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Európa a Svet



Spoločnosť ovplyvňujú dve hlavné transformácie

• Klimatická zmena a limity planéty

• Digitálna transformácia





• Pôda produkuje 95% kalórií
• Len 13-18% súše je prirodzene úrodných 
• V EU  je rýchlosť degradácie pôdy 25 m2/s 

Pôda 
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Urbanizácia
Rast strednej triedy – chcú byť ako my

2010-2030 
+22% Potravín

+ 33% zvieracích proteínov

Zmena výživy a správania sa



70% vody na výrobu potravín 

40% rozdiel v globálnej dispozícii vody a potrebe do 2050
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EU: 123 kg/osoba/rok

Vyhodené potraviny

Subsaharská Afrika 6-10 kg/osoba/rok



Sever proti juhu

500 miliónov do roku 2080



Nový typ udržateľnej ekonomiky

BYŤ vs MAŤ



Digital transformation

Digitálna transformácia



Transformácia, transformácia, transformácia
človeka a spoločnosti

Čo nás čaká



Aj pozitívne zmeny budú mať disruptívny impakt

Najdôležitejšia konverzácia ľudstva

Umelá inteligencia zmení naše životy a spoločnosť



AI kognitívne posilňovače

Prepojenie mozog - počítač

Mozgové implantáty

Budeme potrebovať definíciu nových ľudských práv?



Stroje manažujú naše emócie lepšie ako my sami



Erózia slobodnej voľby a ohrozenie liberálnej demokracie

Informačné bubliny
Polarizácia, manipulácia, radikalizácia
Psychometrické profilovanie
Algokracia
Robogov

Aktívna participácia 



Férovosť a rovnosť versus umelá inteligencia

Dostupnosť dát
EU a Globálny juh

Super ľudia vs nižšie kasty

Menšiny – rasové, národnostné

Post-work society



Explózia mentálnych chorôb

15-25 % mladých ľudí

Prudký nárast od 2010



Impakt COVIDu na mentálnu pohodu 



Osamelosť = z 12% na 25% 





Férovosť a šťastie



Ekonomická férovosť



Ekonomická férovosť



Rozdiel v príjmoch medzi najviac a najmenej zarábajúcimi

Peniaze



Celková spokojnosť so životom



Percento ľudí, ktorí neveria právnemu systému a súdom

Dôvera



Percento ľudí veriacich, že korupcia je rozšírená vo vládnych štruktúrach

Dôvera



Percento ľudí veriacich, že ich oblasť nie je dobrá pre migrantov, LGBT, minority

TOLERANCIA



Percento ľudí považujúcich domáce násilie voči ženám za akceptovateľné

Schvaľovanie násilia voči ženám



Rozdiel medzi najlepšími a najhoršími vo vzdelávaní

Vzdelanie



Výsledky vo vzdelávaní za 10 rokov 
2009-2018



Vplyv rodičov na vzdelanie detí



Vzdelávanie dospelých 

64% dospelých občanov Slovenska nevidí dôvod na ďalšie vzdelávanie





Psychologicko – emociálna odolnosť bude kľúčová

• Ja
• Ostaní a spoločnosť
• Aktivita a správanie

Individualizácia učiaceho sa procesu



• Celý svet vstupuje do éry najradikálnejších zmien spoločnosti

• Plán obnovy nám pomôže splatiť dlžobu

• Tie najdôležitejšie veci sa však do Plánu obnovy nedali dať

• Odolný a v hodnotách ukotvený človek je najdôležitejším prvkom  
na zvládnutie zmien. Aby ľudstvo prežilo a adaptovalo sa

• Slovensko do týchto zmien vstupuje nepripravené a čaká ho veľmi 
ťažké obdobie. Potrebuje lídrov, víziu, inovátorov a odhodlanie

Budúcnosť nie je ešte napísaná
Nenechajme iných aby ju napísali pre nás


