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Slovensko 2050 
Náčrt základných obrysov budúcej podoby ekonomiky a sp oločnosti 

 

 

 

   Slovensko bude v roku 2050 plne integrovanou súčasťou Európskej únie, ktorá 

bude fungovať v podobe Spojených štátov Európskych. Slovensko rovnako ako 

Európska únia budú fungovať v režime trhových štátov tzn. dnešné národné štáty 

budú existovať na rovnakom teritóriu ako dnes, ale budú fungovať v režime 

podobnom tomu, v akom fungujú USA a jednotlivé štáty ako Texas, Arizona alebo 

Kalifornia. Základom štruktúry ekonomiky bude mix sietí transnacionálnych korporácií 

a regionálnej a lokálnej ekonomiky. Vláda bude mať viac koordinačnú funkciu 

a ekonomiku a spoločnosť bude riadiť prostredníctvom dlhodobých vízií, ktoré budú 

smerovať Slovensko do budúcnosti, čo umožní prekonať súčasný permanentný boj 

politických strán, ktoré sú orientované krátkodobo na úspech vo voľbách. Do roku 

2050 prebehne relokalizácia slovenskej ekonomiky tzn. obnovenie tradičnej štruktúry 

lokálnej ekonomiky v jednotlivých regiónoch, ktorá bude postavená na využívaní 

miestnych zdrojov, remeselnej zručnosti a kvalite a sebestačnosti lokálnej či 

regionálnej ekonomiky. Účinnosť využívania zdrojov a energií bude kombinovaná 

s plnou zamestnanosťou v danej lokalite či regióne a obnove individuálneho, 

rodinného a komunitného hospodárenia. Ekonomike Slovenska bude dominovať 

obnovené poľnohospodárstvo kombinované s turistikou a miestnou remeselnou 

výrobou spolu s vedecko-vzdelanostnými centrami vo vybraných mestách 

a regiónoch. Informačná technológia umožní prepojenie Slovenska so svetom na 

všetkých úrovniach a stane sa základom úspešnej relokalizácie slovenskej 

ekonomiky. 
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Technika a technológia 

 

   Dominantnými sa do roku 2050 stanú transhumánne technológie tzn. technológie 

umožňujúce vylepšovanie človeka a rozširovanie jeho kapacít a schopnosti. 

Príkladom nastupujúcich transhumánnych technológií sú napr. mobilné telefóny 

umožňujúce rozširovanie kapacít jednotlivca. Ďalšími príkladmi transhumánnych 

technológií sú nanotechnológie, génové technológie alebo klonovacie technológie. 

Bude prebiehať postupná integrácia technológií, ktoré dnes jednotlivec využíva, a to 

integrácia telefónu, počítača, napojenia na siete a infraštruktúru, prídavných 

pamäťových zariadení, integrovaného systému riadenia domácnosti, platobných 

médií a pod. do jedného zariadenia, ktoré zjednoduší prístup do sietí a znalostných 

databáz, umožní prehľadnú kontrolu financií a riadenie domácnosti, zjednoduší 

komunikáciu a zruší diktát médií a ich selekciu informácií. Človek si bude môcť 

zabezpečiť výber potrebných informácií a poznatkov a ich skladovanie 

v neobmedzenom rozsahu. Transhumánne technológie umožnia postupné 

vylepšovanie človeka   a stanú sa jedným zo základov novovytvoreného systému 

ekonomiky zdravia.    

 

 

Doprava a cestovanie 

 

   Do roku 2050 bude postupne dochádzať k obnove vlakovej a autobusovej dopravy 

v regiónoch spolu s jej napojením na miestne štruktúry lokálnej a regionálnej 

ekonomiky. Automobilová doprava sa bude postupne obmedzovať v prospech novej 

generácie vlakových systémov a sieti autobusovej dopravy. Vlaková a autobusová 

doprava sa stane integrálnou súčasťou relokalizovanej ekonomiky Slovenska. 

Základom tejto dopravy budú lokálne a regionálne dopravné siete a prepojenia a ich 

napojenie na transeurópske dopravné siete a globálne systémy medzikontinentálnej 

dopravy. Niektoré scenáre počítajú s využitím univerzálnych dopravných 

prostriedkov, ktoré bude možné využívať na dopravu v rámci regiónov či štátov 

rovnako ako aj na kozmické lety.  
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Vzdelávanie 

    

   Vzdelávacie systémy sa do roku 2050 transformujú do ekonomiky vzdelávania, 

ktorá bude súčasťou informačnej ekonomiky. Informačná ekonomika sa bude na 

Slovensku skladať z transformovaných systémov vedy, vzdelávania a výskumných 

a vzdelávacích častí zdravotných systémov, ktoré budú využívať transhumánne 

technológie a produkovať informácie a poznatky pre potreby ostatných štruktúr 

informačnej ekonomiky. Zmení sa úloha a postavenie učiteľa, ktorý sa stane viac 

guruom a bude žiakov viesť k orientácii v informáciach a poznatkoch ako i k možným 

cestám ich využitia. Postupne sa bude opúšťať industriálny systém produkcie 

vzdelania a informácií a informačné technológie umožnia napojenie každého 

jednotlivca na svetové informačné a poznatkové siete a databázy.    

