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Anotácia: Príspevok sa venuje problematike  sociálneho 
vylú!enia a súvislostiam s digitálnou  nerovnos"ou v 
kontexte informa!nej spolo!nosti. Pozornos" je venovaná 
najmä mo#nostiam vyu#itia informa!n!ch technológií  pri 
zni # ovaní  sociálnej vylú ! enosti  jednotliv!ch 
marginalizovan!ch skupín obyvate$stva.
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Sociálne vylú!enie sa stalo témou spolo!enskou, 
politickou, ekonomickou a prirodzene sa k  tejto 
problematike hlásia aj spolo!enskovedné odbory. 
Sociálne vylú!enie je jednou z ve$k!ch tém Európskej 
únie, ktorá sa sna# í  v  tejto oblasti  prezentova " 
progresívnym a komplexn!m prístupom, efekt v"ak 
zatia$ ostáva skôr  v  teoretickej rovine ako praktickej, 
dôvodov  je  viacero. Jednou z hlavn!ch prí!in  je  potreba 
znovunastavenia mno#stva (!asto rôznorod!ch) vz"ahov 
(legislatíva, in"titúcie, at%.) vo fungovaní  spolo!nosti, 
aby  bolo umo#nené zabezpe!i" sociálnu  inklúziu. K!m na 
Slovensku sa v  rámci  sociálnej inklúzie  venuje pozornos" 
chudobe  a marginalizovan!m skupinám, v  celosvetovom 
diskurze sa objavujú viaceré zaujímavé  názory  na 
sociálnu inklúziu. Jedn!m z nich je optimistick!  názor, 
#e informa!né technológie  a nové média prinesú nástup 
globálnej informa!nej a komunika!nej rovnosti, teda 
informa!ná spolo!nos" prekoná tradi!né nerovnosti. 
Tento trend bol  v!razn!  na prelome tisícro ! í 
(Negroponte 2001; Lévy  2000), postupne v"ak  do"lo ku 
korekcii, hlavne potom ako sa za!al  v!razne prejavova" 
problém digital  divide (digital  gap), teda problém 
digitálnej (informa!nej) nerovnosti. Naviac, problém 
informa!nej priepasti  je  dnes nato$ko v!znamn!, #e 
v!razne prehlbuje a sta#uje iné aktivity  na podporu 
sociálnej inklúzie. Digitálna revolúcia v  optimistickom 
variante sa teda zatia$ nekoná, po desa"ro!í  v!razného 
technologického pokroku v"ak  mô#eme reflektova" 
nieko$ko podstatn!ch zmien, ktoré o#ivujú pôvodn! 
informa!n!  optimizmus, ke%#e  technológie skuto!ne 
mô#u v!razne prispieva" k  sociálnej inklúzii  niektor!ch 
vylú!en!ch skupín obyvate $stva (napr. zdravotne 
postihnutí), to v"etko samozrejme za podmienky 
vhodného vyu#itia informa!n!ch a komunika!n!ch 
technológií  vo v"etk!ch spolo!ensk!ch !innostiach (napr. 
e-government). 

Sociálna inklúzia/exlúzia
V na"om geopolitickom priestore vnímame sociálnu 

inklúziu mimoriadne intenzívne v  kontexte Európskej 
únie. Problematika sociálnej inklúzie  sa v priestore 
Európskej únie  postupne dostávala do popredia, spolu 
s %al"ími  sociálnymi  cie$mi  európskeho spolo!enstva. 
V!raznej"ie sa v"ak táto téma presadila v európskych 
"truktúrach a# po roku 2001. Ako uvádzajú Ducan Gallie 
a Serge  Paugam (2001, s. 12): „za najvá!nej!í dôvod, 
pre"o je potrebné koncipova# koherentnú politiku 
sociálnej inklúzie, sa pova!uje skuto"nos#, !e skúsenos# 
chudoby a  sociálneho vylú"enia je silno spojená s 
negatívnymi postojmi k  spolo"nosti a s  vä"!ou 
nespokojnos#ou s demokraciou.” 

