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Úvod

• Vážený profesorský zbor, rodičia, milé deti... 

• 2. Stužková (prvá 2008)  

• žiadne retro spomienky, žiadny papier 

• prezentácia, budúcnosť, evolúcia



ELC 2013

• Významná európska konferencia s úvodným mottom 
“WEVOLUTION” 

• postupný vývoj vo všetkých oblastiach, na ktorom sa podieľajú 
všetci ľudia na celom svete 

• hlavný rečník Kjell A. Nordstrom



Kjell A. Nordström

• švédsky publicista, mysliteľ, rečník 

• profesor na Stockholm School of 
Economics 

• strategický manažment, nadnárodné 
spoločnosti, globalizácia



Digitálna doba (datová)

• všetko čo sa dá zdigitalizovať, sa zdigitalizuje (vyslovené dávno) 

• Pozor! - všetko digitálne sa dá skopírovať 

• produkty sú podobné na nerozoznanie



Čo nás čaká…

• zemeguľa má PIN 1114 (miliarda ľudí v Európe…)  

• PIN sa ide zmeniť na 1134 (v horizonte 20 rokov - nárast populácie 
hlavne v Afrike)



Súčasný kapitalizmus

• ukázal sa byť najvhodnejším systémom organizácie ľudskej 
spoločnosti, ktorý má šancu na dlhodobý rozvoj 

• dve hybné sily GLOBALIZÁCIA a INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE



Globalizácia

• cestovanie, štúdiá, import / export medzi krajinami 

• nadnárodné firmy (Siemens, Philips, Ikea…) 

• posilní sa život v mestách (EU cca 400 miest)



Informácie - IT technológie

• vládcovia kontrolujú informácie - vývoj (jednotlivec, Guttenberg) 

• internet, web - rýchle šírenie a výmena informácií 

• rýchly vývoj, krátka životnosť produktov 

• príklad - tablety na trhu necelé 4 roky 

• “alone together” - sami a spolu



Graf znalostí a vedomostí v čase



Znalosti v čase
• ľudstvo múdreje, inteligencia ide hore, informácie sú dostupnejšie 

• my sme múdrejší ako naši rodičia, deti budú múdrejšie ako my (alebo už sú :) 

• nárast inteigencie je v čase lineárny 

• celkové znalosti ľudstva rastú exponenciálne (hokejkový graf) 

• rozdiel medzi znalosťami ľudstva a jednotlivca sa zväčšuje 

• každé ráno sa všetci zobúdzame relatívne hlúpejší 

• s týmto sa bude treba vysporiadať - toto sa stane vašou úlohou



čo Vám zaželať (ŽUR)?

• učitelia (škola) - pokračovať v trende a ponúknuť študentom také 
informácie, o ktoré budú mať záujem - poďakovať 

• rodičia - uvedomiť si, že z detí sa stávajú rovnocenní partneri, 
osobnosti - odhadnúť ten správny čas, kedy im odovzdať riadenie 

• žiaci -  prvý krok - ZMATUROVAŤ! - pripomenúť, že navždy budú 
našimi malými deťmi



milí dospeláci
• aj keď odídete, nezabúdajte odkiaľ ste, vráťte sa domov, či do svojej 
školy, kde ste dostali základy, aby ste sa mohli osamostatniť 

• študujte, čerpajte ponaučenie a nekopírujte, buďte sami sebou, kreatívni, 
tvoriví 

• verím, že sa Vám podarí 

• úspešní nebudú najväčší, najrýchlejší, ale tí, ktorí sa dokážu 
prispôsobovať zmenám 

• želám vám, BUĎTE ÚSPEŠNÍ !