 

 

Životný štýl a stravovanie 

 

   Relokalizácia ekonomiky a vytváranie regionálnych, lokálnych a komunitných 

ekonomických systémov umožní prechod k zdravšiemu životnému štýlu a prechodu 

od industriálnej produkcie potravín k lokálnej produkcii biopotravín s rastúcim 

podielom stravy prírodného pôvodu. Nové systémy miestneho hospodárenia 

a miestnej produkcie potravín a potrebných surovín budú spojené s návratom 

obyvateľstva na vidiek a s obnovením jeho možnosti žiť v zdravšom a prírodnom 

životnom prostredí. Obyvateľstvo postupne s rovnomerným osídľovaním vidieka 

bude obnovovať tradičnú remeselnú výrobu a domáce hospodárenie, čo umožní 

sebestačnosť v rámci lokálnej a regionálnej ekonomiky, menšiu závislosť na svetovej 

ekonomike a odľahčenie infraštruktúry a životného prostredia v dôsledku toho, že sa 

bude obmedzovať presun hmoty v podobe produktov vyrobených za hranicami 

a budú sa presúvať informácie v podobe receptov na výrobu potrebných 

potravinových a iných produktov z miestnych surovín.         

    

 

Domov, bývanie 
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   Do roku 2050 bude obyvateľstvo postupne opúšťať industriálne systémy 

kolektívneho bývania, ktoré majú dnes podobu napr. panelákových sídlišť, rovnako 

ako aj podobu gigantických developerských projektov izolovaných obytných súborov 

a obyvateľstvo začne obnovovať tradičné formy bývania spolu s využívaním 

prírodných materiálov a surovín na výstavbu bývania a individualizovaných systémov 

výroby energie. Budú sa prirodzeným spôsobom vytvárať rozptýlené formy osídlenia 

najmä v prírodnom prostredí, čo umožní zdravší a pokojnejší spôsob bývania 

a vytvorí čas a priestor na realizáciu a relaxáciu jednotlivca a rodiny a postupné 

obnovovanie sociálneho kapitálu najmä na vidieku. Súčasné mestá sa budú 

postupne vyľudňovať a strácať na význame.   

 

 

Práca a trh práce 

 

   Do roku 2050 sa bude prechádzať od súčasných industriálnych hierarchických 

systémov výroby ku globálnym a lokálnym sieťovým ekonomickým systémom a budú 

sa obnovovať predindustriálne formy produkcie založené na remeselnej kvalite 

a remeselných zručnostiach. Tieto predindustriálne formy produkcie budú spojené 

s využívaním moderných informačných technológií a postupnou relokalizáciou 

ekonomiky a obnovovaním tradičných regionálnych a lokálnych štruktúr miestnej 

ekonomiky. Človek si bude sám vytvárať pracovné miesta a väčšina obyvateľstva sa 

stane nezávislou na štáte a na centralizovaných industriálnych systémoch produkcie. 

Obnova lokálnej a regionálnej ekonomiky umožní riešenie problémov 

nezamestnanosti a bude spojená s plnou zamestnanosťou v jednotlivých regiónoch.   

 

 

Zdravie 

 

   Zdravotná starostlivosť v dnešnej podobe bude transformovaná do podoby 

ekonomiky zdravia, ktorá bude prepájať dnešné štátne zdravotné systémy spolu 

s neformálnymi systémami prevencie, alternatívnej liečby a zdravého životného štýlu. 

Dominantnými v ekonomike zdravia sa stanú transhumánne technológie umožňujúce 

vylepšovanie človeka a rozširovanie jeho kapacít a schopností. Transhumánne 

technológie umožnia prepojenie ekonomiky zdravia so štruktúrami informačnej 
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ekonomiky a vytvoria potenciál predĺženia ľudského života až na 150 rokov. 

Predlžovanie ľudského života bude spojené so zmenou ekonomických a sociálnych 

systémov, a to najmä v podobe podpory a rozvoja sociálneho kapitálu a systémov 

využívania znalosti a vzdelávania počas celého ľudského života. Systémy ekonomiky 

zdravia budú postupne integrovať poznatky ľudovej liečby a využívania prírodných 

produktov ako náhrady súčasných liečiv a liečebných postupov. 

    

 

Reputácia  

     

   Súčasné internetové sociálne siete sa budú transformovať do podoby komunitných, 

lokálnych a regionálnych systémov, sieti hodnotových orientácií a systémov 

globálneho zdieľania informácií a poznatkov.  Sociálne siete sa stanu jedným zo 

zdrojov obnovy sociálneho kapitálu a relokalizácie ekonomiky. Reputáciu bude 

človek získavať aktívnou participáciou na tvorbe nového a kreatívnosťou. Bude sa 

zvyšovať význam ekonomiky daru, ktorá bude fungovať v rámci rodiny či komunity 

a takisto význam neformálnych neplatených sektorov ekonomiky, ako starostlivosť 

o slabších a chorých, ktoré budú zrovnoprávnene s platenými sektormi ekonomiky. 

Sociálna ekonomika bude nasávať ľudí, ktorí budú postupne opúšťať štátny 

a súkromný sektor a táto bude spojená s rastom úlohy etiky v ekonomike 

a s rozvojom modelu etickej trhovej ekonomiky rovnako aj s riešením problémov 

nezamestnanosti a vylúčenia. 

 

 

 

V Bratislave, 20. 4. 2010                                                     Ing. Ivan Klinec     


