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Skutočný problém 
ľudstva je, že máme 
paleolitické emócie, 
stredoveké inštitúcie 
a božské technológie

E. O. Wilson



Volám sa Róbert Chovanculiak, som analytik INESS 
a napísal som knihu o strete digitálnych technológií 
21. storočia so svetom kamenných inštitúcií 20. storočia. 
Ak patríte medzi ľudí, ktorých fascinuje internet a jeho 
vplyv na spoločnosť, tak ste na správnej adrese. 

Kniha Pokrok bez povolenia je kompletný sprievodca 
svetom, kde Airbnb oživuje mŕtvy kapitál a konkuruje štátu 
v tvorbe regulácií, kde Kickstarter nahrádza vyberanie daní 
a pomáha financovať verejné služby a kde Bitcoin umožňuje 
budovať paralelnú spoločnosť, v ktorej neexistujú „vedúci“ 
a všetci máme kľúče od miešačky. 

Uber nekonkuruje taxikárom 
ale ministerstvu dopravy
Ľudia sa na príchod internetových technológií pozerajú očami 
minulosti. Sústredia sa na malé bitky medzi novými spoločnosťami 
a ich analógovými predchodcami. A pritom im uniká hlavná 
zápletka. V rovnakom čase ako v novinách píšu o tom, že zdieľaná 
ekonomika berie prácu taxikárom, Uber pracuje na vylepšeniach 
jeho vlastnej súkromnej regulácie v snahe ochrániť spotrebiteľov. 
Alebo keď sa analytici sťažujú, že eBay a Amazon vytláčajú 
kamenné obchody, tak tieto internetové platformy fungujú ako 
najväčšie súdne dvory na svete. Pokrok, ktorý prináša internet 
tak nekonkuruje len analógovým podnikateľom a kamenným 
obchodom, ale predovšetkým svetu zákonov, úradníkov a politiky. 
A práve to je témou knihy Pokrok bez povolenia.

Dočítate sa v nej, či Airbnb dokáže lepšie ochrániť hostí  
a hostiteľov ako štátni inšpektori; či je možné sa cez Kickstarter 
vyzbierať na súkromnú políciu a armádu; kedy je rozumné pýtať 
si skôr odpustenie ako povolenie; ako sa môže každý z vás stať 
internetovým sudcom; alebo ako Bitcoin priniesol prvú digitálnu 
hotovosť do sveta štátnych peňazí; a ako funguje anarchia na 
internete. Kniha je v skratke o tom, ako internetové technológie  
a podnikatelia pomohli prekonať mnohé učebnicové zlyhania trhu. 
Nemali totižto na výber. 

Ak chceli uspieť a získať si srdcia zákazníkov, 
museli začať konkurovať štátnemu aparátu.
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Z Cambridgu až k vám do obývačky

Prvú stranu knihy som napísal na začiatku roku 2018, ale výskum 
stojaci za ňou sa začal oveľa skôr. V roku 2014 som ako doktorand 
na Ekonomickej fakulte UMB pracoval na vedeckom článku, 
ktorý skúmal možnosti využitia crowdfundingu pri dobrovoľnom 
financovaní verejných služieb. Tento článok sa mi o tri roky neskôr 
podarilo publikovať s Marekom Hudíkom v cambridgeskom 
časopise Journal of Institutional Economics. V tom čase som sa už 
ako analytik v INESS venoval téme regulácie a zdieľanej ekonomike. 
Následne som sa vďaka dvom hackerom Pavlovi Luptákovi  
a Jurajovi Bednárovi dostal až ku krypto-technológiám a anarchii 
na internete v podobe DarkNetu.

Počas týchto rokov som na tému knihy napísal niekoľko publikácií, 
medzinárodných štúdií, mnoho kratších článkov a odprednášal 
približne 20 verejných vystúpení. Popritom som neustále 
testoval, skúmal a objavoval nové ekosystémy, ktoré vznikli okolo 
internetových technológií. Miestami som sa cítil ako novodobý 
antropológ, ktorý dostal možnosť nahliadnuť do rušného života 
digitálnych komunít. Niekedy išlo o menšie spolky ľudí, ktorí  
si chceli zafinancovať verejné lavičky, inokedy sa digitálna 
komunita podobala skôr na internetovú ríšu, ktorá sa rozprestiera 
naprieč viacerými kontinentmi. 

