnoty každého z nich sú rôzne aj pri znížení, aj pri raste výrobnej aktivity v odvetví. Celé národné
hospodárstvo  je  možné  zobraziť  ako  množinu  takýchto  „gúm“  s  „kolíkmi  na  bielizeň“.  No  pre
porovnateľnosť  makroekonomických  situácií  je  potrebné  preskúmanie  celého  súboru  odvetví  v
bezrozmernom S+K systéme.  Тým viac toto  všetko je možné zobraziť  prostriedkami  počítačovej
grafiky s oveľa väčšou eleganciou, zabezpečujúcou lepšiu zrozumiteľnosť informácie.

V bezrozmernom S+K systéme špecifická platobná schopnosť nikde nemizne a sumárna platobná
schopnosť spoločnosti je vždy rovná jednej.  Špecifická platobná schopnosť sa prerozdeľuje medzi
finančnými osobami v procese ich hospodárskej činnosti.  Z tohto dôvodu medzi úrovňami funkčne
podmienených  výdavkov  v odvetviach,  výrobou  a spotrebou  v ich  naturálnej  evidencii  existujú
štatisticky odhalené väzby, jak v statike, tak aj v dynamike makroekonomického systému. Riadenie
samoreguláciou môže byť založené na odhalení a doplňujúcom zostrojení, zosilnení alebo oslabení
takýchto  štatistických  vzájomných  väzieb:  «funkčne  podmienené  výdavky —  efekt  v naturálnej
evidencii»  a im opačných.  V tomto prípade úloha lineárneho programovania (4)  alebo funkčne jej



analogické  iné  modely  môžu  byť odôvodnené,  vychádzajúc  zo  štatistiky  funkčne  podmienených
výdavkov odvetví, započítaných v bilancii.

Ako  už  bolo  ukázané,  formálne  matematické  riešenie  úlohy (5)  nás  prakticky  nezaujíma,  ale
obmedzenia úlohy (5) je potrebné zvažovať ako ohraničenia, kladené na pravú časť rovníc rentability
do ich zápisov: P- ATP= rЗСТ . Ak tento vzťah rozšírime na diagonálnu maticu [ХКБ ii] — (jej diagonála
je zostavená z číslu riadku zodpovedajúcich elementov vektora-stĺpca ХКБ ) nejaké základné spektrum
celkových kapacít, tak je možné získať vzťah:

 [ХКБ ii]( rЗСТП + “св” + м)/(S+K) =
= RЗСТ /(S+K)R/(S+K)  ( 21 ) ,

ktorému  v  nominálnom (t.j.  nie  bezrozmernom)  kreditno-finančnom  systéme  zodpovedá  podľa
zmyslu analogický vzťah, odlišujúci sa od (21) neprítomnosťou normujúceho faktora 1/(S+K) ; RЗСТ

—  je  nominálna  veličina  výdavkov  formovania  «zákona  hodnoty»  (vektor  nominálnej «pridanej
hodnoty»  v termínoch západnej politekonómie).  K vzťahu  (21)  je možné pridať [ХКБ ii]AТР a získať
ohraničenia na pravú časť rovnice  (20),  ktorej štruktúra musí byť uvedená do súladu s odhalenou
usporiadanosťou funkčne podmienených úrovní výdavkov:

 ([ХКБ ii]ATP+RЗСТП+“СВ”+М)/(S+K)
([ХКБ ii]ATP+R)/(S+K)   ( 22 ) ,

kde: “СВ” = [ХКБ ii]. “св” ; М = [ХКБ ii] . м (М je nominálny vektor-saldo medziodvetvovej výmeny)
a pod.. 

Celá postupnosť priorít funkčne podmienených výdavkov je vo svojej finančnej podstate do hĺbky
rozostavená  obrana súkromného  podnikateľa,  štruktúrne  samostatnej  firmy  pred  zhoršením
konjunktúry  trhu  a daňového  zaťaženia;  vo  svojej  výrobnej  podstate  je  to  kaskádovitá  ochrana
financovania aktuálnej výroby tovarovej produkcie a programov rozvoja a rekonštrukcie výroby pred
zhoršením  podmienok  odbytu  a prostriedok  adaptácie  na  hierarchicky  vyššie  riadenie
makroekonomiky ako celku.

Preto, aby bolo možné vzťahy (21) a (22) využívať pre ciele riadenia demograficky podmienenej
výroby,  je  potrebné,  aby legislatíva pre hospodársku činnosť  bola  zostrojená  tak,  aby na  zmeny
rentability podniku, odvetvia bola najcitlivejšia štatistika ich rozdelenia podľa funkčne podmienených
výdavkov na podporu aktuálnej výroby produkcie a rozvoj výrobnej bázy.

