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Vybrané endogénne a exogénne faktory vývoja digitalizácie ekonomiky Slovenska 

Pri skúmaní otázky inštitucionálnej pripravenosti ekonomiky Slovenska na prechod ku digitálnej 

ekonomike je potrebné si položiť niekoľko základných otázok. Prvou otázkou by mala byť otázka, aká 

forma digitálnej ekonomiky na Slovensko prichádza. S ňou je potrebné položiť si otázku, aký postoj má 

k tomuto predpokladanému vývoju vláda, a aký občania krajiny. Zároveň sa ponúka kontra otázka, ako 

súčasná slovenská ekonomika napĺňa potreby obyvateľstva, a čo by sa v tomto smere zmenilo 

príchodom digitalizácie. V neposlednom rade je potrebné pokúsiť sa zodpovedať otázku, aké sú, 

prípadne aké nové môžu vzniknúť, vnútorné a vonkajšie faktory, ktoré rozhodujúcim spôsobom 

ovplyvňujú vývoj a smerovanie k digitalizácii. 

Forma prichádzajúcej digitálnej ekonomiky 

Za digitálnu ekonomiku sa vo všeobecnosti považuje taký typ ekonomiky, ktorá je založená na 

počítačových technológiách. Občas sa týmto pojmom označuje aj ekonomika, kde významný podiel 

trhových operácií prebieha prostredníctvom internetu. Obe chápania pojmu sa navzájom nevylučujú, 

ale sa skôr dopĺňajú. Stále viac postupujúca digitalizácia výroby je považovaná za súčasť tzv. štvrtej 

industriálnej revolúcie. Návrh stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, ktorý 

bol v roku 2018 predložený na pripomienkovanie ministerstvám a vybraným zainteresovaným 

subjektom, označuje príchod štvrtej priemyselnej revolúcie ako jednu z najdôležitejších výziev, ktoré 

Slovensko v najbližšom období očakávajú. 

Nie je možné vopred poznať formy inovácií a digitalizácie, ktoré budú na Slovensko prichádzať, 

avšak je racionálne predpokladať, že prívodným kanálom budú nadnárodné korporácie, ktoré v našej 

krajine vlastnia svoje výrobné a prevádzkové kapacity, prípadne ďalšie, ktoré sa v budúcnosti rozhodnú 

na Slovensko produkčne vstúpiť. Z hľadiska súčasnej štruktúry našej ekonomiky je oprávnené očakávať, 

že hlavným zavádzačom digitalizácie bude predovšetkým odvetvie automobilového priemyslu. 

V tabuľke 1 vidíme prvých dvadsať krajín rebríčka Global Innovation Index, ktorý každoročne 

zostavuje v spolupráci s akademickou sférou Medzinárodná organizácia duševného vlastníctva, 

patriaca do systému organizácií OSN. Z rebríčka vidíme, že materské krajiny všetkých štyroch 

automobiliek vyrábajúcich na Slovensku patria medzi svetových inovačných lídrov – Nemecko, Veľká 

Británia, Francúzsko a aj Južná Kórea. Aj ďalšie krajiny ako napr. Holandsko, ktoré patria medzi 

významných investorov v našej krajine, sú medzi poprednými inovátormi vo svete. Sú to a budú aj 

naďalej najmä tieto krajiny, ktoré zavádzajú vo svojich závodoch nové technológie, a sú teda hlavnými 

nositeľmi procesu digitalizácie slovenskej ekonomiky. 
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T  a  b  u  ľ  k a 1 

Rebríček dvadsiatich najlepších inovačných ekonomík podľa Global Innovation Index 

v rokoch 2007 a 2018 

2007 2018 

1 USA 11 Dánsko 1 Švajčiarsko 11 Izrael 

2 Nemecko 12 Švédsko 2 Holandsko 12 Južná Kórea 

3 Veľká Británia 13 Fínsko 3 Švédsko 13 Japonsko 

4 Japonsko 14 Spojené arabské em. 4 Veľká Británia 14 Hongkong 

5 Francúzsko 15 Belgicko 5 Singapur 15 Luxembursko 

6 Švajčiarsko 16 Luxembursko 6 USA 16 Francúzsko 

7 Singapur 17 Austrália 7 Fínsko 17 Čína 

8 Kanada 18 Izrael 8 Dánsko 18 Kanada 

9 Holandsko 19 Južná Kórea 9 Nemecko 19 Nórsko 

10 Hongkong 20 Island 10 Írsko 20 Austrália 

35 Slovensko   36 Slovensko   

107 Angola   126 Jemen   

Vysvetlivka: Tabuľka uvádza pre každý uvedený rok prvú dvadsiatku rebríčka, pozíciu Slovenska, a poslednú krajinu rebríčka 

v danom roku. 

Prameň: Cornell University, INSEAD, World Intellectural Property Organization, 2018.  

Demografia a vzdelanosť obyvateľstva ako faktory pripravenosti na digitálnu ekonomiku   

Akýkoľvek typ ekonomiky, vrátane tej digitálnej, je primárne závislý od kvality pracovnej sily, čiže 

vlastností populácie, konkrétnejšie od vekovej a rodovej štruktúry, zdravia, početnosti, a v štruktúre 

vzdelania a zručností, etických a životných postojov. V tomto smere Slovensko pociťuje už niekoľko 

rokov veľmi vážne problémy. Nízka pôrodnosť a vysoká emigrácia za prácou do zahraničia spôsobujú, 

že krajina začína pociťovať nedostatok pracovnej sily v mnohých odvetviach. Svoj podiel na tomto 

stave má aj v podstate neexistujúca reálna národohospodárska politika, ktorá už od konca 90-tych 

rokov má silne neoliberálny charakter laissez-faire, resp. trh všetko vyrieši sám. Trh rieši alokáciu 

kapitálu, avšak nie demografickú krízu.   

Fakt, že Slovensko je v demografickej kríze je dostatočne známy. Už od svojho vstupu do EÚ v roku 

2004 malo v každom roku menšiu pôrodnosť, ako bol priemer celej únie. V tabuľke 2 vidíme vybrané 

údaje o populácii a o pôrodnosti v krajinách EÚ, a vidíme, že naposledy naša krajina dosiahla 

udržateľnú mieru pôrodnosti (2,1 dieťaťa na ženu) v roku 1988. Celkovo naša krajina do roku 2016 mala 

už 28 rokov pod touto hranicou. Pri pohľade na zvyšné krajiny EÚ patrí Slovensko s týmto údajom 

jednoznačne k tým lepším krajinám. Podstatne dlhšie obdobie s nízkou pôrodnosťou majú za sebou 

krajiny EÚ12 a EÚ15. Avšak aj pobaltské krajiny a Chorvátsko sú na tom podobne ako západoeurópske 

krajiny. Lotyšsko za celé obdobie dostupných údajov rokov 1960-2016 malo pôrodnosť ≥ 2,1 len počas 

troch rokov 1986 až 1988. Litva mala pred rokom 1987 na konci sedemdesiatych a začiatkom 

osemdesiatich rokov celkovo sedem rokov pod hranicou udržateľnosti. A dlhodobo nepriaznivú 

demografiu má aj Chorvátsko, ktoré podľa dát OECD naposledy dosiahlo udržateľnú pôrodnosť v roku 

1967.  