Výsledkom bádania je štyristo strán, na ktorých nájdete podrobného 
sprievodcu internetovými technológiami očami ekonóma. Na 
jednom mieste sa dozviete všetko o fungovaní rôznych platforiem  
a o ich komplikovanom vzťahu so štátom.  

V knihe sa dozviete  podrobnosti o tom:

fungujú bezpečnostné prvky v rámci zdieľanej 
ekonomiky; 
crowdfunding dokázal prehovoriť čierneho 
pasažiera, aby prispel na kolektívne dobro; 

detektívov zamestnáva PayPal; 

 chceli štáty zakázať eBay; 

fungujú a čo nové priniesli kryptomeny;
 

je možné zabezpečiť právo a poriadok 
v anonymnom prostredí internetovej 
anarchie. 

Toto všetko kniha vysvetľuje dostupným štýlom, aby ju mohol 
pochopiť každý, koho táto téma zaujíma. Zároveň sa v knihe 
vyhýbam moralizovaniu a argumentácia sa zameriava výhradne 
na ekonomický opis toho, ako spoločnosť funguje a ako ju nové 
technológie menia.

AKO
AKO
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AKých
PREČO
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Ako sa vo svete 
zdieľajú cestári, 
psy, farári, 
lietadlÁ alebo 
hokejoví brankári
Ako zarobiť na zdieľanej ekonomike? 
Ak máte nevyužívané auto, ale nechce 
sa vám s ním jazdiť cez Uber, môžete 
ho niekomu požičať cez platformy Turo, 
Getaround, Drivemycar alebo slovenské 
Carrivederci. Keď už auto zarába, prázdne 
parkovacie miesto môžete speňažiť cez 
Justpark, Parkindigo alebo slovenské Parkio. 

A s parkovacím miestom rovno môžete prenajať aj vybavenie 
vašej garáže na platforme Toolsity, Jelouetout, Allovoisins, 
Open Shed alebo Pujcim.to v Česku. Ak sa vám podarí 
rozpožičať všetko vybavenie garáže, prázdny priestor môžete 
prenajať ako sklad pre suseda cez platformu Spacer.com alebo 
StoreAtMyHouse. A možno nebudete potrebovať ani šatník, 
cez platformu Rent the Runway si môžete prenajať oblečenie 
všetkého druhu. Za 112 eur mesačne máte k dispozícii akékoľvek 
tri časti outfitu a môžete ich neustále obmieňať. Poštovné hradí 
platforma. 
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Špeciálne pre ženy funguje platforma s oblečením StyleLend.  
Ak máte náhodou nejaké veci, ktorých sa chcete zbaviť nadobro, tak 
určite využite aplikáciu LetGo, ktorá funguje aj u nás. Vďaka nej je 
doslova jednoduchšie vec predať ako vyhodiť. Takto môžete predať 
napríklad aj svoj nábytok. A nahradiť ho prenajatým nábytkom od 
spoločnosti Ikea, ktorá testuje prvú aplikáciu na jeho zdieľanie.

Keď už nemáte auto, parkovacie miesto, šatník, garáž a ani jej 
vybavenie, môžete ostať doma a uvariť si niečo dobré . A o výsledok 
sa podeliť so susedmi alebo turistami cez platformy MealSharing, 
EatWith, Withlocals alebo AirDnd. Ak predsa len preferujete 
klasické reštaurácie, tak môžete skúsiť appky LoveYourLeftovers 
alebo TooGoodToGo, kde sa s vami podelia o zvyšky jedál, ktoré 

