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Topíme sa v 

informáciách a 

nevyhnutne nám 

chýba múdrosť

Svet budú riadiť ľudia, 

ktorí budú vedieť dať 

dokopy správne informácie 

v správny čas a urobiť 

správne rozhodnutia.
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Príležitosti

AI automatizácia
- produktivita

Kvalita práce

Lepšie rozhodovanie



Výzvy - problémy
Strata a zmena 

práceAlgoritmické rozhodovanie

and algorithm bias

• Regulácie a inovácie a právny 
systém

• Masové sledovanie spoločnosti
• Psychologické profilovanie
• Spoločenské triedenie, hodnotenie 

a diskriminácia



Budúcnosť sa stáva menej predvídateľnou 
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Post-fact

Post-trust



Spoločnosť priateľov plochej Zeme

215 393 členov
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Dezinformácie na najvyšších politických miestach

© REUTERS/Alexandros Avramidis, source: https://it.euronews.com/2019/04/07/grecia-il-campo-di-diavata-si-svuota



(2)

“People in this 
country have had 

enough of experts."

~
Michael Gove, British 

politician



Image credit: Michael Seeman, Digital Tribalism – The Real Story About Fake News. Data Visualization by: Michael Kreil.

Polarizácia



Nárast autoritárskeho populizmu



Narastá pocit nespravodlivosti
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Opustení Spoločensky izolovaní



Future of Government 
2030+



Štyri scenáre distribúcie moci

Chaotická demokracia Algokracia Inkluzívna, kooperatívna
demokracia

Pre-regulovaná 
demokracia



Čo s tým vie verejná správa urobiť?



Manažment poznatkov-informácií
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Informačné a poznatkové komunity



Kolektívna inteligencia



Predpovedanie a výhľadové štúdie



Skenovanie horizontu



Premýšľanie v systémoch



Rozhodovanie 
na základe

integrovaných poznatkov 
a dát



Tvorba politík orientovaných na 
občana - občanocentrizmus



Diskusie

Konzultácie

Občianske zhromaždenia

Živé policy laboratóriá

Vážne policy hry



Racionálne verzus emocionálne



Logos
Ethos 

Pathos



Nesprávne pochopenie a interpretácia



Dôveryhodnosť, otvorenosť



Emócie



Hodnoty a identita



Rámcovanie, metafory a naratívy



Základné predpoklady pre inovácie vo verejnej 
správe

• Posun vertikálneho manažmentu smerom k horizontálnemu

• Vzájomná dôvera v organizácii

• Definovanie a dodržiavanie hodnôt

• Priestor pre bezpečné zlyhanie

• Voľný tok a výmena dát, informácií a poznatkov (okrem doverných a 
tajných)

• Nástroje pre manažovanie explicitného a implicitného poznania

• Paleta nástrojov pre stimuláciu inovatívneho myslenia



Ďakujem za pozornosť