Bývalé koloniálne mocnosti, čo je väčšina krajín EÚ12 a EÚ15 majú relatívne vyšší podiel 

obyvateľstva narodeného v zahraničí, majú dlhšie trvajúce obdobie pod hranicou udržateľnej 

pôrodnosti, avšak napriek tomu neklesli na počte obyvateľov a sú medzi nimi aj technologickí lídri, ktorí 

zavádzajú stále väčšiu digitalizáciu aj u nás. 
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Západné krajiny jednoznačne dopĺňajú počet obyvateľstva a pracovnú silu z nových členských krajín 

EÚ, predovšetkým z bývalého východného socialistického bloku, ktorý mal vysoko kvalifikovanú 

pracovnú silu a je kultúrne veľmi blízky.  A týka sa to aj nečlenskej krajiny EÚ Švajčiarska, ktoré nie je 

v tabuľke. Švajčiarsko malo posledný rok s udržateľnou mierou pôrodnosti v roku 1970, napriek tomu 

malo v roku 2017 o takmer 37 % väčší počet obyvateľov ako v roku 1970. 

T  a  b  u  ľ  k a 2 

Vybrané údaje o populácií a o plodnosti krajín EÚ za obdobie 1993 až 2016 

Krajina 
K

K 

EÚ 

blok 

Priem. 

plodnosť 

1993-2016 

Plodnos

ť v 

2016 

Posledný 

rok ≥ 2,1 

 Počet 

rokov 

< 2,1 

% pop. nar. 

v cudzine – 

údaj z 2013 

% zmena 

populácie 

2016 / 1993 

Írsko n EU12 1,93 1,81 1990 26 16,42 132,97 

Grécko n EU12 1,33 1,38 1980 36 6,58 103,02 

Luxembursko n EU12 1,63 1,41 1968 48 43,75 146,43 

Nemecko a EU12 1,37 1,60 1969 47 12,78 101,47 

Francúzsko a EU12 1,89 1,92 1974 42 12,04 113,12 

Holandsko a EU12 1,68 1,66 1972 44 11,63 111,38 

Veľká Británia a EU12 1,78 1,79 1973 43 12,26 113,65 

Belgicko a EU12 1,71 1,68 1971 45 15,51 112,37 

Dánsko a EU12 1,77 1,71 1968 48 8,48 110,40 

Španielsko a EU12 1,28 1,34 1980 36 13,44 118,10 

Taliansko a EU12 1,32 1,34 1975 41 9,46 106,68 

Portugalsko a EU12 1,40 1,36 1981 35 8,20 103,62 

Rakúsko a EU15 1,42 1,53 1971 45 16,70 110,51 

Švédsko a EU15 1,77 1,85 1967 47 15,97 113,82 

Fínsko n EU15 1,77 1,57 1968 48 5,59 108,46 

Slovensko n EU25 1,38 1,48 1988 28 3,23 101,98 

Česko n EU25 1,36 1,63 1979 37 7,09 102,29 

Poľsko n EU25 1,40 1,39 1988 28 1,75 98,72 

Maďarsko n EU25 1,38 1,53 1977 39 4,53 94,75 

Slovinsko n EU25 1,38 1,58 1980 36 16,08 103,68 

Estónsko n EU25 1,49 1,60 1989 27 10,06 88,06 

Lotyšsko n EU25 1,39 1,74 1988 28 - 76,45 

Litva n EU25 1,47 1,69 1987 29 - 77,89 

Cyprus n EU25 1,60 1,37 1994 22 - 142,92 

Malta n EU25 1,55 1,37 1977 37 - 122,64 

Bulharsko n EU27 1,38 1,54 1979 37 - 84,13 

Rumunsko n EU27 1,43 1,64 1989 27 - 86,55 

Chorvátsko n EU28 1,49 1,42 1967 49 - 89,96 

Vysvetlivky: Stĺpec KK označuje, či ide o bývalú koloniálnu krajinu; stĺpec EÚ blok označuje rozširovací proces EÚ od roku 

1993 (vzniku SR); stĺpec Priem. plodnosť 1993-2016 hovorí o priemernej plodnosti v krajine za obdobie rokov 1993-2016, čiže 

od vzniku SR po rok dostupnosti údajov za každú krajinu (priemery sú vypočítané z údajov Eurostatu, s výnimkou Nemecka, 

Francúzska, Chorvátska a Lotyšska, na ktoré boli použité údaje Svetovej banky); stĺpec Posledný rok ≥ 2,1 označuje, v ktorom 

roku bola v krajine naposledy pôrodnosť rovná alebo väčšia, ako je udržateľná miera 2,1 dieťaťa na ženu; stĺpec Poč. r. < 2,1 

udáva počet rokov s pôrodnosťou nižšou ako udržateľnou mierou 2,1 dieťaťa na ženu od posledného roku s hodnotou ≥ 2,1 

(v prípade Malty hodnota 37 zohľadňuje, že v roku 1979 a v roku 1989 dosiahla pôrodnosť presne 2,1, v prípade Švédska boli 

dve výnimky a to v rokoch 1990 a 1991); stĺpec Popul. nar. v cudzine za 2013 udáva podiel obyvateľstva krajiny v percentách, 

ktorí sa narodili v zahraničí, údaj je za rok 2013 (v prípade Grécka rok 2012, v prípade Poľska rok 2011). 
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Prameň: Eurostat (2018), Svetová banka (2018a, 2018b), OECD (2018a, OECD 2018b).  

 

V tabuľke 2 vidíme, že z krajín bývalého východného bloku jedine Slovensko, Česko a Slovinsko 

nezaznamenali úbytok populácie, avšak zároveň vidíme, že nárast populácie v roku 2016 oproti roku 

1993 je nižší ako podiel populácie narodenej v cudzine. Čiže môžeme konštatovať, že v týchto krajinách 

nepoklesol počet obyvateľov, len vďaka prideľovaniu občianstva cudzincom, čiže vďaka migrácii, teda 

podobne ako západné krajiny. Z údajov Svetovej banky o počtoch obyvateľov vyplýva, že zo všetkých 

štátov sveta zaznamenali zníženie počtu obyvateľstva v roku 2016 oproti roku 1993 len Rusko 

(97,19 %), Moldavsko (95,97 %), Bielorusko (92,8 %), Srbsko (91,67 %)1, Albánsko (89,12 %), Arménsko 

(86,97 %), Ukrajina (86,25 %), Bosna a Hercegovina (86,03 %) a Gruzínsko (75,73 %). Z týchto 

skutočností jednoznačne vyplýva, že všetky krajiny bývalého socialistického bloku s výnimkou 

následníckych republík ZSSR s moslimskou populáciou, zaznamenali úbytok obyvateľstva a počet 

obyvateľstva si udržali iba Česko, Slovensko a Slovinsko vďaka udeľovania občianstva cudzincom. 

