
Druhá DEKÁDA nového milénia. 
 

Ucelený prehľad aktuálnych tém, ktoré ovplyvňujú svet. 
 
 

 
Dnešná doba je výnimočná, civilizácia dosiahla prepojiteľnosť vo všetkých oblastiach od 

technológie cez náboženstvo, až po fúziu v gastronómii. Možnosti poznania sú bezbariérové, 
avšak nájsť správny smer je čím ďalej ťažšie. Pretlak údajov a informácií umožnil rozvoj 
dezinformačných kampaní a prepojiteľnosť mediálneho obsahu umožňuje vznik rôznych 

foriem mediálnych infodemík. 
 
 
 

Koniec druhej dekády nového milénia je poznačený katastrofickými scenármi veštiacim dlhodobú krízu a pádu 
spoločnosti do izolácie. 
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ÚVOD 

Sme bombardovaní katastrofickými víziami, že všetko sa zmení. Mala by sa rozpadnúť Európska únia, 
má dôjsť k vzostupu nacionalizmu a autoritárstvu a má nastať  dlhodobá ekonomická kríza, majú sa 
navždy zmeniť kontakty medzi ľuďmi. Skrátka má sa zabrzdiť rozvoj civilizácie a nastať obdobie 
temnoty a izolácie.  

Ale čo keď je to iba vízia z vydesenia a nakoniec väčšina zmien, ktoré nastanú, budú viesť k lepšej spoločnosti 
a efektívne fungujúcemu trhu a rozdeleniu GEO politiky vo svete. 

Podľa dostupnej úrovne ľudského poznania uvedeného v nasledujúcom texte všetko nasvedčuje 
tomu, že nás čaká nová doba prosperity. Takisto existujú relevantné úvahy, že pandémia môže 
paradoxne byť spúšťačom prosperity. Ekonomický komentátor britského denníku The Telegraph 
Jeremy Warner špekuluje, že doba po pandémii môže byť podobná  ako obdobie rýchleho rastu, ktoré 
nastalo po vlnách španielskej chrípky v dvadsiatich  rokoch minulého storočia po prvej svetovej 
vojne. Argumentuje, že na španielsku chrípku umieralo násobne viac ľudí, než na koronavírusy. 
Predpokladá sa, nakoľko neexistujú presné údaje, že pandémia španielskej chrípky zrazila globálny 
HDP minimálne o desať percent, podobne ako koronavírus. V súčte ale išlo pred sto rokmi 
o nezrovnateľne horšiu situáciu ako dnes. Napriek tomu nasledoval prudký ekonomický boom 
dvadsiatich rokov. Samozrejme sú tu odlišnosti ako to, že po prvej svetovej vojne došlo k demobilizácii 
a úplnému nedostatku, čo naštartovalo dopyt, a to nakoplo ekonomiku. Podobný boom môžu 
naštartovať dnešné masívne ekonomické stimuly, ktoré predstavujú vlády na svete v kombinácii 
s tlakom na nový rýchlejší ekonomický model, a to prechod k digitálnej ekonomike a relokalizácii 
výroby. Kríza urýchľuje progresívne trendy ako možnosť práce z domu, vzdelávanie na diaľku, alebo 
digitálnu transformáciu. Všetko to šetrí čas, vedie k efektivite a zlepšuje kvalitu života. A nové úvahy 
o voľbách cez internet môžu viesť k lepšej kvalite demokracie.  

Akoby sa uvoľnili pozitívne sily a všetko, čo z rôznych dôvodov nešlo, zrazu ide. 

Pokiaľ ide o autoritárstvo, tak je to podobné. Na začiatku sa zdalo, že kríza mu praje, ľudia vyžadovali 
rýchle a nekompromisné riešenia. Avšak populizmus má zásadný problém. Ako tvrdí Oxfordský 
politológ Ivan Krastev, populistom kríza tohto typu ublíži. Pokiaľ sa Donald Trump, Jair Bolsonaro, 
alebo Boris Johnson snažili nebezpečenstvo s koronavírom popierať, malo to logiku. Populisti 
potrebujú polarizovať spoločnosť, štvať jedného proti druhému a tvrdiť, že iba oni majú riešenie. 
Epidémia je niečo iné, v nej jedna časť spoločnosti nemôže vyhrať na úkor druhej, a to je situácia, 
v ktorej si populisti nevedia rady. Paradoxne pandémia môže dať novú šancu štandardným politikom 
a liberálnej demokracii, ktorá, ako sa zdalo, bola na ústupe. 
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O autorovi 
 
 

Počas mojej práce cez dve dekády plných GEO – politických a ekonomických zmien pre spoločnosť SITCON som 
realizoval množstvo prípadových štúdií, poradenstva a prieskumov trhu pre lokálne a globálne spoločnosti. 

Riešili sme  množstvo strategických plánov a odporúčaní pre verejné aj neverejné inštitúcie. 
 
Vďaka tejto práci som sa naučil rozlišovať podstatné od nepodstatného a oboznámil sa s mnohými pohľadmi 
a faktmi. Nasledujúce riadky Vám umožnia porozumieť aktuálnym otázkam a problémom, pred ktorými stojí 
naša civilizácia na konci druhej dekády nového milénia (21.stročia). Kniha je zhrnutím Strategického a kontextové 
spravodajstva viacerých renomovaných poradenských  inštitúcií, ako aj odborníkov v daných oblastiach 
a pohľadov profesorov renomovaných Univerzít z celej planéty.  

 
Preskúmajte, monitorujte problémy a sily vedúce k transformačným zmenám naprieč 

ekonomikami, priemyselnými odvetviami a globálnymi problémami. 

 
Ing. Peter Sitányi (nar. 1973)  je v súčasnosti konzultantom spoločnosti SITCON. Spolupracoval na tvorbe 
viacerých lokálnych, ako aj medzinárodných projektoch pre mnohé renomované spoločnosti v oblasti 
podnikania, procesoch verejnej správy, ako aj športu. Druhá DEKÁDA nového milénia je prvou knihou, ktorú 
napísal. V knihe sa snažil opísať a identifikovať hlavné faktory, ktoré v súčasnosti pôsobia na civilizáciu a sú 
hlavným motorom jeho budúceho smerovania a rozvoja. 
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