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Relatívne slabší potenciál starnutia, ako za dotknuté regióny, vykazuje SR. 
Ešte v roku 2009 mala SR podiel uvedenej vekovej skupiny na úrovni 72 %, kto-
rý sa postupne začal mierne znižovať. Znamená to, že proces starnutia v SR sa 
zrýchľuje neskôr ako v ostatných porovnávaných krajinách. Ide však o určitý 
typ rizika, keď na trh práce vstupuje ešte relatívne veľká masa populácie, ktorá 
sa musí veľmi rýchlo naučiť preorientovať na viac žiadanú prácu, pretože inak 
zostane bez práce.

V akom čase sa problémy v uvedených súvislostiach bezprostredne dotknú 
SR, ukazuje graf 1.2.

Graf 1.2 Prognóza podielu obyvateľov vo veku 15 – 64 rokov na celkovom 
obyvateľstve v SR, Českej republike, Maďarsku a EÚ (28) (%, 2015 – 2080)

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z projekcie Eurostatu EUROPOP 2013 
(prostredný variant).

V horizonte roku 2080 sa prognózuje najnižší podiel obyvateľov vo veku 
15 – 64 rokov práve v SR, dokonca nižší ako za krajiny EÚ celkom. Táto zúže-
ná skupina populácie (54 – 55 %) je síce relatívne „pokope“ v pásme 53 – 59 % 
s ostatnými porovnávanými krajinami, ale za SR je fakticky tento pokles naj-
väčší a veľmi prudký. Teda ľudský potenciál pre pracovný trh sa bude rýchlej-
šie zužovať.

Každé percento zamestnanosti vypovedá nielen v súčasnosti, ale aj v budúc-
nosti o tom, ako sa vytvára potenciál možného saturovania priebežného dô-
chodkového piliera. Ak ľudí na trhu práce bude v dôsledku demografie ubúdať 
a pribúdať budú ľudia v poproduktívnom veku, je zrejmé, že penzijný systém 
„bude podvyživený“ dlhé obdobie.
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podstatné je, že sa nedarí vo veľkej časti regiónov s rómskou populáciou zabez-
pečiť porovnateľné pracovné návyky, školskú dochádzku a pod.

Graf 1.5 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v jednotlivých krajoch SR  
(%, 2000 – 2016)

Poznámka: Podľa metodiky VZPS, údaje za rok 2011 sú revidované na základe výsledkov 
SODB2011.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov získaných zo Štatistického úradu SR.

Obrázok 1.2 Očakávaná dĺžka života v krajoch SR – muži (2015)
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov získaných zo Štatistického úradu SR.
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mnievame, že so štvrtou priemyselnou revolúciou prichádza obdobie rieše-
nia vážnejších problémov technologickej nezamestnanosti medzi zástupcami 
TNK, ktorí sa budú zameriavať na pokračovanie optimalizácie nákladov a do-
sahovania zisku, a domácimi politikmi, ktorí by mali hájiť záujmy obyvateľstva 
v regiónoch zabezpečovaním podmienok na dostatok dôstojnej práce a vyso-
kokvalifikovanej práce. Ide o to, k akej dohode sa dospeje, do akej miery a v akej 
postupnosti sa bude ľudská práca substituovať. Mzdové súvislosti rozoberie-
me neskôr.

Prvé známky substitučného procesu sú viditeľné v tom, že celkovo priemy-
selná produkcia rastie, ale podiel zamestnaných v odvetví priemyslu sa postup-
ne znižuje. Znižuje sa i podiel zamestnaných vo vzdelávaní, verejnej správe 
a obrane a povinnom sociálnom zabezpečení. Bez významnejšej zmeny zostá-
va podiel zamestnaných v obchode.

Vývoj podielu zamestnanosti podľa ekonomických činností udávajú gra-
fy 1.12 a, b, c, d.