Do západných krajín EÚ odišli a stále odchádzajú z bývalého východného bloku vysoké počty 

kvalitnej pracovnej sily. To má silný negatívny dopad na tieto krajiny, keďže spoločnosť zaplatila za ich 

vzdelanie a výchovu, ale svoju pracovnú odbornosť a výkon odovzdávajú v iných krajinách a nie 

v krajine domácej. Na Slovensku napríklad každý piaty absolvent Lekárskej fakulty UK v Bratislave 

a Jesseniovej fakulty UK v Martine odíde po štúdiu pracovať do zahraničia (Trend, 2017). Únik mozgov 

a kvalitnej pracovnej sily je problémom mnohých európskych krajín. 

Nízka pôrodnosť, pracovná emigrácia a neoliberálny prístup vlád Slovenska v posledných dvoch 

desaťročiach k riadeniu národného hospodárstva a spoločnosti ako celku, spôsobili okrem iného aj 

súčasný veľký nedostatok pracovných síl v mnohých odvetviach ekonomiky. Vláda SR v roku 2018 

ohlásila, že tento stav plánuje riešiť zjednodušením pracovnej migrácie aj z nečlenských krajín EÚ 

predovšetkým zo Srbska a Ukrajiny. Začiatkom roku 2018 na Slovensku oficiálne pracovalo takmer 50 

tisíc cudzincov. V júly 2018 to už bolo viac ako 60 tisíc2 (ÚPSVaR, 2018). 

Je potrebné dodať, že migrácia je mimoriadne citlivý jav kvalitatívne a kvantitatívne. Každá 

spoločnosť je schopná absorbovať novú prichádzajúcu populáciu bez spoločenských konfliktov len 

v obmedzenej miere. Po prekročení tejto miery začínajú v spoločnosti vznikať sociálne konflikty, ktoré 

sa následne môžu prejavovať v zmenách politických preferencií obyvateľstva, obvykle smerom ku 

krajnej pravici.  

Po vládnom prevrate na Ukrajine v roku 2014 nastala masová emigrácia a Poľská vláda sa rozhodla 

umožniť Ukrajincom vstup na svoj pracovný trh a riešiť tak nedostatok pracovnej sily v krajine. Výskum 

dopytu po pracovníkoch z Ukrajiny ukázal, že poľské firmy boli v roku 2017 pripravené zamestnať až 

1,71 miliónov Ukrajincov (Podkaminer, 2018). Údaje o tom, koľko Ukrajincov pracuje v Poľsku v súčasnosti 

sa líšia a ich počet osciluje aj v spojitosti so sezónnymi prácami. Podľa správy Národnej banky Poľska o trhu 

práce bolo v roku 2016 celkovo vydaných už približne 1,3 milióna víz pre Ukrajincov a od roku 2014 počet 

udelených víz stúpal každoročne o viac ako 30 % (Národna banka Poľska, 2017). Či je skutočný počet 

Ukrajincov žijúcich a pracujúcich v Poľsku veľký alebo malý je subjektívna otázka. Každopádne v uliciach 

Poľských miest prebehlo už niekoľko medializovaných demonštrácií proti masovému prílivu Ukrajincov do 

krajiny. Masová pracovná migrácia do Veľkej Británie predovšetkým z členských krajín EÚ zo strednej 

a východnej Európy bola tiež jednou z hlavných príčin Brexitu (Independent, 2017). Masová migrácia vždy 

vedie k významným spoločenským zmenám, vrátane násilných konfliktov. 

   Návrh hospodárskej stratégie Slovenska do roku 2030 vypracovaný Ministerstvom hospodárstva 

reflektuje na demografický problém i na problém úniku pracovnej emigrácie a konštatuje, že „V oblasti 

                                                            
1 Počet obyvateľov klesol aj Kosovu (92,43 %) avšak Slovensko neuznáva nezávislosť Kosova. 
2 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny evidovalo v júly 2018 na Slovensku 31 857 pracujúcich občanov z 

krajín EÚ/EHP, 12 617 z tretích krajín s udeleným povolením na zamestnanie, a 15 662 občanov z tretích krajín s 
informačnou kartou (bez povolenia na zamestnanie). 
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mitigácie dôsledkov uvedenej demografickej prognózy je potrebné, aby sa SR koncepčne a dôrazne 

venovala problematike podpory mladých rodín a pôrodnosti, ako aj vytváraniu podmienok na to, aby 

neboli mladí ľudia motivovaní emigrovať“ (s. 14). Rovnako sa návrh dotýka aj migrácie ako nástroja na 

riešenie nízkej pôrodnosti a nedostatku pracovných síl v ekonomike: „V oblasti budúceho populačného 

vývoja nahradí prirodzený prírastok obyvateľstva, ako rozhodujúci faktor, migrácia.“ (s. 15), a „Pre 

udržanie svojej konkurencieschopnosti musí SR reflektovať aj na migračné pohyby kvalifikovanej 

pracovnej sily z iných krajín do EÚ a nezaostávať vo využití tohto potenciálu“ (s. 15). Návrh stratégie 

vyslovene konštatuje, že „je tak potrebné vytvoriť právny rámec umožňujúci riadený vstup migrantov 

na trh práce najmä formou opatrení umožňujúcich ich komplexnú integráciu do spoločnosti, so 

zameraním sa na kvalifikovaných pracovníkov do moderných a perspektívnych odvetví“ (s. 16).  

Súčasná vláda SR teda zamýšľa riešiť nedostatok pracovných síl metódami používanými v západných 

krajinách a je pripravená meniť etnickú štruktúru obyvateľstva. Ide teda o klasický neoliberálny prístup 

k riadeniu spoločnosti v zmysle „ľudia majú slúžiť ekonomike“. Návrh stratégie hospodárskej politiky 

do roku 2030 nehovorí nič o cielenom a aktívnom optimalizovaní štruktúry národného hospodárstva 

v zmysle „ekonomika má slúžiť ľuďom“.  