CEZ TELEfÓN BUDETE 
si niekto objednal, ale potom ich už nevládol dojesť a nechal ich 
nedotknuté na tanieri. Po dobrom obede sa môžete ísť prejsť 
so psami vašich susedov a zároveň si privyrobiť cez platformu 
DogVacay alebo Wagwalking. Alebo naopak, ak máte psa, môžete 
ho cez appku BorrowMyDoggy požičať niekomu, komu ho rodičia 
nechcú dovoliť. A vy sa môžete ísť previezť na požičanom bicykli 
cez Cycle.land alebo Spinlister. Ak vás prepadne potreba trochu 
si popracovať, kanceláriu si môžete prenajať u niekoho doma 
cez Pivotdesk alebo Sharedesk. V nej sa prihlásite na unikátnu 
slovenskú platformu Hacktrophy, ktorá spája šikovných hackerov 
a tvorcov webov, ktorí potrebujú otestovať ich bezpečnosť. Alebo 
môžete spojiť príjemné s užitočným a využiť appku Ohlala, ktorá 
spája ľudí s ochotou platiť za sex a ľudí s ochotou nechať si za sex 
zaplatiť. 

Po práci si treba oddýchnuť a nikde sa neoddychuje lepšie ako na 
samote v prírode. Platformy YouCamp, Shacky, či Unyoked spájajú 
ľudí, ktorí chcú na nejakom odľahlom mieste kempovať, stanovať, 
športovať alebo zažiť tradičnú atmosféru s majiteľmi pozemkov, 
kde je toto všetko možné. Na platformách už nájdete všetko od 
pláží, cez púšte, až po lesy a hory. Okrem toho niektorí majitelia 
ponúkajú aj „zážitky“. Môžete si s nimi skúsiť život na odľahlej 

farme, loviť ryby v ďalekých riekach, založiť oheň alebo stopovať 
divú zver v lese. Ak sa vám budú zdať niektoré destinácie ďaleko, 
môžete si cez platformu Flytenow stopnúť lietadlo. Teda presnejšie 
mohli. Zdieľanie letov nakoniec americký federálny úrad zakázal.
Ak sa vám napriek tomu podarí ubytovať sa u nejakého odľahlého 
poľnohospodára, určite mu povedzte o platforme Mermix, kde 
ľudia prenajímajú všetky druhy poľnohospodárskych strojov  
a mechanizmov. Poľnohospodári by taktiež mohli uvítať platformu 
Teambrella, kde ľudia navzájom zdieľajú riziko. Je to akýsi poistný 
Uber. Zlá úroda tak nemusí znamenať koniec. A ak bude ten 
koniec blízko, určite sa hodí platforma ConfesorGo, ktorá spája 
ľudí s hriechmi a potrebou sa vyspovedať s dostupnými kňazmi. 
Ak už by bolo naozaj najhoršie a došlo k nejakej nehode, je tu 
platforma GoodSam, ktorá pomáha poskytnúť rýchlu prvú pomoc 
okoloidúcimi. Ak ste lekár, hasič alebo len máte školenie prvej 
pomoci, môžete sa prihlásiť medzi tzv. “responders”. Najskôr  
si preveria vás a vaše schopnosti a následne môžete pomáhať ľudom 
v núdzi. Na Slovensku máme prvých dvoch prihlásených v Banskej 
Bystrici a na letisku v Poprade. 

OČAMI NEVIDIACEHO
Pomáhať však môžete aj bez špeciálneho školenia. 
Napríklad nevidiacim cez appku BeMyEyes. 
Pri jej spustení si vyberiete, či potrebujete alebo 
ponúkate zrak. Software následne automaticky 
spojí nevidiaceho s vidiacim dobrovoľníkom a tomu 
druhému zobrazí živý prenos z kamery toho prvého 
na šikovnom telefóne. Nevidiaci kameru namieri 
na priestor alebo objekt, ktorý potrebuje  identifik-
ovať a človek na druhej strane platformy sa stane 
jeho očami. 