Identifikácia koncentrácie a špecializácie odvetvovej 
zamestnanosti na regionálnej báze Slovenskej republiky

Významným ukazovateľom pre analýzy odvetvových charakteristík za-
mestnanosti je koncentrácia odvetvovej zamestnanosti na čo najnižšej úrovni. 
V našom prípade ide o úroveň LAU 1, teda o okresy. Použitá metodika umož-
nila analyzovať priestorovú štruktúru zastúpenia jednotlivých odvetví medzi 
okresmi. Vysoko koncentrované odvetvie má svoje zastúpenie v malom poč-
te regiónov. Najnižšie koncentrované odvetvie sa nachádza v takmer všetkých 
sledovaných regiónoch.

Najkoncentrovanejším odvetvím v  SR v  sledovanom období 2009 – 2016 
bola ťažba a  dobývanie, čo súvisí s  vysokou disponibilitou prírodných zdro-
jov len na určitom území. Ďalšie tri odvetvia, ktoré vykazujú počas celého skú-
maného obdobia najvyššie hodnoty Herfindahlovho-Hirschmanovho indexu4 
koncentrácie, sú odvetvia: informácie a komunikácia, finančné a poisťovacie 
činnosti, odborné, vedecké a technické činnosti.

4 Herfindahlov-Hirschmanov index koncentrácie HHK pre odvetvie j je 
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∑ ∑ , kde xij je počet zamestnancov v okrese i v odvetví j. Index udáva, do akej 

miery odráža priestorové rozmiestnenie konkrétneho odvetvia priemyslu národné hod-
noty. Môže nadobudnúť hodnoty z intervalu 1 ,1n , pričom n je počet okresov.
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Ďalším dôležitým ukazovateľom pre hlbšie identifikovanie odvetvovej za-
mestnanosti na regionálnej úrovni je index špecializácie, počítaný za obdobie 
2009  – 2016. Najskôr sa zisťoval celkový národohospodársky profil. Herfin-
dahlov-Hirschmanov index6 špecializácie vykazuje minimálne kolísanie hod-
nôt, čo vypovedá o „zafixovanej“ hospodárskej štruktúre SR. Vývoj indexu špe-
cializácie za úroveň SR dokumentuje tab. 1.2.

Herfindahlov-Hirschmanov index  špecializácie SR  Tabuľka 1.2

Slovenská 
republika

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hodnota 
indexu

0,1142 0,1125 0,1147 0,1150 0,1125 0,1112 0,1087 0,1119

Prvá
diferencia

  −0,0016 0,0022 0,0002 −0,0025 −0,0013 −0,0024 0,0032

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov zo Sociálnej poisťovne SR.

Výpočty na regionálnej úrovni (LAU 1/okresy) podľa autoriek Pauhofová 
a Stehlíková (2017) poukazujú na to, že najnižšiu mieru špecializácie, mera-
nú Herfindahlov-Hirschmanov indexom špecializácie, dosiahli v hodnotenom 
období okresy s vysokým počtom obyvateľov – okresy Bratislava, Banská Bys-
trica a Zvolen. Nízke hodnoty indexu sú tiež za okresy Pezinok a Senec, kto-
ré sa nachádzajú blízko Bratislavy. Najvyššia miera špecializácie je zistená za 
okresy Púchov, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Ilava, Bánovce nad Bebra-
vou,  Skalica.

Herfindahlov-Hirschmanov index špecializácie nevykazuje v  hodnotenom 
období výraznejšie rozdiely. Znamená to, že špecializácia okresov sa v hodno-
tenom období 2009 – 2016 nemenila.