 

Slovenský školský systém prešiel od roku 1993 niekoľkými zásadnými reformami, ktoré v konečnom 

dôsledku spôsobili súčasný stav všeobecnej nespokojnosti s jeho kvalitou. Úpadok školstva sa prejavil 

v zlých a stále sa zhoršujúcich výsledkoch vedomostí žiakov a študentov v porovnaní s krajinami OECD. 

Vo veľkom testovaní vedomostí žiakov PISA (graf 1) sa Slovensko umiestnilo vo všetkých troch 

základných testovaných oblastiach (čítanie, matematika, prírodoveda) pod priemerom krajín OECD. 

Slovenskí žiaci a študenti majú problémy s porozumením čítaného textu, vyznačujú sa nízkou 

schopnosťou riešenia problémov a nízkou úrovňou logického myslenia.3 

Školstvo prešlo po roku 1989 niekoľkými reformami, ktoré jeho povahu zásadne zmenili. Asi 

najzásadnejšími zmenami bola liberalizácia (vzniklo množstvo nových cirkevných a súkromných 

základných a stredných škôl) a decentralizácia základného a stredného vzdelávacieho systému 

a zavedenie tzv. normatívu na žiaka, ktorý vniesol medzi školy súťaživosť o finančné prostriedky. 

Okrem toho sa často menia učebné osnovy, čiže samotný obsah vzdelávania. Do reforiem školstva 

veľmi aktívne vstupujú rôzne neziskové a záujmové organizácie4 a dlhodobo prebieha akýsi boj 

o charakter a obsah vzdelávacieho systému na Slovensku. 

Decentralizácia školstva na krajskú úroveň spôsobila, že štruktúra školstva nie je riadená 

národohospodárskymi záujmami celej krajiny. Kraje nemajú odborné ani finančné kapacity 

systematicky organizovať školstvo a na krajskej úrovni nie je možné riešiť celospoločenské potreby. 

Zavedený systém financovania škôl cez tzv. normatív resp. dotáciu na žiaka spôsobil, že školy robia 

všetko preto, aby získali čo najviac žiakov a o žiadnych žiakov neprišli. Táto súťaž spôsobila, že školy 

znižujú nároky na žiakov len aby si ich udržali, pretože by im hrozilo prepúšťanie učiteľov, a prípadne 

aj zrušenie. Školská sieť v krajine vznikla pre rokom 1989 v iných spoločenských podmienkach - 

v časoch dostatočnej pôrodnosti a v časoch systematického spoločenského plánovania. Neoliberálny 

prístup k riadeniu štátu vrátane školstva za ostatné dve desaťročia spôsobil jeho úpadok, ktorý sa 

naďalej prehlbuje. Príchod transnacionálnych korporácií na Slovensko zásadne zmenil štruktúru 

národného hospodárstva. Školská infraštruktúra a štruktúra študovaných odborov nemá zo svojej 

povahy takú dynamiku ako medzinárodný kapitál. Nie je reálne možné prispôsobovať školstvo 

                                                            
3 Problému úpadku školského systému čelia aj iné krajiny. Začiatkom februára 2017 podpísalo viac ako 600 

vedcov a učiteľov v Taliansku verejnú výzvu, kde vyjadrujú svoje vážne znepokojenie so stavom školského 
systému, ktorý podľa nich „vychováva z detí semi-analfabetov“. 

4 Nadácia otvorenej spoločnosti Open society fundation, Nadácia F. A. Hayeka, Inštitút makroekonomických 
a spoločenských analých MESA10, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, Institút ekonomických a 
sociálnych štúdií INESS, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Klub 500, Penta a ďalšie. 
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potrebám trhu, potrebám firiem v požadovanej rýchlosti a kvalite. Preto nastala situácia, že firemný 

sektor pociťuje nedostatok kvalifikovanej a kvalitnej pracovnej sily, a na druhú stranu školstvo 

produkuje množstvo absolventov, ktorí si nemôžu nájsť zamestnanie a často odchádzajú do zahraničia. 

S podobnými problémami sa podieľa aj vysoké školstvo, ktoré bolo taktiež liberalizované a vzniklo 

mnoho súkromných vysokých škôl. Podľa Ministerstva školstva SR pôsobilo na Slovensku 

v akademickom roku 2017/2018 celkovo 35 vysokých škôl. K dvadsiatim verejným a trom štátnym 

vysokým školám pribudlo postupne po roku 1993 až dvanásť nových súkromných vysokých škôl. 

K tomu na Slovensku ešte pôsobí päť zahraničných vysokých škôl. Verejné vysoké školy sú financované 

podľa počtu študentov a sú v súťaži o študentov so súkromnými vysokými školami doma ale aj 

v zahraničí, predovšetkým v Česku.5 Tento konkurenčný tlak spôsobil pokles kvality vysokoškolského 

vzdelania v krajine. Boj o študenta v záujme prežitia inštitúcie vyústil do faktu, že Slovensko malo 

v roku 2015 v rámci krajín OECD druhý najvyšší podiel až 62 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí vo vekovej 

kategórii do 34 rokov. Na prvom mieste bola Česká republika s 63 %, pričom Nórsko ako vyspelá krajina 

s podstatne vyššími výdavkami na vzdelanie má tento podiel na úrovni 33 %. Vysoký podiel 

vysokoškolsky vzdelaných ľudí spôsobuje javy tzv. prekvalifikovanosti - ľudia s vysokoškolským 

vzdelaním pracujú v kanceláriách bánk a korporácií na pozíciách, na ktoré postačujú relatívne základné 

schopnosti ovládania počítačov a vzdelanie stredoškolskej úrovne. Vysokoškolsky vzdelaní ľudia 

prirodzene nemajú záujem o manuálne zamestnania a mnohé výrobné sektory aj z tohto dôvodu 

pociťujú nedostatok vhodných ľudí. K tomu prispieva aj fakt, že ani o stredné školy technického 

zamerania nie je medzi žiakmi záujem. Pritom pracovný trh pociťuje nedostatok ľudí s technickými 

kvalifikáciami. Dlhodobý nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily bude zvyšovať tlak na povolenie 

väčšej migrácie smerom do našej krajiny. 

 

G  r  a  f 1 

Výsledky PISA testovania znalostí žiakov ZŠ a študentov SŠ na Slovensku a priemer krajín 

OECD v období 2003 až 2015 

 
Prameň: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, 2017. 

 

                                                            
5 Do tohto konkurenčného boja vstúpili aj vysoké školy a univerzity z Českej republiky. Počet študentov na 

vysokých školách na Slovensku bol v akademickom roku 2015/2016 162 568 a počet slovenských študentov na 
vysokých školách v Česku bol v rovnakom období 22 251, teda 12 %. 
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Napriek dlhodobému nepriaznivému demografickému vývoju v krajine a klesajúcej kvalite 

vzdelávacieho systému nie sú tieto faktory výrazne horšie ako v západných krajinách, vrátane 

technologických lídrov. Z tohto dôvodu nie je možné konštatovať, že by mali byť nejakou významnou 

prekážkou pre digitalizáciu ekonomiky, keďže na riešenie problémov s kvalitatívnym a kvantitatívnym 

nedostatkom pracovných síl začala vláda SR používať nástroje zahraničnej pracovnej migrácie. 

