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Uplatnenie výsledkov projektu 

Uplatnenie výsledkov a záverov projektu sa realizuje cez hospodársku politiku vlády 
a smerom k domácnostiam a podnikateľom hlavne cez masmédiá. O aktuálnosti témy svedčí 
aj fakt, že strieborná ekonomika sa počas riešenia projektu dostala do programového 
vyhlásenia vlády. Členovia riešiteľského kolektívu vysvetľovali význam a zmysel striebornej 
ekonomiky počas riešenia vo viac ako troch desiatkach vystúpení v médiách prevažne v SR 
(vid VPP za všetky roky riešenia). V rámci riešenia projektu bola nadviazaná spolupráca 
s Čínskou akadémiou spoločenských vied, výsledkom ktorej bol spoločný výstup projektu 
v roku 2013 (Čína sa v najbližšom období zaradí k najväčším a najdynamickejšie sa 
rozvíjajúcim strieborným trhom na svete, spolupráca v tejto téme s čínskou vládnou 
výskumnou inštitúciou je v tomto kontexte v SR unikátna). V roku 2014 bol realizovaný 
terénny prieskum v oblasti kúpeľníctva v SR, ako jednej z hlavných potenciálnych sfér pre 
uplatnenie striebornej ekonomiky na Slovensku, táto téma vzbudila ohlas a záujem aj 
v diskusii počas záverečnej konferencie projektu. Výsledky projektu viacerí riešitelia následne 
uplatnili pri riešení projektu 7. rámcového programu NEUJOBS (vid formulár VPP).  

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Nezvratným faktom nielen na Slovensku, ale takmer v celom vyspelom svete je starnutie 
populácie. Neustále pribúdanie seniorov, čo sa dá pokladať za sprievodný jav úspešného 
rozvoja civilizácie, je možné považovať na jednej strane buď ako negatívum hlavne z hľadiska 
tlaku na verejné rozpočty, avšak na druhej strane ako výzvu a príležitosť vytvárať niečo nové, 
prospešné pre celú spoločnosť. Striebornú ekonomiku projekt definoval ako adaptáciu 
ekonomiky na budúce potreby rastúceho počtu starších ľudí, s čím súvisí vytváranie nových 
trhových príležitostí pre podnikateľský sektor. Projekt kvalitatívne analyzoval potenciál 
striebornej ekonomiky na Slovensku v medzinárodnom demografickom a ekonomickom 
kontexte, a kvantifikoval ho. Projekt vedecky dokázal, že slovenskú ekonomiku nevyhnutne 
čaká veľmi výrazné starnutie populácie, ktoré výrazne zdražie zdravotný a dôchodkový 
systém, čo povedie k spomaleniu hospodárskeho rastu. Modelové prepočty kvantifikovane 
preukázali, že slovenská strieborná ekonomika má uspokojením domáceho dopytu reálny 
potenciál tieto nepriaznivé efekty výrazne obmedziť. V prípade jej úspešného exportu možno 
oprávnene očakávať aj pozitívnu podporu hospodárskeho rastu. 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Ageing population is irreversible demographic process not only in Slovakia, but in most of the 
developed (and developing) world as well. Continuing increase in number of seniors – which 
can be considered as a positive outcome of civilization development progress – is usually 
understood as a serious challenge for public finance (related pressure and extra burden 
posed on public healthcare and pension budgets), but on the other hand, it represents a 
unique opportunity to create something new, beneficial to society as a whole. Our project 
defined “silver economy” as an adaptation of the economy for the future needs of the growing 



Formulár ZK, strana 3/4 

number of elderly people, which is related to the emerging of new market opportunities for the 
business sector. The project analyzed qualitatively the potential of the silver economy in 
Slovakia and in international dimension, in both demographic and economic context, but it 
also attempted to quantify this potential. Project scientifically proved that the Slovak economy 
inevitably awaits very significant aging of the population, which will increase health and 
pension system costs markedly, eventually leading to a slowdown in economic growth. 
Quantified calculations (modelling scenarios) demonstrated that Slovak silver economy 
meeting domestic silver demand has the real potential to reduce these adverse effects 
significantly. In case of its successful export, enhancing of economic growth may reasonably 
be expected. 
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Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v záverečnej karte sú pravdivé a úplné 
a súhlasím s ich zverejnením. 
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