6 Herfindahlov-Hirschmanov index špecializácie HHŠ v okrese i je iHHS =
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kde xij je počet zamestnancov v okrese v odvetví j. Index špecializácie je miera podielu za-
mestnanosti v konkrétnom odvetví na celkovej zamestnanosti v okrese. HHI regionálnej 
špecializácie a geografickej koncentrácie dosahuje hodnoty od 0 po 1.Vývoj hodnôt HHŠ 
napovedá, do akej miery sa daný okres stáva špecializovaný alebo, naopak, sa diverzifi-
kuje do viacerých odvetví.
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Rastúca priemerná mzda neodráža reálne zmeny a problémy 
v ekonomike Slovenskej republiky

Priemerná mesačná nominálna mzda bola počas celého hodnoteného obdo-
bia vyššia ako medián mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v SR. Priemer-
né hodnoty boli počas celého sledovaného obdobia vyššie ako medián priemer-
ných mesačných miezd. Tento rozdiel sa postupom rokov zvyšoval. Vysvetle-
nie treba hľadať v mimoriadne vysokých mzdách manažmentu, predovšetkým 
v automotiv a energetike, zvlášť vo veľkých podnikoch so zahraničnou účasťou.

Graf 1.19 Priemerná mesačná nominálna mzda a medián mesačnej  
nominálnej mzdy v SR (eur, 2005 – 2016)

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov zo Sociálnej poisťovne SR.

Priemerné mzdy rástli vo všetkých krajoch. Na začiatku sledovaného obdo-
bia aj počas neho dosahovali najvyššiu hodnotu v Bratislavskom kraji. Žiadny 
kraj dokonca ani v roku 2016 nedosiahol úroveň priemernej mzdy, ktorú mal 
Bratislavský kraj v roku 2009 (graf 1.20).

„Pokryvené“ prezentovanie rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy 
ako zásadného úspechu slovenskej ekonomiky poukazuje aj na problémy 
mzdového rastu, ktorý má dlhodobo stagnujúci charakter. Rozdelenie miezd 
je na úrovni SR a krajov len mierne diferencované (s výnimkou Bratislavské-
ho kraja), čo v ďalších grafoch dokumentuje vývoj na úrovni variačných koefi-
cientov.

Variačné rozpätie9 priemernej mesačnej nominálnej mzdy sa od roku 2005 
do roku 2016 postupne plynulo zvyšovalo. Rozdiely medzi percentilmi10 sa 

9 Variačné rozpätie je rozdiel minimálnej a maximálnej hodnoty.
10 p – percentil je taká hodnota, že p percent údajov je menších ako hodnota p.
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personálu v obchode vrátane manipulačných pracovníkov a pokladníkov. Za-
vedené boli prvé osobné počítače, ktoré svojou výbavou na spracovanie tex-
tu a funkciami tvorby tabuliek a pod. pripravili o prácu predovšetkým pisárov. 
Komplexne išlo o významný posun v štruktúre profesií. Kým na začiatku 20. 
storočia rástol dopyt po pracovníkoch v administratíve v dôsledku zavedenia 
kancelárskych prístrojov, tak komputerizácia umožňuje, aby veľký počet admi-
nistratívnych úloh bol zautomatizovaný.

Ako súvisí rast mzdovej nerovnosti a polarizácia na trhu práce 
s technologickými zmenami?

Podľa Kruegera (1993) možno práve počítačovou revolúciou a  procesmi 
s ňou súvisiacimi v posledných desaťročiach vysvetliť rastúcu mzdovú nerov-
nosť. Vo výsledkoch jeho výskumu sa možno stretnúť so záverom, že tí za-
mestnanci, ktorí pracujú s  počítačom (IT), majú zhruba o  10  – 15  % vyššie 
mzdy v porovnaní s tými, ktorí s počítačmi nepracujú, a že s využívaním počí-
tača sa zvyšuje miera vzdelania. Novšie štúdie poukazujú na to, že automati-
zácia spôsobila zmeny v profesijnej štruktúre práce a napríklad podľa Autora 
a Dorna (2013) sa zásadne znížila cena práce u povolaní s výkonom rutinných 
prác a zvýšil sa podiel zamestnaných v profesiách vyžadujúcich relatívne nízku 
úroveň zručností. V tejto súvislosti, napríklad v USA, vzrástol v roku 2005 po-
čet odpracovaných hodín v službách o 30 % v porovnaní s rokom 198016. V dô-
sledku automatizácie sa trh práce teda čoraz viac polarizuje. Rastie zamestna-
nosť ľudí s kognitívno orientovanými profesiami, ktoré sú vysoko ohodnotené, 
a s povolaniami, ktoré sú manuálneho charakteru s nízkou cenou práce. Opro-
ti tomu klesá zamestnanosť v oblasti rutinných prác so strednými príjmami 
(Goos a kol., 2009).