Ak sa vám niekedy stalo, že ste aj chceli pomôcť, ale nemali ste 
dostupný internet, určite využite platformu Fon, kde ľudia zdieľajú 
prístupy na wi-fi pripojenia z celého sveta.
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Alebo sa vám niekedy stalo, že vám ušiel autobus pred nosom? 
Využite čakanie a zarobte si na lístok - voľné minúty môžete speňažiť 
cez platformu Spare5. Na nej máte možnosť získať drobné na kávu 
cez mikrofušky ako tagovanie a popisovanie fotiek, dopĺňanie 
kľúčových slov alebo vypĺňanie dotazníkov. Ak máte aspoň trochu 
dobré reflexy, privyrobiť si môžete aj cez platformu GoalieUp.  
Tá spája hokejové tímy s voľnočasovými brankármi. Väčšinou chce 
každý strieľať góly, ale nikomu sa nechce ich dostávať. Vďaka tejto 
appke si brankári vždy dobre zahrajú a ešte aj privyrobia. Najväčšiu 
popularitu platforma má v Kanade. V tejto krajine sa taktiež objavil 
aj prvý „Uber pre cestárov“. Dnes funguje napr. platforma Plowme.
com, kde si môžete objednať auto s pluhom na odhrnutie snehu 
podobne, ako si objednávate vodiča cez Uber. Obdobná appka pre 
množstvo ďalších cestných zariadení a údržbových vozidiel sa volá 
MuniRent a pomáha pri ich zdieľaní dokonca aj samosprávam  
v USA. Alebo obdobná aplikácia CoHealo funguje pre zdravotnícke 
prístroje – tie sú spravidla veľmi drahé a ich efektívne zdieľanie 
môže zachraňovať životy.

V USA začala fungovať zdieľaná ekonomika aj v ďalšej oblasti, 
ktorá je spravidla v područí štátu - vzdelávaní. Na platforme 
TeachersPayTeachers môžu učitelia zdieľať a predávať svoje vlastné 
najlepšie postupy a učebné materiály pre žiakov. Do dnešného 
dňa sú na stránke zaregistrované 4 milióny učiteľov, ktorí dokopy 
vyplatili skoro 200 miliónov eur rôznym kolegom (12 najlepších 
učiteľov sa stali milionármi). Ultimátnu formu zdieľanej ekonomiky 
priniesla platforma Omni. V skratke by som ju opísal ako „sklad 
s frakčnými rezervami“. Pôvodne chcel jej zakladateľ vybudovať 
platformu, kde ľudia môžu zdieľať skladovacie priestory. Neskôr 
ho však napadlo, že prečo by tieto veci mali ležať v nejakom sklade, 
keď môžu byť ďalej použité a tak prinášať dodatočný príjem.  
O tento príjem sa platforma delí pol na pol s ľuďmi, ktorí si tam 
veci odložili.
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12 najlepších 
učiteľov sa stalO 
milionármi
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Ľudia sa vedia 
zložiť aj na 
verejné osvetlenie, 
políciu, ohňostroj, 
sochu Robocopa, 
či výpravu pre 
jamajské boby

14-15

Crowdfunding je spôsob davového 
financovania cez internet. Bez zachádzania 
do (dôležitých) detailov v skratke vysvetlím, 
ako dokáže crowdfunding financovať verejné 
statky. Teda statky, pri ktorých existuje 
problém neplatiacich používateľov - tzv. 
čiernych pasažierov. 



Crowdfunding rieši tento problém tromi spôsobmi: znižuje 
organizačné náklady (veľmi ľahko sa uskutoční dobrovoľná zbierka 
medzi veľkým množstvom ľudí), využíva selektívne podnety 
(špeciálne odmeny pre tých, ktorí prispejú na verejný statok)  
a aplikuje mechanizmus vrátenia peňazí, ak sa nepodarí dosiahnuť 
stanovený cieľ (nemôže sa stať, že prispejete na niečo, čo sa 
nezrealizuje). Tieto tri nástroje znižujú problém dobrovoľného 
poskytovania verejných statkov vo veľkej anonymnej spoločnosti. 

Na crowdfundingových platformách sa vo veľkom budujú 
komunitné centrá, lokálne záhradky, komposty, knižnice, múzeá, 
detské ihriská, pomníky zrazeným cyklistom, cyklotrasy; organizujú 
podujatia, pochody, koncerty, zbierky na pomoc chudobným 
deťom a vybavenie škôl; alebo sa rekonštruujú parky, chodníky, 
námestia, sochy, historické budovy, synagógy, smetné koše, verejné 
posilňovne a športové areály. Okrem týchto rozšírených projektov 
však nájdete na platformách aj nezvyčajnejšie projekty. Projekty, 
ktoré vznikli ako reakcia na zlyhania štátu. 