Toto  predpokladá,  predovšetkým,  obmedzenie  minimálnej  mzdy,  obmedzenie  maxima
každomesačnej výplaty a sumárnych príjmov, získaných za niekoľko rokov, úrovňou, vylučujúcou
finančnú prebytočnosť vo vzťahu k obmedzenému demograficky podmienenému spektru;  rozvinutý
systém fondov sociálnych programov rôzneho určenia, spoločnej investičnej činnosti, ktorých odpisy
nepodliehajú zdaneniu, ak neprekročia určitú úroveň. 

V tom prípade štruktúra ľavej časti vzťahu (22) môže byť predstavená ako suma piatich1 vektorov,
ktoré predstavujú nominálne funkčne podmienené výdavky:

ХКБ AТP + (“СВ” + М + Investičné peniaze)
+ štatisticky „tvrdá“, málo sa meniaca zložka miezd a programov sociálnej orientácie 
+ celkové zdanenie 
+ diferencované, selektívne zdanenie a/alebo dotácie a subvencie
+ úverová a poistná bilancia (saldo).

Suma  odvetvových  komponentov  týchto  piatich  vektorov,  tvoriacich  úplne  nerovnorodý
konglomerát, pri zachovaní energetického štandartu zabezpečenosti platobných prostriedkov  (alebo

1 V originálnom  texte  je  „suma  štyroch  vektorov“,  ale  ako  vyplýva  z nižšie  rozpísanej  ľavej  strany  vzťahu  (22)
a kontextu v nasledujúcej vete, tak sa jedná pravdepodobne o preklep, a správne má byť týchto vektorov päť – pozn.
prekl..



nemennosti  S + K)  je  podriadená vlastným dynamickým charakteristikám prerozdelenia  celkovej
platobnej schopnosti v spoločnosti, a najmä, vo sfére výroby.

Funkčne:  prvý sčítanec  (zložka) —  to je výroba a jej  rozvoj;  druhý sčítanec  (zložka) —  to je
prerozdelenie  produkcie  medzi  obyvateľstvo  prostredníctvom  systému  obchodu  a sociálneho
neštátneho  zabezpečenia;  tretí  sčítanec  (zložka) —  to  je  podpora  fungovania  štátnosti  (štátu)
a financovania  rôznorodých  štátnych  programov;  štvrtý  sčítanec  (zložka) —  podpora  úrovne
rentabilnosti  odvetví,  pri  ktorej  proporcie  výrobných  kapacít  dovoľujú  vyrábať  produkciu  podľa
katalógu demograficky podmieneného spektra v spoločensky prijateľnom množstve pri znížení cien
podľa miery ukončenia nedostatku produkcie 

V súlade s tým,  RIADIACO ÚČELNÝ systém daňového zaťaženia je len s dvoma druhmi daní:
prvý —  daň z obratu,  аutomaticky vyberaná  pri prevodoch z účtu na účet  v bankovom systéme,
zodpovedajúca tretiemu sčítancu (zložke);  druhý — daň z normatív prevyšujúcich príjmov odvetví,
narušujúcich  finančnú  udržateľnosť  (stabilitu)  národného  hospodárstva  kvôli  odvetvovým
disproporciám platobnej schopnosti, zodpovedajúca štvrtému ščítancu (zložke). 

Dve desiatky daní v Rusku a ešte väčšie množstvo druhov daní v „rozvinutých“ krajinách — to je
riadiaco nezmyselné skomplikovanie účtovníctva a kŕmne koryto pre armádu sudcov a ostatných, čo
parazitujú na hospodárskych svároch. Таkže zbytočné sťaženie účtovníctva je daňovým bremenom
na vydržiavanie nájomného personálu a ostatných občanov, ktorí nepodnikajú a ani sa nezaoberajú
individuálnou pracovnou činnosťou. Dôležité nie je to, aké dane existujú, ale celkový príjem z výberu
a prerozdelenie celkového daňového fondu pre rôzne cieľové programy, riadené štátom.