Je evidentné, že v priebehu histórie vyvolal technologický pokrok obrovské 
zmeny v štruktúre zamestnanosti a profesií od poľnohospodárstva, remesiel 
a obchodu až po výrobu a administratívu, služby a riadenie. Z hľadiska oby-
vateľstva často išlo o nepredstaviteľné zmeny v živote, na ktoré sa postupne 
adaptovalo. Substitučné procesy boli takého charakteru, že po strate uplatne-
nia svojej profesie sa člen spoločnosti dokázal relatívne rýchlo adaptovať na 

16 Čisté zmeny v zamestnanosti v USA mali tvar krivky U (týka sa to zručností), keď najvyš-
šie a najnižšie pracovné zručnosti kvartilu prudko expandovali a v strede distribúcie išlo 
o pokles zamestnanosti. Rast zamestnanosti v profesiách vyžadujúcich vysokú kvalifiká-
ciu možno vysvetliť klesajúcimi cenami za bežné úlohy vykonávané pomocou počítačov 
a rast dopytu po službách kreatívneho charakteru. Textové počítačové editory, získava-
nie a spracovanie dát umožnilo zásadne zlepšiť rôzne právne úkony a výskum a perma-
nentný prístup k informáciám zlepšil účinnosť manažérskych rozhodovaní. 
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jov na základe senzorických systémov, druhý stupeň je použitie kognitívnych 
systémov architektúry súvislostí tzv. Big Data a tretí stupeň je, ako budú po-
znatky architektúry súvislostí použité pri modelovaní predstáv o budúcnosti. 
Toto je skutočné zmysluplné použitie IT sektora.

Nepochopenie vplyvu faktora času ako ďalší limit rozširovania 
inteligentných informačných technológií

Ďalším limitom na zväčšovanie rozsahu IIT v  SR je to, že obrovský tunel 
pre IT sektor sa nachádza v oblasti prechodu na individualizovanú/personali-
zovanú produkciu, ktorá vychádza z poznania konkrétnych predstáv zákazní-
ka o konkrétnom výrobku. Je to prípad sociálnej štruktúry a komunikácie IT. 
Tam sa uskutočňuje rozsiahly tok informácií medzi výrobcom a zákazníkom, 
následne dochádza k zovšeobecneniu a tento systém informácií je prenositeľný 
tiež na malého výrobcu, ktorý sa „uživí“ aj pri malých sériách výroby. V koneč-
nom dôsledku softvér vyplývajúci z komunikácie so zákazníkom takto vytvorí 
70 – 90 % ceny budúceho výrobku a nie hardvér, ako tomu bolo do súčasnosti. 
To však znamená, že v reálnej informačnej spoločnosti by malo dôjsť k zásad-
nej reforme pohľadu na IT oblasť. V tomto slova zmysle bude spoločne kreati-
vita, architektúra súvislostí a schopnosť vložiť informácie z Big Data do systé-
mu, ktorý bude funkčný, základným faktorom prežitia spoločnosti.