&o je samozrejme sú!asne aj jednou  z obáv 
Európskej únie, zv!raznenou aj faktom pomerne 
ve$korysého prijatia nov!ch !lensk!ch krajín, kde práve 
sociálna vylú!enos" dosahuje u niektor!ch skupín 
obyvate$stva v!raznú mieru. (V4, Bulharsko, Rumunsko) 
a hlavne aktuálne problémy  západnej Európy  s 
pris"ahovalcami a nelegálnymi migrantami.

Opodstatnené obavy  Európskej únie plynúce zo 
sociálnej inklúzie, mo#no odvodi" z predpokladu, #e 
vplyv  sociálneho vylú!enia a skúsenos" s viacnásobnou 
depriváciou sa mô # u prejavi " v nere"pektovaní 
sociálnych noriem, !i  v zastávaní  postojov, ktoré nie sú 
v súlade so spolo!ensk!m záujmom.

Túto obavu a  zárove' vnímanie intenzívnej potreby 
pomoci  vylú!en!m, interpretovali  Daniel  Gerbery, Sylvia 
Porubänová a Kvetoslava Repková (2005, s. 2), 
nasledovne: „pojmov"  pár sociálna exklúzia/sociálna 
inklúzia tak  v politickej rovine mô!e implikova# 
holistickú  predstavu  spolo"nosti, v  ktorej  je  sociálna 
súdr!nos# podkopávaná  polarizáciou nerovností. Táto 
durkheimovská reinterpretácia  problematiky  chudoby 
a sociálneho vylú"enia je  v  sú"asnosti charakteristická 
pre sociálnu agendu EÚ.” 

Problému vnímania pojmu sociálna inklúzia/
exklúzia sa venujú aj G. Amitsisa, J. Berghmana, A. 
Hemerjicka et  al., (2003), ktorí  sa zaoberali  h$adaním 
optimálneho prístupu pri  zosúladení  sociálnych 
nerovností  a európskeho sociálneho modelu, dospeli  k 
názoru, #e pri  sociálnej inklúzii  mo#no rozlí"i" dva 
interpreta!né modely, z ktor!ch jeden sa zameriava viac 
na otázky  sociálno-politickej teórie, druh!  na sociálno-
politické súvislosti: 

Prv!  model  pod$a uveden!ch autorov  sa vz"ahuje k 
teórii  sociálnej politiky  a k potrebe prekona" hranice 
medzi  otázkami chudoby  a boja proti  chudobe. Tento 
model  chápe pojem sociálnej inklúzie ako protiklad vo!i 
pojmu  sociálne vylú!enie. Oba pojmy  vyu#ívajú  na popis 
sociálneho rozdelenia v  západn!ch spolo!nostiach. 
Aplikácia pojmu sociálna inklúzia je tu vyvolaná nov!mi 
potrebami  a podmienkami  v  oblasti  sociálnej politiky, 
umo#'uje lep"í  popis aktuálnej situácie a zabezpe!enie 
vhodn!ch nástrojov pre relevantné politiky. 

Druh!  interpreta!n!  model  sa k pojmu sociálna 
inklúzia (a sociálne vylú ! enie) stavia kriticky. 
Nespochyb'uje sa síce prínos tohto pojmu pre  sociálny 
v!skum, ale zameriava sa predov"etk!m na jeho 
sociálno-politické implikácie na národnej i  európskej 
úrovni. Naproti  tomu  Daniel  Gerbery  (2005, s.3) v"ak 
upozor'uje: “ !e tak"mto prístupom  k sociálnou inklúzii 
sa  kladie príli!  ve$k" dôraz na abstraktné sociálne 
procesy, "ím  sa zni!uje  v"znam  “klasického” uva!ovania 
o chudobe. Navy!e, diskusie  o sociálnej inklúzii sú 
zamerané na kvalitatívne !tandardy a ciele európskych 
sociálnych  !tátov, "o ich  izoluje od kvantitatívnych 
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cie$ov redukcie chudoby  prostredníctvom uplat%ovania 
schém  zabezpe " enia  minimálneho prí jmu a 
prostredníctvom ur"enia oficiálnej hranice chudoby. “