Doplňujúcu udržateľnosť  štruktúre  funkčne  podmienených  výdavkov je  možné  dodať  na  účet
riadenia  bázami  prejskurantu-cenníka  na  úrovni  celkového  mnohoodvetvového  výrobno-
spotrebiteľského  systému. Na základe  analýzy rovníc  rentability  medziodvetvovej  bilancie (3)  je
možné  v prejskurante-cenníku  vyčleniť  bázy. Pod bázou  prejskurantu-cenníka sa  rozumie
málopočetná skupina tovarov,  ktorých rast cien v krátkom čase vyvoláva rast výrobných nákladov
výroby prevládajúcej väčšiny všetkých ostatných tovarov. Báz prejskurantu-cenníka je mnoho, všetky
sú previazané tak či onak štruktúrou matice A, no primárne bázy sú energetické: základné technické
energonosiče,  energia  a  zrno —  základný  bioenergonosič;  takisto  k direktívne  riadenej  báze
prejskurantu  možno  priradiť  aj  tarify  na  využívanie  transportných  infraštruktúr,  spoje  (napr.
telekomunikácie)* a niektoré ďalšie...

Pri  dodržaní  predtým  stanovených podmienok  druhý  a tretí  sčítanec  (zložka),  meniace  sa
najpomalšie  kvôli  pomalej  zmene vnútrosociálnej  gradácie  (odstupňovania)  obyvateľstva,  ležiacej
v ich základe,  sú riadiaco nevýznamné.  Inými slovami,  tieto peniaze musia byť vyplatené ľuďom
nezávisle na tom, v akom odvetví oni pracujú teraz, alebo ako je organizovaná ich rekvalifikácia pri
štruktúrnych  zmenách  v mnohoodvetvovom  výrobno-spotrebiteľskom  systéme,  orientovanom  na
uspokojenie  potrieb  živých  ľudí,  a nie  na  splnenie  nominálnych  finančných  ukazovateľov. Tieto
funkčne  podmienené  výdavky,  predstavujúce  „takmer  nemenné  veličiny“,  je  možné  jednotlivo
odrátať z (21) a (22). 

V tomto prípade, ak dáme do vzťahu úlohu (4) s úlohou (5), je možné využiť objektívne existujúce
štatistické väzby medzi  finančným obratom,  popisovaným úlohou (5),  a tovarovou výmenou v jej
naturálnej evidencii, popisovanou úlohou (4). V súlade s uvedeným, R v pravej časti (21) je spektrom
finančného  riadiaceho  signálu v systéme  samoregulácie  výroby  v odvetviach  národného
hospodárstva.  Spontánna  smerová  odchýlka  nominálnej  hodnoty R  je  vylúčená  dodržaním
energetického štandartu alebo udržaním S+K nemenným. V tom prípade váhové koeficienty r1 , ... , rn

v kritériu  optimálnosti  úlohy (4)  môžu  byť  oprávnené,  odôvodnené,  vychádzajúc  z prerozdelenia
spektra nominálnych výdavkov R podľa odvetví, čo vylučuje systematickú svojvôľu ich zdôvodnenia
metódou  «expertných  ohodnotení»  pri  rovnoprávnom posúdení  úloh (4)  a (5)  ako  páru  priamej
a duálnej úlohy lineárneho programovania.

V rovniciach medziodvetvovej bilancie tovarovej výmeny a rovnovážnych cien štatistické väzby
sa ukážu ako rovnosť: 

[ХК ii]rЗСТ = RЗСТ = [P ii]FK  ( 23 ) ,



ktorú je možné chápať ako relevantnú priemerným štatistickým odvetvovým charakteristikám rЗСТ .
V zložení spektra FК sa nachádza zložka «investičných produktov» FКИ . Vo vzťahu k nej je možné na
základe štatistiky taktiež zostrojiť lineárny model: 

C ХК= FКИ   ( 24 ) ,

kde C je  matica  štruktúrne  analogická  matici A.  Jej  koeficienty cij popisujú  medzi  odvetviami
vzájomnú  výmenu  «kapitálovej  vybavenosti»  a  iných «investičných  produktov»  v prepočte  na
jednotku naturálnej evidencie produkcie v prírastku hrubej výroby za výrobný cyklus posudzovanej
dĺžky  T. V závislosti  od  zostrojenia  bilančného  modelu  prírastok  hrubej  produkcie  môže  byť
vztiahnutý,  buď  k rovnicou  popisovanému  výrobnému  cyklu,  alebo  k cyklu  následnému
v chronologickej postupnosti.