Preto, ak sa zaoberáme reálnymi možnosťami a limitmi rozšírenia IIT v slo-
venskej spoločnosti, je potrebné uvažovať nad postupnosťou príčin a dôsled-
kov. Postupnosť podľa jednotlivých vrstiev znamená, že do úvahy je potreb-
né brať zmenu pôsobenia faktora času. Ak sa nebudú pripravovať kreatívne 
mysliaci jedinci na školách, spoločnosť nebude schopná použiť ich v  zmysle 
krea tívne pôsobiacich pracovníkov v IT sektore podľa jednotlivých špeciálnych 
činností, ktoré sú potrebné. Absencia takejto diferenciácie by viedla opäť iba 
k plošnému nasadeniu pracovníkov IT sektora. Ak budú kreatívni ľudia dife-
rencovane nasadení v jednotlivých oblastiach IT sektora, dostaneme sa i k di-
ferencovanému ohodnoteniu ich práce a bude známa predstava o ich budúcich 
príjmoch. Tak je možné zatraktívniť tie oblasti, ktoré sú potrebné na rozvoj 
ekonomiky a spoločnosti.

Predtým, ako nastúpi ďalšia fáza informačnej revolúcie, podobne ako tomu 
bolo za doterajších štyroch fáz, je potrebné mať na pamäti doterajší vývojo-
vý posun. Pred 15 rokmi, keď sa v SR začal rozvíjať IT sektor, začali podniky 
vytvárať oddelenia IT, zabezpečovať hardvér a softvér, prijímali sa pracovníci, 
ktorí mali zabezpečovať spracovanie informácií, údaje o klientoch a pod. Po-
tom prišla druhá fáza, v ktorej bol výraznejší dôraz na nákup softvéru a prešlo 
sa k integrovanému zberu dát. Následne prišla tretia fáza, v ktorej sa outsorco-
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nielen v Afrike či v krajinách južnej Európy tak, ako to prezentujú médiá, má-
lokto vie, že v SR je to ešte dramatickejšie.

Ako sme sa teda zúčastnili kreovania spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(SPP) do roku 2020? A ako to bude po roku 2020? Tak málo si uvedomujeme, 
čo súvisí so znížením obrábania poľnohospodárskej pôdy? Vynikajúce zdravie 
a zachovanie kultúry vidieckej krajiny patria medzi kľúčové hodnoty prežitia 
v 21. storočí. Z uvedeného vyplýva, že musíme obnoviť sektor pôdohospodár-
stva bez ohľadu na obmedzenie dotácií cez SPP.

Obnova/rozšírenie sektora poľnohospodárstva môže pomôcť riešiť i niekto-
ré problémy so zamestnanosťou rómskej populácie. V minulosti boli Rómovia 
zamestnaní najmä v poľnohospodárstve43 a stavebníctve. Kolaps veľkého poč-
tu roľníckych družstiev a štátnych majetkov počas transformácie viedol na vý-
chode a časti juhu SR k nezamestnanosti u významnej časti rómskej populácie. 
Stavebníctvo v dôsledku nových technológií postupne nepotrebovalo nekvali-
fikovanú pracovnú silu, a teda aj v tejto oblasti rástla miera nezamestnanosti 
dotknutej skupiny obyvateľstva. V súčasnosti je rast stavebníctva zabezpečo-
vaný výstavbou diaľnic a budovaním nových obytných a kancelárskych kom-
plexov. Táto výstavba sa realizuje predovšetkým na západe krajiny, významná 
masa nezamestnaných Rómov však žije na východe krajiny. Otázka dochádzky 
za prácou je vzhľadom na charakter života tohto etnika veľmi málo reálna. Pre-
to je v tejto súvislosti schodnejšou „cestou“ obnova/rozšírenie agrárneho sek-
tora s využitím tradičných regionálnych spôsobov poľnohospodárskej výroby, 
nie v masovom meradle a lesníctva (rozsiahle zalesňovanie). Poľnohospodár-
ske komodity by sa mohli lokálne spracovať a predávať.

Spolu s obnovou/rozšírením agrárneho sektora je nevyhnutné obnoviť i po-
travinársky priemysel, pretože vyrábať poľnohospodárske komodity a nemať 
ich kde spracovať by bol nezmysel. S tým súvisí potreba vytvorenia nových ty-
pov dohôd s hypermarketmi a potravinárskymi obchodnými reťazcami, v kto-
rých budú mať tovary slovenského pôvodu „viac ako jeden regál“. Čiastočne 
k možnostiam uvedeného prispievajú aj rôzne nové európske smernice, kto-
ré sa týkajú povinností štátu v oblasti zvyšovania miery potravinovej bezpeč-
nosti.