Diskusia o sociálnej inklúzii/exklúziu okrem 
prezentovan!ch  názorov  má pod$a ná"ho názoru aj %al"í 
problém, a to !asté  zu#ovanie problematiky  sociálnej 
inklúzie iba na problém chudoby, a s t!m súvisiace 
opomínanie in!ch  aspektov, v  neposlednom rade 
napríklad informa!nú gramotnos". Preto sú  úplne 
pochopite$né prevládajúce  rozpaky  v koncepcii  rie"enia 
sociálnej inklúzie, spojené s odli"n!m (a ! asto 
diametrálne odli"n!m) vnímaním v jednotliv!ch 
!lensk!ch krajinách EÚ. 

V poslednom období  sa v"ak  mô#eme stretnú" 
napríklad pri  formulovaní  cie$ov  Európskeho sociálneho 
fondu s v!znamn!m posunom od diskusie o tzv. „boji 
proti  chudobe“ (pod$a nás samotn!  pojem v!razne 
implikuje  akési  „zamedzenie“ ne#iaducich javov), teda 
negatívnej akcie, k pozitívnej akcii  a tou je systematická 
koherentná politika sociálnej inklúzie. Práve  tento posun 
mô#eme hodnoti" ve$mi  pozitívne, preto#e negatívna 
konotácia „boja proti  chudobe“ evokuje  tzv. programy 
za!le'ovania sociálne vylú!en!ch z minulosti, k!m dnes 
sa pojem sociálna inklúziu vníma a nap('a skôr  ako 
dosahovanie #elaného stavu  v spolo!nosti, pri!om sa 
akceptujú kultúrne, sociálne, politické odli"nosti 
jednotliv!ch spolo!enstiev, !i komunít.

Digitálna rovnos"
Idea digitálnej rovnosti  ako stavu rovnakého 

prístupu k  informáciám a technológiám, je jednou zo 
základn!ch my"lienok  informa ! nej spolo ! nosti. 
Paradoxne viac  priestoru v  diskurze dostáva opak 
digitálnej rovnosti  – digitálna nerovnos". Teda z"a#en!, 
alebo nerovn!  prístup niektor!ch !lenov  spolo!nosti  k 
informáciám a technológiám a nerovn!  prístup k 
vzdelávaniu v  tejto oblasti. Digitálna nerovnos" (digital 
divide, digital  gap) mô#e  obsahova" viaceré aspekty 
napr. rodov!, príjmov!  a pod. Celosvetové aspekty 
digitálnej nerovnosti  popisuje pojem globálna digitálna 
nerovnos", ktor!  poukazuje na rozdiely  v  prístupe k 
technológiám medzi  jednotliv!mi  krajinami, ! i 
kontinentami. 

Aké sú teda prí!iny  vzniku digitálnej nerovnosti? 
Nicholas Negroponte, ktor!  je dodnes pova#ovan!  za 
jedného z najv!znamnej"ích digerati  (kybernetická elita), 
problém vysvet$uje ako genera!n!: „Znepokojenie nad 
sociálnu  priepas#ou, medzi t"mi, ktorí majú prístup k 
informáciám  a  ktorí nie, medzi bohat"mi a 
chudobn"mi, medzi prv"m  svetom  a tretími svetmi. 
Skuto"ná priespas# je  v!ak  genera"ná.” (Neroponte, 
2001, s. 9). Pierre Lévy  problém vidí  omnoho 
koplexnej"ie: „Star!ie  formy  univerzality marginalizujú 
t"m spôsobom, !e  odde$ujú  t"ch, ktorí sa podie$ajú na 
pravde, v"zname, "i akejko$vek  forme moci, a odsúvajú 
do úzadia ostatn"ch, tj. barbary, nevercov  " i 
nevzdelancov. Ani univerzalita  bez totality sa pravidlu 
o exklúzii nevymyká. Tentokrát v!ak u!  nejde  iba o to, 
súhlasi# s  v"znamom, ale  o to pripoji# sa. Ten, kto nie je 
pripojen", je vylú"en".” (Lévy, 2000, s. 218). Problém 
teda Lévy  redukuje na rozhodnutie jednotlivca, nerie"i 
v"ak  mo#nos", #e niekomu sú jednoducho technológie 
nedostupné, alebo je im priamo odopren!  prístup k 
technológiám. Problém prí!íny  digitálnej nerovnosti 
pritom, u# v  roku  1998 presved!ivo vysvetlil  Timothy  W. 
Luke (1998): … prístup k technológii  informa!nej éry  je 
podmienen!, !i  komplikovan!  vlastníctvom zdrojov  z éry 
predinforma!nej, prístup k  technológii  teda vy#aduje 
také symbolické a ekonomické prostriedky, ktoré 