Postoj vlády a obyvateľstva k digitalizácii, súčasná schopnosť ekonomiky uspokojovať 
domáce potreby 

Vláda SR ako hlavný tvorca, nositeľ a vykonávateľ národohospodárskej politiky prostredníctvom  

Ministerstva hospodárstva venuje prichádzajúcej digitalizácii ekonomiky, resp. priemyselnej revolúcii 

4.0 (medzinárodne označovaná ako Industry 4.0) veľkú pozornosť. MH SR vo svojom návrhu stratégie 

hospodárskej politiky do roku 2030 považuje digitalizáciu za výzvu budúcnosti, na ktorú by sa mala 

krajina pripraviť. Podľa štúdie OECD, ktorá porovnávala riziká pre zamestnanosť plynúce z 

prichádzajúcej automatizácie, je Slovensko štvrtou najohrozenejšou krajinou OECD, po Rakúsku, 

Nemecku a Španielsku, čo sa týka počtu ohrozených pracovných miest (Arntz, Gregory, Zierahn, 2016). 

Toto ohrozenie vyplýva z vysokej miery industrializácie Slovenskej ekonomiky a z vysokého podielu 

priemyslu na HDP krajiny. Návrh stratégie ohrozenie pracovných miest vidí čiastočne aj pozitívne, 

pretože nižšie nároky na kvantitu pracovnej sily z dôvodu automatizácie, môže pomôcť pri zmierňovaní 

negatívnych dopadov zlého demografického vývoja v krajine. 

 Navrhovaná stratégia hospodárskej politiky sa na prichádzajúcu digitalizáciu do značnej miery 

pozerá fatalisticky a laissez-faire bez ambície aktívne vstupovať do procesu. Zasahovanie sa má 

obmedzovať na záujmy štátu v oblasti daní, pracovného práva a ochrany spotrebiteľa. Návrh stratégie 

sa nijak nezaoberá širšími možnými dopadmi na celú spoločnosť ako takú. Primárne má štát zabezpečiť 

dostatočnú flexibilitu vzdelávacieho systému, aby vedel poskytnúť korporátnemu sektoru dostatok 

kvalifikovanej pracovnej sily. 

 

Postoj obyvateľstva k silnejúcej digitalizácii ekonomiky nie je na Slovensku systematicky skúmaný. 

Čiastočný obraz nám môže poskytnúť prieskum verejnej mienky z prvého polroku 2018, ktorý 

obsahoval otázku skúmajúcu postoj obyvateľstva k novým technológiám (graf 2). Polovica 

respondentov, presnejšie 50,39 % má pozitívny postoj k novým technológiám a verí im. Nevieme tento 

výsledok porovnať s inými krajinami, ale v zásade je to relatívne vysoký podiel. Viac ako 35 % 

respondentov má neutrálny postoj k technológiám a iba 10,82 % respondentov novým technológiám 

nedôveruje. Tento prieskum verejnej mienky tiež odhalil, že takmer 70 % respondentov si myslí, že 

veľký rozvoj techniky a civilizácie spôsobuje zhoršovanie životného prostredia, a len 7,36 % 

respondentov si to nemyslí. Zhoršovanie životného prostredia znamená zhoršovanie zdravia a kvality 

života vo všeobecnosti. Preto je zaujímavé, že prieskum odhalil vysokú dôveru v nové technológie, ale 

zároveň ešte vyššiu mieru presvedčenia, že technický a civilizačný rozvoj, kam nové technológie patria 

vrátane digitalizácie, spôsobuje zhoršovanie životného prostredia. Jednoznačne teda môžeme 

konštatovať, že časť populácie podporuje nové technológie, aj keď si zároveň myslí, že prispievajú 

k ničeniu životného prostredia ergo znižovaniu kvality života. 
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G  r  a  f 2 

Prieskum verejnej mienky občanov SR v roku 2018. Odpovede na otázky: „Zhoršovanie 

životného prostredia spôsobuje veľký rozvoj techniky a civilizácie“; „Verím v nové 

technológie“; „Naša krajina je príliš otvorená západným ekonomikám a poškodzuje ju to“. 

 
Prameň: Median SK, 2018. 

 

Otázku ďalšej digitalizácie slovenskej ekonomiky a spoločnosti by mala sprevádzať otázka, aký 

prínos to bude mať pre obyvateľov krajiny v kontexte súčasnej schopnosti ekonomiky uspokojovať 

domáce potreby.  

Klasické chápanie úlohy ekonomiky, resp. národného hospodárstva je zabezpečiť uspokojovanie 

potrieb obyvateľstva krajiny. Súčasné národné hospodárstvo Slovenska túto úlohu napĺňa len vo veľmi 

obmedzenej miere. Transformácia ekonomiky po roku 1989 zmenila jej štruktúru tak, že slovenské 

poľnohospodárstvo už chronicky nedokáže zabezpečiť potravinovú bezpečnosť krajiny, a výrobné 

sektory ekonomiky produkujú výrobky pre domácu spotrebu len v zanedbateľnej miere.  

Pri pohľade na údaje o importe tovarov a služieb vybraných krajín, tabuľka 3, vidíme, že Slovensko 

je extrémne závislé na dovoze tovarov a služieb pre domácu spotrebu. Najlepšie je na tom so 

susedných krajín Poľsko, ktoré je však podstatne väčšou krajinou rozlohou aj počtom obyvateľov. 

Zaujímavý je údaj Rakúska, ktoré je veľkosťou medzi Českom a Maďarskom na jednej strane 

a Slovenskom na strane druhej, avšak import tovarov a služieb má približne iba polovičný podiel na 

HDP krajiny. V tabuľke 3 sú pre lepšie pochopenie problému príliš veľkého podielu importu tovarov 

a služieb našej krajiny, uvedené Dánsko, Fínsko a Nórsko ako európske krajiny s podobným počtom 

obyvateľov ako Slovensko. Z údajov vidíme, že všetky tieto krajiny majú podiel importu tovarov 

a služieb na svojom HDP výrazne menší. Ako krajina sme v tomto ukazovateli výrazne horší ako je 

priemer EÚ i OECD, a sme na tom dokonca o 20 p.b. horšie ako o polovicu menšia krajina Slovinsko. 

