
I.KLINEC: Éra zlatokopectva celosvetovo končí, prichádza obdobie mozgov 

 Bratislava 11. marca (TASR) – Éra zlatokopov, ktorí rýchlo a ľahko zbohatli celosvetovo 

končí. Na rade je príchod generácie mozgov, ktorá bude poháňať ekonomiku dopredu. V 

exkluzívnom rozhovore pre TASR v rámci projektu Osobnosti: tváre, myšlienky to povedal 

futurológ Slovenskej akadémie vied (SAV) Ivan Klinec, ktorý nevidí budúcnosť Slovenska 

v čiernych farbách. 

 

-Prečo je futurológia v praxi dôležitá?- 

Futurológia sa zaoberá dlhodobým smerovaním do budúcnosti. Jej používaním sa dá lepšie 

pripraviť na budúcnosť. Napríklad politici majú na základe práce futurológov kvalifikované 

podklady, aby vedeli povedať, či bude najbližších 20 alebo 30 rokov v krajine stabilný vývoj, či 

môže dôjsť ku kríze alebo vojnovému konfliktu. Futuorológovia majú pripravené alternatívy, 

čo robiť v prípade, keby sa tak stalo. 

 

-Na základe čoho robíte svoje prognózy? Kryštálovú guľu tu nemáte... 

Futurológia používa poznatky zo spoločenských vied, matematiky či štatistiky. Je to relatívne 

mladá veda, vznikla počas vojny v minulom storočí. Takže je stará zhruba 60 rokov. 

Príkladom využívania futurológie môže byť Fínsko, ktoré má vyše 900 vyškolených 

fututorológov, profesionálov. V parlamente majú výbor pre budúcnosť, ktorý komunikuje 

s rozličnými futurologickými organizáciami a objednáva si scenáre a dlhodobé stratégie.  

 

-Je Slovensko ako štát dostatočne pripravené na budúcnosť?- 

Slovensko v súčasnosti nemá žiadnu inštitúciu strategického plánovania. Futurológia sa u nás 

robí na amatérskej úrovni. Krajinu by pritom malo zaujímať tak, ako ostatné štáty, to, čo sa 

bude diať v období najbližších 25 alebo 50 rokov. Civilizácia sa rýchlo vyvíja, menia ju 

technologíe. Ak sa robia nejaké hospodárske politiky bez ohľadu na to, aby sa bral do úvahy 

vývoj, potom sa stane , že raz sme ekonomický tiger, no príde kríza a všetko sa zrúti.  



 

-Čo je teda v potrebné pre budúcnosť Slovenska?- 

Jednoznačne by sa malo viac investovať do vedy a vzdelávania. Finančné zdroje sú 

limitované, no ak ich všetky dáme do automobiliek alebo do investičných stimulov pre 

priemyselnú výrobu, potom nemáme peniaze pre rozvoj vedy, výskumu a vzdelávania. Keby 

veda fungovala tak, ako v krajinách západnej Európy alebo USA, investície do nej sa vrátia 

omnoho rýchlejšie ako investície do pásových výrob. Ale do úvahy by sa mala brať ešte jedna 

vec. V najbližších desaťročiach bude jedným z dominantných trendov obnova lokálnej 

ekonomiky, kým počas posledných dvadsiatich rokov bola dominantná globalizácia. 

 

-Globalizácia je tak už na ústupe?- 

Globálna štruktúra narazila v roku 2008 na limity, nemá už kam expandovať. Ale lokálna 

ekonomika, keďže bola doteraz nerovným hráčom, je zdevastovaná. Bude sa tak obnovovať. 

Myslenie politikov však ešte zaostáva za týmto vývojom. Sú mysľou pred desiatimi alebo 

dvadsiatimi rokmi.  

 

-Ako by sa dala rozvíjať lokálna ekonomika v praxi? Napríklad na juhu stredného Slovenska 

v Rimavskej Sobote...- 

Napríklad pomocou podnikateľského modelu modrej ekonomiky, ktorý vytvoril belgický 

podnikateľ Gunter Pauli. Základnou filozofiou tohto modelu je napodobňovanie prírody. Keď 

sa vypije šálka kávy, spotrebujú sa dve percentné živín a zvyšok sa vyhodí. Na živinách sa 

však dajú pestovať huby, ktorými sa nachová dobytok. Vzniká tak uzatvorený cyklus ako 

v prírode. Takýchto podnikov otvorili v Južnej Amerike asi sto. Pauli vytvoril stovku inovácií, 

cez ktoré sa dá model aplikovať v praxi. Na Slovensku by sa museli vybrať inovácie, ktoré by 

sa dali realizovať tu. Napríklad máme nevyčistené lesy, kde je veľa dreva, poľnohospodárstvo 

je zdevastované, tradičné lokálne výroby väčšinou zanikli. Súčasťou modelu je aj čo najväčšia 

zamestnanosť, keďže príroda nepozná nezamestnaných, každý tam má svoje miesto.  