formovali  a formujú aj iné typy  nerovností, ako digital 
divide.

Prí!iny  sociálneho vylú!enia sú  teda rovnaké, ale 
nemo#no sa domnieva", #e existuje  univerzálne rie"enie, 
preto#e prí!iny  mô#u by" kombinované so "pecifick!mi 
problémami na úrovni jednotlivca, komunity a pod. 

Digitálna/elektronická inklúzia
Európske vnímanie digitálnej inklúzie je v  rovine 

vízie a stratégie  definované ve $mi  presne: pod 
elektronickou  inklúziou, v  skratke  e-Inklúzia (e-
Inclusion), rozumieme súbor politík  a aktivít, ktor!ch 
cie $ om je pod $ a znenia Opera ! ného programu 
Informatizácia spolo!nosti  (2007), eliminova" existujúcu 
"digitálnu priepas"" (digital gap) v  spolo!nosti, t.j. 
rozdiel  medzi  t!mi, ktorí  majú prístup k modern!m 
informa!n!m a komunika!n!m technológiám, ako aj 
schopnosti  a zru!nosti  ich vyu#íva" a t!mi, ktorí  tento 
prístup  a potrebné zru!nosti  nemajú. Elektronická (resp. 
digitálna) inklúzia je  sú!as"ou  procesu sociálnej inklúzie. 
Jej cie $om je vytvorenie  "európskej informa!nej 
spolo!nosti  pre v"etk!ch" (European information 
society  for all) tak, ako to definovala Európska únia vo 
svojich strategick!ch dokumentoch t!kajúcich sa 
informa!nej spolo!nosti. e-Inklúzia v  podstate znamená, 
#e nikomu nebude odopretá mo#nos" vyu#íva" mo#nosti 
a v!hody  informa!nej spolo!nosti  - !i  u# z dôvodu veku, 
zdravotného znev!hodnenia, vzdelania, sociálnej 
situácie, geografickej polohy  (geografické znev!hodnenie 
vidieckych oblastí) a pod. #peciálnym aspektom e-
inklúzie j e-Prístupnos" (e-Accessability), t.j. prístupnos" 
slu#ieb  informa!nej spolo!nosti  ("peciálne slu#ieb 
elektronickej verejnej správy) pre zdravotne 
znev!hodnen!ch, resp. star"ích ob!anov  (t.j. napr. pre 
$udí s poruchami zraku, !ítania a pod.).

Tento európsky  poh$ad je v  súlade s politikou 
sociálnej inklúzie a vytvára teda po # iadavku  na 
anga#ovanos" spolo!nosti  v  tejto otázke. V  USA sa 
nestretávame s tak!m detailn!m spracovaním agendy 
digitálnej inklúzie, tradi!ne sa v"ak o!akáva samostatná 
aktivita $udí  dotknut!ch digitálnou  nerovnos"ou. Rada 
EÚ  sa na svojom zasadnut í  v  roku 2000 v 
Lisabone zhodla na rozhodujúcom kroku v  odstra'ovaní 
chudoby  a sociálneho vylú!enia do roku 2010. Vyzvala 
!lenské "táty  k  stanoveniu konkrétnych krokov  vo svojich 
národn!ch ak!n!ch plánoch boja proti  chudobe a 
sociálnemu vylú!eniu, a aby  zlep"ili  prístup k  nov!m 
informa!n!m a komunika!n!m technológiám. Naproti 
tomu Deklarácia ministerskej konferencii  o e-inklúzii  v 
Rige  z júna 2006 demon"trovala záväzok  !lensk!ch 
"tátov  v  tejto oblasti. Identifikovala "es" tém na podporu 
rozvoja e-inklúzie. 