Na jeseň roku 2018 prebehla na platforme Ioby kampaň, ktorej 
cieľom bolo riešiť rastúcu kriminalitu v historickej štvrti amerického 
mesta Prescott. Obyvatelia sa rozhodli vybudovať kamerový systém 
s online pripojením, využívajúc elektrické pripojenie a wi-fi routre 
samotných domácností. Na tento projekt potrebovali celkovo 3 846 
dolárov a tie sa im aj podarilo úspešne vyzbierať. Z vyzbieraných 
peňazí sa nakúpilo 18 špeciálnych kamier a 18 microSD kariet, 
ktoré sa následne nainštalovali na miestne domy a budovy.  
K online vysielanému obsahu kamier sa dá jednoducho pripojiť 
cez zaheslovanú webovú stránku. Takto sa podarilo vybudovať 
bezpečnostný systém na odstrašenie vandalov.

Podobné riešenie podobného problému aplikovali aj obyvatelia 
ďalšieho amerického mesta Delphi. V miestnom parku, ktorý dlhé 
roky chátral, zavraždili v roku 2017 dve dievčatá. Obyvatelia preto 
usporiadali kampaň na vybudovanie siete pouličného osvetlenia, 
kamier, informačných kioskov, verejnej wi-fi, orientačného 

Výsledkom je, že sa ľudia dokážu poskladať aj na služby, 
ktoré sú inak v učebniciach ekonómie pripisované výlučne štátu.

značenia a rekonštrukcie vstupov do parku. Na toto všetko  
sa ľudia zložili viac ako 93 tisíc dolármi (aj keď potrebná suma podľa 
kampane bola 50 tisíc dolárov) a verejná rozvojová agentúra sľúbila 
vyplatiť ďalších 50 tisíc dolárov, ak sa kampani podarí dosiahnuť 
jej cieľ.

Iný problém mali v roku 2011 v americkom meste Highland Park, 
kde prestali fungovať dve tretiny pouličných lámp. Nemali to na 
svedomí vandali alebo kazítka v žiarovkách, ale finančné problémy 
mesta. To sa topilo v dlhoch a verejné osvetlenie ulíc sa rozhodli 
riešiť inovatívnym spôsobom: požiadali miestnych obyvateľov, 
aby nechali v noci rozsvietené svoje verandy. Obyvatelia sa však 
rozhodli zobrať osud do vlastných rúk a v roku 2012 vytvorili 
kampaň na zafinancovanie prvej veľkej LED pouličnej lampy 
so solárnym panelom. Do niekoľkých týždňov sa im podarilo 
dosiahnuť cieľ 6 250 dolárov a do niekoľkých mesiacov slávnostne 
rozsvetlili pouličnú lampu. Neskôr nasledovala ďalšia kampaň, kde 
sa podarilo vyzbierať viac ako 13 tisíc dolárov a postupne rozsvietili 
ďalších 5 lámp. V roku 2017 prebehla kampaň na postavenie smart-
LED lampy so zabudovanou wi-fi.  Samozrejme, tieto súkromné 
lampy nedokázali nahradiť celý výpadok verejného osvetlenia, ale 
posvietili na cestu aspoň v najtmavších štvrtiach – kam nedosvietili 
verandy miestnych obyvateľov.

Niekedy sa celé crowdfundingové platformy zameriavajú na určitý 
typ verejnej služby. Napr. platforma Wearebeam sa špecializuje  
na pomoc bezdomovcom. 

Každý bezdomovec, ktorý sa prihlási a prejaví 
záujem zmeniť svoj život, nájsť si prácu a bývanie, 
má vytvorený profil na platforme. Napríklad Jamal 
mal do roku 2012 dobrý život ako maliar a natierač. 
Avšak v tom roku mu zomrelo viacero príbuzných, 
psychicky to nezvládol a stratil prácu aj dom. 
Teraz býva v ubytovni a rád by sa stal elektrikárom. 

