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Historická vsuvka
● Benda a Paralelní Polis
● Tong-s
● Internet



Pokrok bez povolenia:
ako zdieľaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny zmenili svet
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ZDIEĽANÁ 
EKONOMIKA





Mama nám vždy hovorila

 „Nikdy nenastupuj k cudziemu človeku do auta!“

„Nikdy nechoď s nikým cudzím k nemu domov!“











Lakmusový papierik







CROWDFUNDING



















Kryptomeny







Douglass North (Nobelová cena za ekonómiu, 1993)

„(anarchia nefunguje) pretože nedochádza k opakovaným interakciám, 
ľudia sa nepoznajú a nejednajú s malým počtom svojich známych... V 
takomto (veľkom, anonymnom) svete rastú výnosy z oportunizmu, 
podvádzania a flákania sa...“



Oliver E. Williamson (Nobelová cena za ekonómiu, 
2009) 

„The economics of governance is an unfinished project 
whose time has come.“ 



Milton Friedman, 1999

„Jediné, čo zatiaľ chýba, ale čoskoro to bude 
vynájdené je spoľahlivá internetová 
hotovosť....“







Ex ante detektívi 

Peer-to-peer 
súdnictvo



Oblasti paralelnej spoločnosti

● Komunita - rôzne kluby, diskusné krúžky… vitajte v Paralelnej 
Polis!

● Paralelné vzdelávanie
○ Homeschooling
○ Unschooling
○ Rôzne formy vzdelávania (Hemisféra)

● Paralelné potraviny
○ Kupovanie farmárskych produktov od farmárov
○ Sliepka-ako-služba
○ Zdieľaná ekonomika zo záhradky



Oblasti paralelnej spoločnosti

● Paralelná starostlivosť o starých
○ Súkromné / rodinné “domovy dôchodcov”
○ Paralelný dôchodok (kryptomeny, celosvetové produkty)

● Paralelné verejné statky a crowdfunding
● Paralelný finančný systém

○ Deriváty - najbližší Bitcoin meetup s Josefom Tetekom
○ Tong - bank quitting, sociálne zabezpečenie

● Paralelná logistika
○ Sharing economy doručovanie zásielok
○ Dropgangs paper



Paralelné obchody

● OpenBazaar, v 
budúcnosti 
Particl

● Regulačné 
vákuum

● Dark markets





Paralelná spravodlivosť

● Nastavenie vzťahov tak, aby k podvodu nemohlo prísť (Lightning 
network, “smart contracts”)

● Centrálne vynútenie (PayPal, Taobao)
● Predplatenie pokuty po dĺžku trvania vzťahu (prenájom 

auta/bicykla, silk road, kryptoanarchia)
● Reputačný systém pri opakovaných vzťahoch s platformou (Uber, 

Airbnb, Paralelná Polis)
● Arbitráž (arbitrust.org - pozrite si záznam z prednášky alebo 

Jurajov podcast s Pavlom Trávnikom)



Paralelné zdravotníctvo

● Kamaráti lekári (“pichneš mi prosím očkovaciu injekciu do svalu?”)
● Biohackeri - “positive healthcare”, “positive psychology”
● Vedené psychedelické sedenia (PTSD, spracovanie traumatických 

zážitkov, zbavenie sa závislostí, osobný rozvoj), Kambo rituály 
(imunita)

● Výhliadky - CRISPR, zlepšovanie tela cez “cyberpunk” modifikácie
● Niektoré liečivá alebo výživové doplnky nie sú u nás ešte 

schválené, ale pomáhajú ľuďom (v niektorých prípadoch 
zachraňujú životy) inde na svete - ako ich zohnať (dark markets, 
vycestovanie, napr. CBD)



Paralelné zdravotníctvo

● Zdravotníctvo v iných krajinách
○ Thajsko - lacní a kvalitní zubári, často sa oplatí aj s letenkou
○ Latinská Amerika (a USA) - neregulovaná terapia kmeňovými bunkami 

(ambulantne, regenerácia)
○ Ťažké choroby - bleeding edge terapia v rôznych krajinách (napr. USA)
○ Európska únia - myslíte si, že v Holandsku alebo v Rakúsku je lepšie 

zdravotníctvo? Aké ťažké je poistiť sa tam?
● Paralelné zdravotné poistenie - SafetyWings/… , celosvetové 

zdravotné poistenie (pozor na úrazové a cestovné poistenia, majú 
obmedzenia)

○ Štátna poisťovňa vás vždy musí poistiť, aj keď ste už chorí



Paralelné podnikanie

● Firma ako služba (Winglio)
● Výplaty ako služba
● Nadácie a paralelné firmy



Nové formy organizácií

● Tokenizované vzťahy (tokenized shares, hybrid tokens, …)
● Crowdfunding ako doplnok k rizikovému kapitálu
● Decentralizované autonómne organizácie (uvidíme ako dobre budú 

fungovať, MakerDAO, …)
● Podielové spoluvlastníctvo s vysokou likvidnosťou aktív cez tokeny 

(ako Juraj pestoval citróny v Chile…)
● Neziskové organizácie budujúce ekosystémy (Paralelná Polis)
● Upside na protokoloch a infraštruktúre cez zhodnotenie tokenov 

(programátor - podnikateľ, bez firmy alebo podielu na nej)



Paralelná kultúra

● “Normalizácia” kultúry financovanej z grantov
● Kultúra, umenie, … potrebuje zákazníka (diváka), ak ho nevie 

zohnať, nepomôže jej ani grant. 
● Neštátne umenie (vitajte v PP, Ztohoven, …), obrovské zvýšenie 

konkurencie (YouTube, crowdfunding, zníženie cien techniky)
● Paralelná hudba Creative Commons (Popoluska.paralelnapolis.sk)
● Illuminatus! - kultúrny imprint, vytváranie kultúrnych archetypov 

pre paralelnú spoločnosť



Paralelný marketing

● Influenceri
● Diskusné skupiny
● PR prestáva byť o tom “pozvem novinárov na chlebíčky a poviem 

im o svojom produkte”
● Hardcore fanúšikovia ako marketingový nástroj
● Tokenizácia affiliate a referral fees, obchodovanie a zlikvidnenie 

marketingového lievika
○ Podcasteri, bloggeri, youtuberi, influenceri



Paralelný softvér, paralelná kreativita

● Open-source softvér
● Tail-end of open-source (sledujte blog PP)
● Creative Commons hudba
● Ekosystémy a konkrétne riešenia môžu byť open-source

○ Firmy začínajú monetizovať sieťové efekty a nie softvér samotný



Paralelná reputácia

● Hodnotenie lekárov, predajcov, produktov, …
● Prichádza väčšia integrácia, osobná aj firemná reputácia bude mať 

obrovskú hodnotu