V roku 2017 sme boli ako krajina v tomto ukazovateli na siedmom mieste celosvetovo. Pred nami boli 

iba Kiribati (95,4 %), Vietnam (98,8 %), Guinea (103,9 %), Singapur (149,1 %), Hongkong (187,1 %), 

Luxembursko (194 %) (Svetová banka, 2018c), čiže väčšinou veľmi malé krajiny územím. Prirodzeným 

následkom takéhoto vysokého podielu importu tovarov a služieb na HDP je vysoká otvorenosť 

ekonomiky ako takej, keďže v záujme vyrovnanej platobnej a obchodnej bilancie, musí export 
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objemom kopírovať objem importu. V roku 2016 bolo Slovensko v indexe otvorenosti ekonomiky, 

ktorý hovorí o podiele zahraničného obchodu na HDP krajiny, na šiestom mieste celosvetovo 

s hodnotou 185,7 % za Írskom (221,2 %), Maltou (261,5 %), Singapurom (310,3 %), Hongkongom 

(371,7 %) a Luxemburskom (407,4 %) (Svetová banka, 2018d).  

Slovensko je extrémne závislé, čo sa týka uspokojovania potrieb svojich občanov, od externého 

sveta. Závislosť na dovoze potravín, závislosť na dovoze tovarov a služieb nám hovorí, že štruktúra 

Slovenskej ekonomiky nedokáže slúžiť potrebám obyvateľstva. Hovorí nám aj o v podstate 

neexistujúcej národohospodárskej politike s reálnym zmysluplným obsahom. Súčasná štruktúra našej 

ekonomiky je výsledkom neoliberálnej politiky uplatňovanej v našej krajine v posledných dvoch 

desaťročiach rôznymi vládami, vrátane ľavicových. Takáto ekonomická závislosť sa premieta do 

závislosti politickej, ktorá obmedzuje suverenitu rozhodovania v domácich i zahraničných otázkach. 

T  a  b  u  ľ  k a 3 

Podiel importu tovarov a služieb (v %) na HDP vybraných krajín za obdobie 1990 až 2017 

Krajina 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Slovensko 33,31 54,55 56,63 76,63 77,79 91,36 91,12 92,88 

Maďarsko - 39,12 70,31 64,80 76,52 81,35 79,46 82,27 

Česko 30,73 43,50 50,04 59,83 62,94 75,05 72,06 72,24 

Rakúsko 35,79 34,72 42,01 45,41 47,76 49,20 48,91 50,77 

Poľsko 19,35 20,72 33,56 35,67 42,05 46,43 48,21 49,40 

Slovinsko - 47,86 53,67 60,22 62,85 68,40 68,50 72,55 

Dánsko 30,87 31,90 38,14 41,95 43,58 48,38 47,39 48,15 

Fínsko 23,68 28,31 32,91 36,37 37,41 36,97 36,77 38,13 

Nórsko 33,17 31,14 28,91 27,43 28,46 32,09 33,27 33,05 

Taliansko 18,12 21,08 24,82 24,76 27,16 27,00 26,55 28,22 

EÚ 26,07 27,19 34,19 34,77 37,51 39,85 39,71 41,19 

OECD 18,57 19,62 24,00 24,98 26,57 27,89 27,26 - 

Prameň: Svetová banka, 2018c. 

 

Vnímanie suverenity našej krajiny jej obyvateľmi vidíme v grafe 3. Od roku 2010, každý rok klesal 

podiel ľudí, ktorí považujú našu krajinu za slobodný a nezávislý štát. V roku 2018 to bolo 42,9 % 

respondentov, čo bolo o takmer o 16 p.b. menej ako v roku 2010. Do akej miery tento vývoj súvisí 

z rastúcou ekonomickou závislosťou Slovenska na externom prostredí, nedokážeme povedať.  
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G  r  a  f 3 
Prieskum verejnej mienky občanov SR s otázkou „Slovenská republika patrí medzi slobodné a 

nezávislé štáty“ v období rokov 2010 až 2018  

 
Prameň: Median SK, 2018. 

 

Nositeľom digitalizácie na Slovensku sú primárne transnacionálne korporácie u nás produkčne 

pôsobiace. V ich ponímaní má digitalizácia úlohu zvyšovania efektívnosti vlastnej výroby a nemá žiadnu 

účelovú súvislosť so životom obyvateľov krajiny a ich záujmami. Z tohto dôvodu neexistuje žiadny 

reálne odôvodniteľný predpoklad, že by ďalšia digitalizácia ekonomiky mala mať nejaký zásadný 

pozitívny dopad na kvalitu života v krajine, prípadne že by mohla napomôcť zmene štruktúry 

ekonomiky, aby vo väčšej miere plnila funkciu uspokojovania potrieb domáceho obyvateľstva. Nie je 

teda ani oprávnené očakávať od digitalizácie zníženie extrémnej závislosti na externom prostredí 

a posilnenie suverenity krajiny. 

Vnútorné a vonkajšie faktory, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú vývoj, resp. 
nové takéto faktory, ktoré sa môžu objaviť v krátkej budúcnosti 

Geopolitika a konfrontácia 

Digitalizácia odvetví ekonomiky ako súčasť štvrtej priemyselnej revolúcie je produktom 

resp. následkom globálnej trhovej konkurencie v podmienkach globálneho neoliberálneho 

kapitalizmu, ktorý ako druh spoločenského systému dominuje v týchto desaťročiach ľudskej civilizácii. 

Nejde však len o trhovú súťaž medzi nadnárodnými korporáciami, ktoré sa neustále predovšetkým 

aplikovaným výskumom snažia dosiahnuť konkurenčnú výhodu. Ide aj globálne súperenie štátov 

veľmocí. Zo širšieho pohľadu je súčasný technologický vývoj (ktorého digitalizácia je súčasťou) 

produktom geopolitického súperenia a dominancie koloniálnych európskych mocností prinajmenšom 

od 17. storočia. Veľká Británia, Francúzsko, Holandsko (pred nimi Španielsko a Portugalsko), a ďalšie 

západoeurópske krajiny, a neskôr v 19. storočí predovšetkým zjednotené Nemecko, sa snažili 

o ovládnutie neeurópskeho sveta a v tejto snahe medzi sebou ostro súperili. Toto súperenie 

prebiehalo predovšetkým vojensky a vyžadovalo si teda investície do vedy a výskumu s cieľom získania 

vojenskej dominancie. Po druhej svetovej vojne, kedy miesto najsilnejšej svetovej veľmoci prebrali USA 

po Veľkej Británii, nabral technologický pokrok bezprecedentné obrátky v súperení so Sovietskym 
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zväzom. Toto technologické súperenie sa do značnej miery sústreďovalo okolo programov dobíjania 

vesmíru. V súčasnosti je na tomto poli geopolitického súperenia prítomná už aj Čína a svoju pozíciu sa 

chystá posilniť Veľká Británia, ktorá v rámci prebiehajúceho procesu odchodu z EÚ stratí vo veľkej 

miere možnosť účastniť sa spoločných vedeckých, výskumných a vývojových programov. Vláda Veľkej 

Británie v tejto súvislosti oznámila úmysel začatia vlastného kozmického programu. Tento svoj úmysel 

odôvodnila „nevyhnutnosťou chrániť záujmy a aktíva pred potenciálnymi protivníkmi, ktorých snaha je 

spôsobovať krajine škody“6 (UK Ministry of Defence, 2018) – teda odôvodnenie čisto geopolitické. 