Medzi celkové ciele tématick!ch oblastí patria:
• e-Prístupnos" (e-Accessibility) - urobi" aplikácie  

IKT (informa!n!ch a komunika!n!ch technológií) 
dostupné v"etk!m, vrátane $udí  so ""peciálnymi 
potrebami" (t.j. pre zdravotne znev!hodnen!ch 
ob!anov),

• Star"í  $udia (the elderly) - vybudova" informa!nú 
spolo!nos", v  ktorej by  sa aj star"í  $udia mohli 
naplno zapoji" do ekonomického a spolo!enského 
#ivota a v  ktorej by  !o najdlh"ie mohli  #i" nezávisl!m 
spôsobom #ivota, pri  zachovaní  vysokej kvality 
svojho #ivota,

• e-Kompetencie  (e-Competences) - v  rámci  systému 
celo#ivotného vzdelávania poskytnú" ob!anom 
znalosti, schopnosti  a zru ! nosti potrebné k 

35



zvy"ovaniu sociálnej inklúzie, zamestnanosti  a 
kvality #ivota,

• sociálno-kultúrna inklúzia (Socio-Cultural e-
Inclusion) - umo#ni" men"inám, pris"ahovalcom a 
mlad!m $u%om #ijúcim na okraji  spolo!nosti 
plnú integráciu do spolo ! nosti  a mo # nos " 
participova" na informa!nej spolo!nosti,

• geografická e-inklúzia (Geographical e-Inclusion) - 
s vyu#itím IKT zv!"i" sociálnu  a ekonomickú 
situáciu $udí  #ijúcich na vidieku, v  geograficky a 
ekonomicky znev!hodnen!ch oblastiach,

• inkluzívna elektronická verejná správa (Inclusive  
e G o v e r n m e n t ) - 
poskytnú" kvalitnej"ie, prístupnej"ie  (s vyu#itím 
viacer!ch prístupov!ch kanálov  - multiple-channel 
access) a rozmanitej"ie slu#by  verejnej správy  pre 
v"etk!ch (so zameraním na "pecifické znev!hodnené 
skupiny  obyvate$stva) s cie$om zv!"i" vyu#itím IKT 
aj  participáciu ob!anov  v  demokratick!ch procesoch 
spolo!nosti  (problematika elektronickej participácie 
- e-Participation).
Pod$a uvedenej „Deklarácie” implementácia politiky 

elektronickej inklúzie mô#e by" dosiahnutá viacer!mi 
spôsobmi, a to predov"etk!m podporou trhov!ch 
princípov, vytváraním "tandardov a legislatívnymi 
opatreniami. Na Slovensku k  problematike e-
prístupnosti  (e-Accessibility) je spracovan!  vládny  návrh 
z novembra 2008, ktor!  reflektuje  trendy  v  tejto oblasti, 
ale k  realizácií  t!chto návrhov  e"te nedo"lo. (Národná 
stratégia pre digitálnu integráciu, 2008)

Sociálna inklúzia a technológie
Potrebu  vnímania digitálnej  inklúzie ako dôle#itej 

sú!asti  sociálnej inklúzie, v!razne podporuje aj  mo#né 
vyu#ie  technológií  pri  zabezpe!ovaní  sociálnej inklúzie. 
Skúsenosti  z praxe ukazujú  na pozitívne efekty 
vyu#ívania technológií socialne vylú!en!mi. 