 



-O čom hovoria svetové prognózy na najbližšie roky?- 

Uvádzajú, že sa skončil industriálny systém. Nehmotná ekonomika nahrádza a dopĺňa 

hmotnú. To znamená, že ťahúňom by mala byť v najbližších rokoch veda a vzdelávanie. 

Motorom už nie je priemysel. Nehmotná ekonomika totiž dokáže vyprodukovať väčšie 

bohatstvo ako hmotná. Napríklad výroba softvéru alebo sociálne siete ako Facebook či 

Google. Zároveň by mala byť kľúčovým prvkom ekonomického systému etika. Dnešný 

neetický systém by sa mal transformovať na etický.  

 

-Bude to tak aj na Slovensku a začneme najbližších 20 až 30 rokov klásť dôraz na etiku?- 

Aj na Slovensku sa etika bude musieť dostávať do popredia. Tak, ako je teraz na výrobku 

napísané, že neobsahuje chemické škodliviny, aj organizácie budú mať certifikát napríklad na 

to, že neporušujú ľudské práva zamestnancov alebo, že sa nesprávajú neeticky na trhoch. 

 

-Prečo by to mali robiť?- 

Dôvodom sú aj informačné technológie, ktoré zviditeľňujú neetické správanie. Na internete 

možno zverejňovať všetko, pozrime sa na wikileaks. A keď niekto kradne, zverejní sa to a má 

to reálne dopady. Vo fungujúcich systémoch ako v Nemecku odstúpi prezident 

a nedotknuteľný nie je ani šéf MMF. Ale aj keď si zoberieme históriu, napríklad obdobie 

zlatokopov v Spojených štátoch, ktoré poznáme z kovbojok. Vtedy si mohol človek zarobiť 

tak, že si vykopal zlato. Napriek tomu veľká časť zlatokopov získala bohatstvo tým, že okradla 

druhého a zabila ho. Obdobie zlatokopectva potom skončilo, zostalo už len v kovbojkach, a 

prišla éra vynálezcov a podnikateľov ako bol Edison či Ford. Vytvorili zázrak, na ktorom bola 

postavená ekonomika, automobilový priemysel či finančníctvo. A tu to bude takisto. 

 

-Takže éra zlatokopectva na Slovensku končí?- 

Celovosvetovo éra zlatokopectva končí. Pretože, keď sa zrútil komunstický blok, na celom 

svete sa dalo ľahko a veľmi zbohatnúť. Bolo to spojené aj s globalizáciou, a to všetko dnes 



končí a prichádza éra mozgov. Tie budú ťahať ekonomiku tak, ako to robili Ford a Edison. 

A vlastne sa to už aj deje, príkladom je Steve Jobs či Bill Gates. 

 

-Aké scenáre budúcnosti čakajú Slovensko o 30 rokov?- 

Scenáre sú rôzne, vytvoril som štyri. Najpozitívnejší hovorí o tom, že Slovensko by sa malo za 

30 rokov adaptovať na podmienky civilizácie tretej vlny, čo je informačná spoločnosť. Teda 

prvá liga krajín, ktoré sú vybavené informačnou technológiou. Slovensko v súčasnosti patrí 

medzi druhú vlnu, kde sú aj štáty ako napríklad Grécko, Portugalsko, Španielsko či Taliansko, 

ktoré majú problémy. Stratégiou Slovenska by  tak malo byť to, ako sa adaptovať z krajiny 

druhej vlny na krajinu tretej krajiny. A to je jednoznačne spojené so zmenou priorít štátu. 

Musia sa nimi stať veda, vzdelávanie, výskum a vývoj, do ktorých by sa mali investovať 

prostriedky. Zároveň sa musí zmodernizovať veda a vzdelávanie do podoby, aká je vo 

vyspelých krajinách. 

 

-Máme peniaze na to, aby sme takto investovali?- 

To je nutnosť, na ktorú sa peniaze musia nájsť. Keď sa zoberú prostriedky a dajú sa do 

pásových výrob, nezostanú pre vedu. Sme však súčasťou Európskej únie, ktorá vyžaduje, aby 

krajina viac podporovala vedu a vzdelávanie. Kritériá EÚ Slovensko v súčasnosti nespĺňa, 

pretože dáva peniaze inde. Musíme však zmeniť priority. Pretože, to čo bolo prioritou 

v minulosti a fungovalo vtedy, dnes už nefunguje.  

 

-V prípade, že by tak krajina urobila, aký najpozitívnejší scenár nás čaká o 30 rokov?- 

Okolo roku 2030 by sa mal stabilizovať ekonomický systém a Slovensko by mohlo byť 

v prípade realizácie pozitívneho scenára rovnoprávnym členom EÚ. Ľudia by mali vyššiu 

životnú úroveň, rozvíjala by sa veda, vzdelanie. Fungovali by sociálne a zdravotné systémy 

ako v Rakúsku a Nemecku. 