Vzťahy (21 — 24) vovádzajú do štruktúry úlohy (4)  riadenie funkčne podmienených výdavkov,
zodpovedajúcich FКИ ,  v odvetviach.  Prostriedkami riadenia sú parametre daňovo-dotačnej politiky
(funkčne podmienené výdavky od 3. až po 7. kategóriu), patriace zložkami do vektorov rЗСТП (21) a
RЗСТП (22). Pritom rovnice typu (19) v chronologickej postupnosti perspektívnych výrobných cyklov
spájajú naturálnu  účtovnú evidenciu  tovarovej  výmeny (vektory:  ХК , FК ) s hodnotovou účtovnou
evidenciou (vektory: ХР , FР )  celkom konkrétne na základe energetického štandartu zabezpečenosti
platobných prostriedkov.  Pritom konkrétnosť získava aj osnovný rekurentný (vracajúci sa dozadu)*
vzťah  metódy  dynamického  programovania Xn + 1 = f(Xn , Un , n), čo  ho  dovoľuje  použiť  na
optimalizáciu chronologickej postupnosti medziodvetvových bilancií vo forme (19). 

Z toho  očividne  vyplýva,  že HLASOVANIE  O  KAPITOLÁCH  PROJEKTU  ŠTÁTNEHO
ROZPOČTU ALEBO HLASOVANIE O PRIJATÍ ŠTÁTNEHO ROZUPOČTU AKO CELKU BEZ
MATEMATICKÝCH  KALKULÁCIÍ  DÔSLEDKOV  ZMIEN  PRINÁŠANÝCH  TAKÝMITO
ZMENAMI JE NEPRÍPUSTNÁ, SPOLOČENSKY I BIOSFÉRICKY NEBEZPEČNÁ HLÚPOSŤ.

Okrem  medziodvetvových  bilancií  tovarovej  výmeny  sú  takisto  známe  aj  analytické  vzťahy,
popisujúce štatistické závislosti  v mnohoodvetvovej  výrobe bez  priameho zapojenia aparátu teórie
pravdepodobností (hoc  oni  samé sú  získané  na  základe  matematického  spracovania  ekonomickej
štatistiky  za  dlhodobé  obdobia).  Medzi  takýto  druh  prostriedkov  v ekonomike  patria  «výrobné
funkcie»,  vyjadrujúce  na  základe  spracovania  štatistických  údajov  závislosť:  «Výroba  produkcie
odvetvia  v hodnotovej  účtovnej  evidencii»  =  «аnalytická  funkcia  argumentov»:  1) «náklady  na
zariadenie, vybavenie», 2) «náklady na mzdy personálu».

Výrobné funkcie takisto umožňujú posúdiť následky zmeny spektra výroby pod tlakom daňovo-
dotačnej politiky, no bez analýzy a syntézy medziodvetvových bilancií tovarovej výmeny.

Je  možné  pochopiť,  že  úverovo-úrokové  a ostatné  zmätky  na  trhu  „cenných“  papierov
a špekulatívnych  trhoch  sú  faktorom,  ktorý,  po  prvé,  znižuje  dôveryhodnosť  matematických
ohodnotení na základe matematických modelov, a, po druhé, je reálne PARAZITICKÝM faktorom
zámerného  konania  proti  štátom  vykonávanej  politike  výroby  a prerozdelenia  dаňovo-dotačnými
prostriedkami. 

Blahobyt je jednota výroby a prerozdelenia.

Riadenie  rentability  prostriedkami  daňovo-dotačnej  politiky  umožňuje  riadiť  štatistické
charakteristiky výroby a prerozdelenia  bez administratívneho diktátu,  na základe pochopenia,  ako
z množiny  mikroekonomík,  pracujúcich  v rôznych  odvetviach  a regiónoch,  sa  vytvára  udržateľná
štatistika hospodárskych väzieb makroekonomiky, z generácie na generáciu uspokojujúca biosféricky
prípustné spoločenské potreby pre blaho všetkých, čo žijú svedomitou prácou



6.6. Prostriedky zostavenia makroekonomiky z množstva mikroekonomík
Ak ponecháme  stranou  otázku  o operačnej  rýchlosti  a kvalite  riadenia,  tak  v princípe  národné

hospodárstvo  ako  celok,  celý  finančno-priemyselný  komplex,  koncerny  je  možné  riadiť  výlučne
direktívno-adresne, t.j. vydávajúc konkrétne pokyny hierarchicky nižším útvarom v celkovej štruktúre
ich vzájomnej podriadenosti (subordinácie) a kontrolujúc splnenie týchto pokynov, čo je základom
pre vydávanie pokynov nových.  No, ak začneme uvažovať o otázke o operačnej rýchlosti a kvalite
riadenia  v  takomto  systéme,  tak  vysvitne,  že  kvôli  ohraničenosti  kapacity  a operačnej  rýchlosti
prostriedkov  predania  a spracovania  informácie,  obmedzenosti  (v  oboch  zmysloch  slova)*
spolupracovníkov  riaditeľstiev  a ich  možnostiach,  vedomostiach,  kvalifikácii  a pod.,  rast  takýchto
pyramidálnych monocentrických administratívnych štruktúr je takisto ohraničený. 