Čistejšie pôdohospodárstvo znamená istú formu návratu k tradičnému spô-
sobu hospodárenia, aj s prehodnotením jednotlivých intenzifikačných fakto-
rov. Návratu sa týka tiež pestovanie tradičných poľnohospodárskych plodín, 
ako sú zemiaky a kapusta, ktoré v súčasnosti dovážame. Mali by sme aktív-

43 Išlo o rôzne druhy pridružených výrob poľnohospodárskych družstiev a štátnych majet-
kov, ktoré nemali povahu poľnohospodárskej činnosti, skôr remesiel a služieb.
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Vďaka informačnej revolúcii možno výrazným spôsobom znížiť náklady na 
vytvorenie štruktúry stredísk a spádových obcí/oblastí a vytvoriť systém, kto-
rý bude dostatočne efektívny. Všeobecne sa tvrdí, že je neefektívne „zvážať“ 
deti do škôl v  strediskových obciach. Je však možné vytvoriť systém, v kto-
rom bude ich vzdelávanie efektívne. Podobne sa tvrdí, že kumulovanie služieb 
v strediskových obciach znamená pre obyvateľov namáhavú dochádzku z ma-
lých vzdialenejších obcí. Vďaka informačným systémom možno komunikovať 
elektronicky. Ak má mať celá elektronická sústava verejnej správy zmysel, musí 
si dovoliť s obyvateľmi komunikovať bez ich fyzickej návštevy inštitúcií.

V spracovateľskom priemysle a energetike bude potreba práce 
klesať aj vzhľadom na nižšie využívanie produkčných kapacít.

Nastupuje kríza potreby práce. Nepôjde o  štrukturálnu nezamestnanosť, 
ale o  krízu práce vo všetkých oblastiach. S  tým súvisí i  problematika potre-
by produkcie. Aká je miera tej produkcie, ktorá je už v súčasnosti „zbytočná“? 
Ak v niektorých odvetviach predstavuje 20 – 40 %, tak o to viac povedie opti-
malizácia produkčných kapacít v  dôsledku digitalizácie k  rýchlejšej „úspore“ 
pracovných síl a potreby práce. Príkladom môže byť spracovateľský priemysel 
(textilný, odevný, nábytkársky), rôzne druhy služieb (údržba, kontrola, stráže-
nie), senzorické systémy môžu riadiť aj rôzne distribučné siete v oblasti ener-
gie a vody iným spôsobom, ako je to v súčasnosti.

Budúcnosť odborov spracovateľského priemyslu (textilný, obuvnícky, ko-
žiarsky, nábytkársky atď.) bude v menšej miere „zasiahnutá“ štvrtou priemy-
selnou revolúciou, ako napr. automobilový priemysel. Potravinársky priemysel 
je už v súčasnosti dobre vybavený automatickými a  robotickými systémami. 
Uvedené odbory spracovateľského priemyslu budú väčšinou regionálneho výz-
namu a budú udržiavať lokálnu zamestnanosť. Dôraz pri štruktúre dopytu po 
pracovnej sile sa bude klásť na kreativitu pracovníka, schopnosť orientácie na 
individuálne potreby zákazníka, schopnosť komunikácie s podnikmi. Vzdelá-
vací systém sa tomu bude musieť prispôsobiť.