Najmarkantnej"ou skupinou  s takou skúsenos"ou  v 
sú ! asnosti  sú zdravotne postihnutí. Pou # ívanie 
informa ! n!ch  technológií  im umo # ' uje lep"iu 
dostupnos " vzdelávania (e-learning), pracovné 
príle#itosti  (teleworking), viac informácií  o zdraví  cez 
komunitné servery  (patientlikeme.com), roz"írenie 
sociálnych kontaktov  (virtuálne sociálne siete), a  v  sú!te 
t!chto mo #ností  celkovo zv!"enie  kvality  # ivota. 
Pozoruhodné je, #e toto sub-rie"enie  sociálnej inklúzie 
cez technológie, prekonáva doposia$ pou#ívané ove$a 
komplikovanej"ie  a náro!nej"ie  rie"enia ako napr. 
chránené dielne, povinné  kvóty  na zamestnávanie 
zdravotne postihnut!ch a pod.

Ve$ké  o!akávania vzbudzujú projekty  podpory 
roz"írenia technológií  do krajín tretieho sveta. 
Distribúcia "peciálnych  lacn!ch notebookov  (laptop.org), 
"írenie  dostupného internetu, ponúka "ancu cie$ov!m 
skupinám (deti  a mláde#) zachyti" trend informa!nej 
spolo!nosti. Nezanedbate$n!m efektom je  zárove' 
"írenie informácií  a  vedomostí, ktoré  mo#u by" v 
budúcnosti základom rozvoja krajín tretieho sveta. 

Okrem in!ch pozitívnych príkladov  vplyvu 
technológií  na sociálnu inklúziu, je zaujímavé sledova" 
rozmach technológií  i  u marginalizovan!ch  skupín, na 
ktoré zvy!ajne nesmerujú  takto orientované projektové 
aktivity, ako sú  napríklad bezdomovci. V USA kde je 
pomerne dostupná samotná technológia (lacné, !i 
vyradené po ! íta ! e, bezplatné wifi  pripojenie), 
bezdomovci  rie"ia svoju  #ivotnú  situáciu aj za pomoci 
po!íta!ov. Tieto aktivity  dokumentuje napr. portál 
nationalhomeless.org. Za pomoci  technológií  doká#u 
bezdomovci  udr#iava" sociálne  kontakty  s rodinou, 

reagova" na pracovné ponuky, zdie$a" navzájom dole#ité 
informácie, vyh$adáva" slu#by, pomoc a vzdeláva" sa. 

Spomenuté príklady  sice reprezentujú  zatia$ iba 
hrubú predstavu o tom !o technológie v  oblasti  sociálnej 
inklúzie priná"ajú. Na základe komplexu  t!chto 
informácií  v"ak mô#eme predpoklada" v!raznej"í 
rozmach vyu#itia technológií  v  t!chto spolo!ensk!ch 
otázkach. V zásade v"ak  uvedené skuto!nosti  a  súvislosti 
poukazujú na ve$mi  dôle#it!  fakt, #e  nemo#no proces 
sociálnej inklúzie zu#ova" iba na problematiku chudoby, 
prípadne in!  dôsledok vylú!enia. Práve naopak, je 
potrebné  uprednost'ova" komplexné spolo!enské 
rie"enia sociálnej inklúzie, ktoré sa nebudú  orientova" 
iba na zabezpe!enie rie"enia existen!n!ch problémov, ale 
budú rie"i" aj otázku dostupnosti  vzdelávania, prístupu k 
technológiám a k  informáciám. V  prostredí  informa!nej 
spolo!nosti  je  táto otázka zásadná. Dynamika rozvoja 
informa!nej spolo!nosti  a !rtajúca sa post-informa!ná 
spolo!nos" (dualita reality  a kyberpriestoru), smeruje k 
spolo!nosti  zalo#enej na informa!n!ch technológiách, 
zenedbávanie tejto oblasti  prinesie zaostávanie a 
vylú!enie. Po#iadavka informa!nej gramotnosti  sa ale 
nevz"ahuje  iba na jednotlivcov, rovnako je potrebné 
rozvíja " elektronické slu # by  (e-government) a 
informatizáciu spolo!nosti. U# o pár  rokov  dospeje nová 
digitálna generácia $udí, ktorej informa!né nároky  a 
potreby  budú ove$a vy""ie, bude preva#ova" digitálny 
#ivotn!  "t!l, preto je  viac  ako potrebné venova" sa 
aktivitám eliminujúcim digitálnu nerovnos". 
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