Potrebuje však peniaze na rozbeh a tu vstupujete na scénu vy.  
Na platforme vidíte, kto je jeho prideleným sociálnym pracovníkom, 
koľko potrebuje peňazí na školenie, prepravu a laptop na hľadanie 
práce, a koľko už vyzbieral. Taktiež má na stránke svoj vlastný 
„denník“, kde sú zobrazené už absolvované kroky, a tiež tie ktoré 
ho ešte čakajú.
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Crowdfunding verejných statkov však nie je len o vážnych témach, 
kde niekomu hrozí nebezpečie, vypnú mu verejné osvetlenie, 
alebo potrebuje preplatiť súdny spor. V kampaniach sa riešia aj 
príjemnejšie záležitosti. Napríklad obyvatelia mesta Omaha sa cez 
platformu Ioby zložili na ohňostroj pri oslave Dňa nezávislosti. 
Alebo fanúšikovia filmu Robocop prispeli sumou 67 tisíc dolárov 
na vytvorenie veľkej trojmetrovej bronzovej sochy Robocopa. 
Vďaka crowdfundingu sa dokonca mohol (znova) uskutočniť film 
„Kokosy na snehu“. Jamajský bobový tím sa v roku 2014 po dekáde 
opäť úspešne kvalifikoval na zimnú olympiádu. Problém však bol, že 
nemali dostatok financií na realizáciu výpravy. Vtedy niekto založil 
na platforme Crowdtilt kampaň s cieľom vyzbierať 80 tisíc dolárov. 
Do niekoľkých dní svietilo na účte kampane viac ako 115 tisíc. 
To nebolo všetko. Na inej platforme Indiegogo.com niekto ďalší 
založil podobnú kampaň a vyzbieral ďalších 40 tisíc. Spolu tieto 
vyzbierané peniaze následne pomohli jamajským bobistom ísť na 
zimnú olympiádu do Soči. Financovanie športu cez crowdfunding 
dnes už nie je žiadna zvláštnosť. Existujú špecializované platformy 
ako Rallyme alebo Pursu.it.

Crowdfunding využívajú aj politici. Obama dokázal počas svojej 
kampane v roku 2008 vyzbierať 272 miliónov dolárov od dvoch 
miliónov podporovateľov. Nedávno sa pod ťarchou verejného dlhu 
začala finančne rozpadať malajzijské kráľovstvo. Vláda sa rozhodla 
spustiť crowdfundingovú kampaň na zníženie dlhu, a za jediný deň 
vyzbierala 1,7 milióna dolárov. Miestny minister financií sa nechal 
počuť, že „Malajzijčania vyzdvihli svoje vlastenectvo do nových 
výšok.“ Minulý rok skúsila skupinka ľudí v USA založiť kampaň na 
zafinancovanie veľkého amerického múru na hraniciach s Mexikom. 
Samozrejme, zo žartu. Vtipné to však prestalo byť v okamihu, keď 
členka Kongresu predstavila pred pár mesiacmi zákon, ktorý by 
umožnil ľudom oficiálne prispieť na takúto crowdfundingovú 
kampaň Trumpovho múru.

Niekedy sa však môže aj crowdfunding obrátiť proti politikom. 
Na slovenskej platforme LudiaLudom.sk vznikla kampaň na 
podporu farmárom, ktorí boli v roku 2018 protestovať v Bratislave. 
Vyzbierané prostriedky im mali slúžiť na financovanie pohonných 
hmôt a pneumatík potrebných na protestnú jazdu. Podarilo  
sa vyzbierať 27 tisíc eur. Podobne crowdfunding vypálil rybník 
riaditeľovi RTVS, ktorý zrušil aj poslednú investigatívnu reláciu 
Reportéri. Na platforme Startlab ste pomohli podporiť jej oživenie 
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mimo verejnoprávnej televíznej stanice. Celkovo ľudia za kampaňou 
žiadali 10 000 eur a vyzbieralo 11 740 eur. Posledným príkladom v 
tejto kategórii bolo expresné vyzbieranie sumy 80 tisíc eur  pre „Za 
slušné Slovensko“, po tom, ako na nich opakovane útočil vtedajší 
premiér Robert Fico. 

NA PLATFORMÁCH 
sa vo veľkom budujú 
komunitné centrá, 
lokálne záhradky, 
knižnice, múzeá 
či detské ihriská.
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