 



-Ak á by bola nezamestnanosť?- 

Nezamestnanosť by sa mohla znížiť pod päť percent. V priebehu jedného volebného obdobia 

v prípade politického konsenzu sa dá znížiť nezamestnanosť aj o sedem percent. V priebehu 

dvoch volebných období tak až o 14 %. Ale Slovensko má to špecifikum, že okrem 

nezamestnaných, pracuje podľa odhadov približne 500.000 ľudí v zahraničí. Ak by sa doma 

zmenila situácia a mali by kde pracovať, časť z nich by sa vrátila. Znižovanie nezamestnanosti 

by preto muselo byť radikálne. Ale do roku 2030 sa dá stiahnuť pod päť percent. 

 

-Ako by sa zvýšila životná úroveň, koľko by ľudia zarábali?- 

V súčasnosti máme menšiu kúpnu silu v porovnaní s vyspelými európskymi krajinami, čo je 

spojené s politikou lacnej pracovnej sily. Ľudia majú menej peňazí, je to vidieť, keď ide človek 

do Rakúska. Sú tam nižšie ceny, kvalitnejšie výrobky, ale Slovák má menej peňazí ako 

napríklad Rakúšan či Nemec. Napríklad vedec na Slovensku zarába pod tisíc eur, ale stačí ísť 

robiť do západnej krajiny a najnižší plat pre vedca pomocníka je 2500 eur. Tie najvyššie platy 

dosahujú aj 16.000 eur. Ale v roku 2030 by malo byť bežné, že príjmy našich občanov by 

neboli také odlišné od príjmov ľudí v zahraničí. Slovensko by sa, čo sa týka životnej úrovne, 

približovalo krajinám ako je napríklad Rakúsko. 

 

-Ako vyzerá najnegatívnejší scenár pre krajinu?- 

Boli by sme v postavení periférie v rámci EÚ. Napríklad ako USA, ktoré majú 50 štátov, 

a potom je Portoriko ako pridružená krajina, kde je iná životná úroveň a iné pomery. Zo 

Slovenska by v takomto prípade odchádzalo viac obyvateľov do zahraničia, najmä mladých 

a vzdelaných. Populácia by starla rýchlejšie, vznikali by väčšie problémy so sociálnym a 

zdravotným systémom. 

 

-Ktorý scenár sa môže podľa vás skôr naplniť?- 



Najreálnejšie je to, že sa budeme približovať prvému scenáru. Sme súčasťou EÚ a Eurozóny, 

najmladšie generácie môžu ísť študovať hocikam, majú prístup k informáciám, k poznatkom. 

Bude sa tak vyrovnávať rozdiel medzi vyspelými krajinami a nami. Budú sa meniť priority, aj 

keď u nás na to veľká snaha nie je. No je tu tlak z európskych riadiacich orgánov, aby sa 

menili.  

 

-To nevidíte budúcnosť Slovenska až tak čierne...- 

Myslím si, že je pozitívna. Máme tu veľké problémy, ale vždy keď sa niečo transformuje, rodí 

sa niečo nové, tak sú pri tom ťažkosti.  

 

-Môže prognózy futurológov využiť aj bežný človek vo svojom živote?- 

Áno, ľudia by si mali prognózy čítať, aby pochopili udalosti, ktoré sa okolo nich dejú. 

Napríklad pracujú v nejakom podniku, ktorý  zrazu skrachuje. Pritom robili stále to isté, tak 

ako je to možné? Alebo v krajine funguje nejaký systém, ktorý sa zrazu zmení. Je veľmi 

dôležité, aby ľudia vedeli, prečo sa to deje, kam to speje a čo nastane v budúcnosti. To, čo 

zaniklo, sa už nikdy nevráti, no príde niečo iné. Na základe prognóz sa tak môžu ľudia 

napríklad rozhodnúť, v akej oblasti je výhodnejšie podnikať. 

 

-Ako vyhodnocujete svoju prácu? Vytvoríte prognózu na niekoľko rokov dopredu, a keď po 

rokoch zistíte, že sa nenaplnila, vrátite plat?- 

Zatiaľ som nemusel vracať plat, mal som väčšinou pravdu. Svoju prácu sa však vždy snažím 

zverejňovať a konfrontovať s názormi iných. 

 

-V čom ste sa najviac mýlili?- 

V prípade Slovenska to bolo väčšinou to, že realita bola pomalšia ako išiel vývoj vo svete. 

 



 

Rozhovor s Ivanom Klincom je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, 

myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá 

osobnosti slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, 

športového a kultúrneho života.   

 

 

 

 