Inými slovami, existuje hranica, po prekročení ktorej v štruktúre jej vzdialená periféria začína žiť
podľa  princípu «k  Bohu  vysoko,  k cárovi  ďaleko»  a stáva  sa  v podstate  direktívno-adresne
neriadenou zo strany ju zrodivšieho pre štruktúru spoločného administratívneho centra.

V súlade  s týmto  všeobecným  princípom  mnohoodvetvové  výrobno-spotrebiteľské  systémy  sú
vlastne množinou rôznych administratívnych štruktúr, v rámci ktorých, v každej z nich, sa riadenie
realizuje výlučne direktívno-adresným spôsobom. 

Efektívnosť mnohoodvetvového výrobno-spotrebiteľského systému ako celku je definovaná tým,
nakoľko funkčnými sú prostriedky spojenia jednotlivých, štruktúrne oddelených firiem do určitého
celku, v ktorom prebieha tovarová výmena v technologickej postupnosti procesov,  nezávisle na
lokalizácii  rôznych  fragmentov  technologického  reťazca  rozličných  štruktúrne  oddelených,
administratívne samostatných firiem. 

Ak  prostriedky  spojenia  pracujú  efektívne,  tak  množina  firiem  vytvára  de-facto  finančno-
priemyselnú  skupinu,  hoc  existujúcu  bez  právnej  úpravy  (adjustácie)  počas  zmeny  generácií
produkcie  a  technológií;  ak  prostriedky  spojenia  strácajú  funkčnosť (alebo  sú  znefunkčnené
zlomyseľným alebo nešikovným konaním tých spoločenských a štátnych inštitúcií, v správe ktorých
sa  oni  nachádzajú),  tak  dovtedy  udržateľne  pracujúca  finančne-priemyselná  skupina  sa  začína
rozpadať aj napriek na jej podporu nasmerovanému administratívno-právnemu úsiliu. Takýto proces
rozpadu makroekonomických systémov je sprevádzaný poklesom ich spektra produkcie v dôsledku
narušenia tovarových tokov v ich technologickej postupnosti. 

Ak  dáme  spoločnú  kultúru  pre  celú  spoločnosť  do  zátvoriek,  tak  takéto  prostriedky  spojenia
množiny jednotlivých firiem do celostného makroekonomického systému (až do hospodárstva štátu
alebo spojenia mnohých) sú dva. 

• Po prvé – je to kreditno-finančný systém, v ktorom prúdenie finančných tokov sprevádza
tovarovú  výmenu  medzi  štruktúrne  oddelenými (аdministratívne  nezávislými)  firmami
v technologickej postupnosti operácií. Toto je najstarší prostriedok spojenia.

• Po druhé – je to systém štandartizácie, cetifikácie a metrologického zabezpečenia všetkých
bez výnimky potrieb výroby a ich riadenia v mnohoodvetvovom výrobno-spotrebiteľskom
systéme, zahŕňajúcom do seba množstvo oddelených jednotlivých firiem.

Tieto prostriedky spojenia sa vzájomne dopĺňajú a sú navzájom nezameniteľné.  Na ich základe
zrodené mnohoodvetvové výrobno-spotrebiteľské systémy  (i celá spoločnosť)  majú rôznu citlivosť
k chybám v práci  každého  z  nich.  Sú citlivejšie  na  poruchy v práci  kreditno-finančného  systému
v tom zmysle, že chyba (alebo trestný čin) v oblasti finančnej politiky štátu alebo bankových štruktúr
sa prejaví ako pád výroby alebo jej preorientovanie sa na spoločensky cudzie ciele oveľa rýchlejšie,
než chyba (alebo trestný čin) v oblasti politiky štandartizácie a certifikácie.  

Таkto vláda Е.Т.Gajdarа  v priebehu polroka svojou zločinnou politikou znefunkčnila  kreditno-
finančný systém Ruska, v dôsledku čoho po niekoľko rokov nebol schopný udržateľne obsluhovať
efektívnu  výrobno-spotrebiteľskú  tovarovú  výmenu  a slúžil  výlučne  finančnému  aférizmu



a obsluhovaniu kriminálnej činnosti.1 To je hlavná príčina, pre ktorú firmy a ľudia, pracujúci v sfére
výroby, prežívajú chronické ťažkosti. 