Energetika bude pravdepodobne charakteristická lokalizáciou, postupným 
zánikom ďalekých distribučných sietí (u ktorých sa stráca až 30 % energie). 
Pôjde o malý rozsah zamestnanosti, keďže väčšina technológií lokálneho typu 
vyžaduje len niekoľko špičkových odborníkov a vôbec nie nízkokvalifikovanú 
pracovnú silu. Ani rozvoj veternej energie či biopalív nebude potrebovať veľký 
rozsah ľudskej práce, pretože veľká časť výroby bude riadená robotickými sys-
témami a umelou inteligenciou. Pre každé odvetvie bude v budúcom období 
charakteristická potreba troch smerov/fáz práce. Pri prvom smere pôjde o pre-
budovanie odvetvia, v druhom smere o samotnú „prevádzku“ odvetvia, a v tre-
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mať veci v súvislostiach. Fakticky je rozvinutie multitaskingu v pokročilej fáze 
a permanentne verejne podporované, čím sa vytvára zásadná bariéra na mož-
nosť obrátenia človeka k „hlbšej kultúrnosti“. Multitasking sa stal symbolom 
modernosti a dokonalosti, nemá však nič spoločné s obsahom pojmu „rene-
sančný človek“, ktorý bol blízky dokonalosti hĺbkou rozsiahlej štruktúry svo-
jich činností.

Existuje viacero štúdií, v ktorých sa dokazuje, že internet a digitalizácia spo-
ločnosti vedie k digitálnej demencii človeka. Digitálna demencia však zname-
ná, že vtedy už človeku na kultúre nezáleží. Funguje potreba drogy virtuálnej 
reality. Pravdepodobne to začalo „Bondovkami“ – modernými fantastickými 
rozprávkami, realite na míle vzdialenými, dokonale uvoľňujúcimi všetky pudy, 
ako protiváha obyčajného života.

Súčasné kontrolované „vzdelávanie“ populácie presviedča o  tom, že kaž-
dý môže byť milionár/miliardár, mimoriadny človek, byť úspešný ako Edison. 
Lenže 95 % ľudí žije a bude žiť obyčajný, priemerný život a možno aj nudný 
a hlúpy. Väčšina z nich je frustrovaná, že sa im nedarí byť milionármi, úspešný-
mi a Edisonmi, vzniká v nich vnútorné napätie. Aby sa toto vnútorné napätie 
utlmilo, bolo nutné vytvoriť opiát virtuálneho sveta. V minulosti bol virtuál-
ny svet vytváraný tiež, mal však hmatateľnejšiu podobu (návštevou divadla, 
kina, koncertu), z ktorých sa dalo nepozorovane odísť bez systému kontroly. 
V súčasnosti je kontrola vo virtuálnej realite založená na vybudovaní závislos-
ti od nej (napríklad človek chce vedieť, ako bude seriál pokračovať, čo sa sta-
ne s hlavným hrdinom). Aby sa táto závislosť zafixovala, používa sa digitalizá-
cia už v materskej a základnej škole (napríklad interaktívne tablety, smartfóny). 
V tomto duchu sa, žiaľ, uvažuje aj na „kompetentných“ miestach, a to aj napriek 
dostupnosti série vážnych štúdií a  empirických výskumov, ktoré jednoznačne 
uvedené postupy odsudzujú, ako zdravie a intelekt ohrozujúce faktory.

Ak kreativita má byť jedným z najdôležitejších nástrojov prežitia, prečo ju 
„zabíjať“ od útleho veku počítačovými hrami? Je to účelové alebo platí eugeni-
ka, a to nielen v súvislosti s mentálnymi schopnosťami človeka? Je spoločnosť 
zásadne heterogénna aj v schopnosti myslieť?

Paradoxy duálneho prístupu

Duálny prístup k všetkému dôležitému, čo sa momentálne rieši, možno na-
zvať paradoxným. Technologické zmeny nastavujú zrkadlo súčasnej spoločnos-
ti v tom smere, že ukazujú na mnohé nelogické procesy (napríklad na trhu prá-
ce a potrebu práce) a zároveň zviditeľňujú možný obraz budúcej spoločnosti 
v pozitívnom slova zmysle. Technická revolúcia sa snaží preukázať, že v pod-
state nie je proti človeku. Človek ju však môže zneužiť a vo veľkej miere ju aj 