Napätie medzi veľmocami je v súčasnosti veľmi vysoké, a tomu odpovedá aj vysoké nasadenie v oblasti 

vojenského a technologického výskumu. 

Počítače, internet, bezdrôtová komunikácia, satelitné navigačné zariadenia a mnohé ďalšie 

súčasnej ekonomike dominujúce technológie, všetky pochádzajú z verejne financovaného základného 

výskumu zameraného na udržanie alebo získanie technologickej prevahy v medzinárodnej vojenskej 

konfrontácii veľmocí. Je vysoko pravdepodobné, že veľmocenské súperenie bude pokračovať a bude 

teda aj naďalej produkovať nové technológie, z ktorých mnohé získajú využitie aj v ekonomike. 

Súperenie veľmocí však môže vyústiť do ozbrojeného konfliktu a táto hrozba vzhľadom na súčasné 

napätie medzi USA a západom na jednej strane a Ruskom na strane druhej je veľmi vysoká. Prípadný 

vojenský konflikt medzi veľmocami, by pravdepodobne zmenil priority väčšiny krajín a firiem a proces 

digitalizácie slovenskej ekonomiky by nemusel pokračovať. Nehovoriac o jadrovej vojne, ktorá by 

mohla znamenať koniec ľudskej spoločnosti. 

Demokratický deficit a nerovnosť, odlišné záujmy 

Slovensko je ekonomicky a politicky súčasťou euro-atlantického priestoru, v ktorom dominujú 

Spojené štáty americké. V druhom slede nám v tomto priestore dominujú, a podstatne viac v 

hospodárskej oblasti, západoeurópske krajiny ako Nemecko, Francúzsko, Holandsko, a ďalšie. Pre 

Slovensko je dôležité, aký vývoj v týchto krajinách prebieha, pretože majú výrazný vplyv na vývoj u nás. 

Je teda zásadné, či v týchto dominantných krajinách prebieha spoločenské rozhodovanie 

demokraticky. 

Miera demokracie, čiže miera v akej sa vôľa populácie prejavuje v reálnej politike, nám odhaľuje, či 

žijeme v reálnych demokraciách alebo len formálnych. V tejto oblasti bola v roku 2014 publikovaná 

rozsiahla štúdia, ktorá v USA skúmala postoje štyroch základných skupín obyvateľstva – 1. ekonomická 

elita, horných desať percent na príjmovej škále; 2. záujmové skupiny zastupujúce biznis (priemyselné 

komory, právnické komory, ap.); 3. záujmové skupiny zastupujúce občanov (odbory, spotrebiteľské 

organizácie, ap.); 4. priemerní občania; k zneniam 1 779 rôznych legislatívnych zmien prijatých 

v rokoch 1981 až 2002. Štúdia skúmala postoje týchto štyroch skupín obyvateľstva k navrhovaným 

zneniam týchto legislatívnych zmien a následne ich výslednú schválenú podobu. Výsledky štúdie 

jednoznačne preukázali, že priemerní občania a záujmové skupiny občanov nemajú takmer žiadny 

vplyv na výsledné znenie zákonov nezávisle od zloženia vládnej väčšiny. Ekonomická elita a skupiny 

zastupujúce záujmy biznisu majú naopak značný vplyv na politiku vlády USA a ich predstava o výslednej 

podobe zákonov je takmer vždy zrealizovaná. Ešte väčší vplyv majú elity a záujmové skupiny biznisu 

v prípade, že sa postavia proti nejakému konkrétnemu legislatívnemu opatreniu. Ich sila vetovať je ešte 

výraznejšia (Gilens, Page, 2014). 

Z výsledkov tejto štúdie možno jednoznačne konštatovať, že demokracia v USA je predovšetkým 

formálna. Priemerní občania a ich záujmové skupiny prakticky nemajú šancu ovplyvniť reálnu politiku 

vlády USA. Táto štúdia potvrdila klasickú politicko-ekonomickú poučku, že ekonomická moc sa 

                                                            
6 V anglickom origináli veta znie: „It is essential we protect our interests and assets from potential adversaries 

who seek to cause major disruption and do us harm“. 
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transformuje do moci politickej, a že ekonomická nerovnosť spôsobuje oslabovanie reálnej 

demokracie. Keďže Európa má podobnú mieru nerovnosti ako Spojené štáty, je absolútne oprávnené 

tvrdiť, že tak ako USA, rovnako aj Európske krajiny vrátane Slovenska nie sú reálnymi demokraciami, 

ale sú plutokraciami, resp. oligarchickými spoločnosťami.  

Fakt, že bežná populácia nemá prakticky reálny vplyv na tvorbu verejnej politiky znamená, že 

verejná politika stráca schopnosť riešiť problémy obyvateľstva (nerovnosť, nezamestnanosť, chudoba, 

ekologické problémy, a ďalšie). Následkom je dlhodobo klesajúca účasť vo voľbách na jednej strane 

a na druhej strane radikalizácia politickej sféry. Joseph Tainter (1990) vo svojej rozsiahlej štúdií 

o príčinách kolapsov starých civilizácií tvrdí, že jednou z hlavných príčin týchto kolapsov sa javí strata 

schopnosti riešiť spoločenské problémy, ktoré sa začnú kumulovať a rásť. Populácia postupne prestáva 

podporovať inštitucionálnu štruktúru spoločnosti a dochádza k úpadku a kolapsu. Klesajúca podpora 

neoliberálneho smerovania v mnohých krajinách, vrátane Slovenska, je práve takýmto prejavom 

kolabujúceho systému.  

Z uvedeného taktiež vyplýva, že prechod na digitalizáciu ekonomiky nie je demokratickým 

rozhodnutím väčšiny, ale rozhodnutím ekonomickej elity. Ťažko teda očakávať, že digitalizácia nejakým 

zásadným spôsobom napomôže riešeniam problémov, ktoré trápia bežnú populáciu. Z pohľadu 

protichodnosti triednych záujmov je možné očakávať práve opačný efekt. V prostredí meniacej sa 

politickej mapy Európy existuje aj možnosť, že verejná politika zmení priority a k digitalizácii, ktorá by 

mala mať výrazné negatívne dopady na spoločnosť, nedôjde. 