V tom  istom  období  spoločnosť  a výrobno-spotrebiteľské  systémy  môžu  desaťročia  žiť
s defektami  v systéme  štandartizácie (ako  to  bolo  v ZSSR  v období  stagnácie),  prehrávajúc
v efektívnosti  svojich —  vcelku  pracujúcich —  výrobno-spotrebiteľských  systémov  s inými
spoločnosťami, v ktorých systémy štandartizácie boli bez analogických defektov. Pritom je potrebné
poznamenať,  že  Rusko  až  do  súčasnosti  sa  nezbavilo  defektov  v celkovom  systéme  štandartov
a defektov v jednotlivých štandartoch, zdedených od ZSSR.

Spolu  s umelo  vyvolanou  chronickou  nefunkčnosťou  kreditno-finančného  systému  defekty,
vlastné  systému  štandartizácie  a jednotlivým  štandartom,  neprispievajú  k  upevneniu sociálno-
ekonomického postavenia krajiny na celosvetovom pozadí.

Bohužiaľ, vo všeobecne dostupnej literatúre sa v súčasnosti osvetľujú, buď problémy finančníkov
oddelene od problémov organizácie mnohoodvetvovej výroby, alebo problémy štandartizácie výlučne
v úzko technologickom zmysle. 

Otázky o fungovaní kreditno-finančného systému a systému štandartizácie a certifikácie výroby,
produkcie  a služieb  ako  prostriedkov  zoskladania  množstva  jednotlivých  firiem  do  spoločensky
efektívneho mnohoodvetvového výrobno-spotrebiteľského systému sa nerozoberajú. Nerozoberajú sa
ani v západnej literatúre.2 Ak sa pozrieme na pomenované prostriedky spojenia množiny jednotlivých
firiem do celostného makroekonomického systému z pohľadu dostatočne všeobecnej teórie riadenia,
tak ony sú prostriedkami bezštruktúrneho riadenia,  ktoré je objemnejším procesom, v ktorom plynú
doň vložené procesy štruktúrneho direktívno-adresného riadenia.

1 Podobné skúsenosti máme aj my na Slovensku a v Čechách v prvých „pozamatových“ rokoch Česko-Slovenska, kde
ešte aj jednoduchí ľudia užasnuto krútili hlavami nad smerovaním činnosti bánk (poskytovanie lacných úverov doslova
každému a na všetko, len nie tým, kto sa snažil o zmysluplné investície – bolo to obdobie rýchlozbohatlíkov aj medzi
cigánskym  etnikom  a naštartovanie  kriminálneho  podsvetia  v našich  krajinách,  ktoré  sa  smutne  preslávilo  aj  tzv.
fenoménom  „výpalníctva“  v deväťdesiatych  rokoch  minulého  storočia).  Kvôli  zablokovaným,  resp.  presmerovaným
finančným  tokom  mimo  klasický  výrobno-spotrebiteľský  sektor  sa  on  rozpadol,  nastalo  obdobie  neplatenia  faktúr,
mnohé podniky zanikli kvôli druhotnej platobnej neschopnosti, a tie, čo chceli prežiť, prešli na systém dodávok tovaru
len za „hotové“, alebo platbou vopred.  – pozn. prekl..

2 A nerozoberajú sa preto, lebo, po prvé - by došlo k odhaleniu, že kreditno-finančný systém a systémy štandartizácie
orientujú  výrobno-spotrebiteľský  systém  nie  na  uspokojovanie  spektra  demograficky  podmienených  potrieb  celej
spoločnosti,  ale  predovšetkým  na  uspokojovanie  spektra  paraziticko-degradačných  potrieb  úzkej  skupiny  samo  sa
vyvolivších  „elít“  –  došlo  by  k odhaleniu  parazitického  systému  fungovania  Západu  a k odhaleniu  jeho  skutočných
démon-kratických „hodnôt“, po druhé –  mottom kreditno-finančného systému a systému štandartizácie, orientujúcich
výrobno-spotrebiteľský  systém  na  uspokojovanie  spektra  demograficky  podmienených  potrieb,  musí  byť  vzájomne
výhodná  spolupráca  „od Vladivostoku po Lisabon“,  a nie  konkurenčný boj,  ktorý je  mottom terajšieho,  Západom
vytvoreného systému. – pozn. prekl..
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