Zmeny prírodných podmienok 

Meniace sa prírodné podmienky z dôvodu globálneho otepľovania majú zásadné následky pre život 

na planéte. Podľa správy OSN o klimatických zmenách z roku 2017 bolo 17 z 18 najteplejších 

zaznamenaných rokov po roku 1999, a posledné tri roky boli najteplejšie v histórii záznamov vôbec 

(UNFCCC, 2018). V Európe z dôvodu týchto prírodných zmien a z dôvodu hospodárskej činnosti človeka 

dramaticky klesol počet hmyzu a vtáctva. Neustále každoročné zvyšovanie teploty mení severné 

mierne pásmo Európy na vysychajúcu krajinu (na Slovensku predovšetkým západná časť krajiny 

pociťuje nedostatok zrážok už niekoľko rokov). V dôsledku narastajúceho nedostatku vody 

poľnohospodári zaznamenávajú veľké škody na úrode a z toho plynúce ekonomické škody. V 

otepľujúcich sa moriach i vo vnútrozemských vodách Európy vymierajú ryby.  Stúpajúca teplota morí, 

topiace sa ľadovce, stúpanie hladiny morí, toto všetko zásadne mení život na planéte. Nastala nová éra 

v histórii ľudstva, ktorá môže znamenať koniec organizovaných ľudských spoločností, tak ako ich 

poznáme a dokonca vyhynutie väčšiny života, vrátane ľudského druhu. 

O otepľovaní planéty z dôvodu ľudskej aktivity sa na pôde OSN hovorí už od roku 1979, kedy sa 

konala prvá konferencia ohľadom klimatických zmien. Už v roku 1988 bol na pôde OSN ustanovený 

Medzivládny panel pre klimatické zmeny.7 Od vtedy bolo prijatých niekoľko medzinárodných dohôd 

týkajúcich sa boja s klimatickými zmenami. Reálne výsledky sú však nedostačujúce. Emisie skleníkových 

plynov neustále rastú. Koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére dosiahla v apríli roku 2018 nový 

rekord 410 ppm.  

 

                                                            
7 IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. 
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G  r  a  f 4 
Koncentrácia CO2 (v ppm) v atmosfére v dôsledku emisií zo spaľovania fosílnych palív v rokoch 1959 

až 2017  

 
Prameň: National Oceanic and Atmospheric Administration, 2018. 

 

V grafe 4 vidíme nárast koncentrácie CO2 v atmosfére od roku 1959. V roku 2018 uplynulo od prvej 

konferencie OSN o klimatických zmenách takmer štyridsať rokov. V roku 1980 bola koncentrácia CO2 

v atmosfére necelých 340 ppm a v roku 2018 už prekročila hranicu 410 ppm a je predpoklad, že bude 

aj naďalej rásť. Neschopnosť krajín, predovšetkým veľmocí, čokoľvek zmysluplné urobiť zdôvodnila 

štúdia Gilensa a Pagea. Ekonomické elity presadzujú svoje krátkodobé záujmy a aktívne blokujú 

akékoľvek politiky, ktoré by mohli ohroziť súčasný model hospodárskej činnosti garantujúci ich príjmy. 

Zastavenie skleníkových emisií a reálny boj proti klimatickým zmenám sa preto javia ako 

nepravdepodobné. Táto neschopnosť riešiť existenčnú hrozbu klimatických zmien je práve tým 

dôvodom, ktorý podľa výsledkov štúdie Taintera môže viesť k zániku súčasnej civilizácie. 

Slovensko svojím hospodárskym modelom taktiež aktívne a významne prispieva k zhoršovaniu 

stavu životného prostredia a k likvidácii planéty. Ekologická stopa našej spoločnosti výrazne vzrástla 

a predovšetkým po roku 2000. Veľkosť tohto nárastu umiestnil našu krajinu na popredných miestach 

v Európe i vo svete (Ondrovič, 2018).  

Prebiehajúca zmena prírodných podmienok je ukážkou vyššej sily vis major, pre ktorú sú 

ekonomické ideológie riadiace súčasnú spoločnosť absolútne irelevantné. Vysychanie krajiny zdraží 

poľnohospodársku výrobu, spôsobí zhoršenie potravinovej bezpečnosti a prehĺbi nedostatok vody. 

Hrozia masové migračné vlny, hrozia násilné konflikty o základné zdroje. Za takýchto okolností sa 

dramaticky menia spoločenské priority a digitalizácia ekonomiky sa môže stať bezpredmetnou 

záležitosťou.  

***** 

Otázka inštitucionálnej pripravenosti Slovenska na príchod digitálnej ekonomiky nie je otázka 

jednoznačná, pretože neexistujú jasné kritériá, podľa ktorých by bolo možné na ňu odpovedať. Rôzne 

uhly pohľadu môžu priniesť rôzne odpovede.  

Z pohľadu pripravenosti v oblasti dostatku kvalifikovanej pracovnej sily sa môže pripravenosť zdať 

ako problematická, avšak obdobná situácia je aj v iných krajinách Európy. Nadnárodné korporácie, 

ktoré na Slovensko digitalizáciu prinášajú, sú si tejto reality plne vedomé. Už v súčasnosti požadujú 
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zjednodušenie pracovnej migrácie z nečlenských krajín EÚ a vláda SR im vychádza v ústrety. Pracovná 

migrácia sa teda javí ako nástroj, ktorý má pomôcť zabezpečiť potreby zamestnávateľov, a vláda SR je 

pripravená tento nástroj využívať. Rovnako je vláda pripravená s týmto cieľom meniť vzdelávací 

systém. Môžeme konštatovať, že vláda SR ako rozhodujúca inštitúcia v krajine sa javí na digitalizáciu 

ekonomiky ako pripravená - minimálne ideologicky. Bude však závisieť aj od populácie do akej miery 

bude predovšetkým nástroj pracovnej migrácie tolerovať. 

Príchod digitalizácie nie je demokratickým rozhodnutím spoločnosti, ale určitý technologický 

optimizmus významnej časti obyvateľstva je predpokladom, že zatiaľ nehrozí voči digitalizácii odpor 

verejnosti. Bude však veľmi závisieť od reálnych dopadov na občanov a krajinu, ktoré prinesie, resp. 

spôsobí. Digitalizácia má predovšetkým priniesť benefity pre korporátny sektor. Je otázne, aké benefity 

by mohla priniesť obyvateľom krajiny. 

Celý proces môže však narušiť geopolitická konfrontácia veľmocí a rovnako rýchlo meniace sa 

prírodné podmienky. Oboje predstavujú pre slovenskú a celosvetovú spoločnosť existenčné hrozby, 

ktoré môžu radikálne zmeniť spoločenské priority a digitalizácia ekonomiky sa môže stať 

bezpredmetnou. 
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