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EKONOMICKÁ
DIPLOMACIA
z pohľadu podnikovej
praxe

DIPLOMACIA
Podstatný prírastok
otázok medzinárodnej
obchodnej výmeny,
ekonomické otázky
a globálna konkurencia

Medzinárodná
politika

Ekonomická
politika

EKONOMICKÁ
DIPLOMACIA
Základy, pokusy,
skúsenosť

Mnohorakosť podôb ekonomickej diplomacie

Urobiť niečo zásadné,
čo prospeje všetkým
diplomacii

podnikom

Ekonomická diplomacia
a tvorba nových hodnôt

podnikateľom

Šíriť
dobré meno Slovenska,
čo to znamená?

Svet by sa mal o nás
dozvedieť

Excelentný produkt
excelentné výsledky

Symboly a skratky
Do obsahu vsúvam citácie z oficiálnych dokumentov týkajúcich sa ekonomickej diplomacie s označením:

C

Citácia z dokumentu MZVaEZ alebo iných súvisiacich dokumentov. Pre zjednodušenie a prehľadnosť
neuvádzam detaily v podobe poznámkového aparátu

R

Znamená riešenie, alebo aspoň náznak riešenia, prípadne vhodnú problematiku na ďalšiu diskusiu

T1

Východiskové formulácie uvažovaných téz

O

Otázky

Proces tvorby materiálnych produktov

I.D.C. Holding, a.s. podniká v silnom konkurenčnom prostredí, jej konkurentmi sú najväčšie svetové potravinárske firmy
(Opavia-LU z Česka – patriaca pod koncern Danone, bratislavská dcéra amerického Kraft Foods so značkou Figaro, či silná
odnož potravinárskeho lídra sveta Nestlé). Získaním certifikátov kvality podľa medzinárodných noriem sa posilnila schopnosť
I.D.C. Holding, a. s. uspokojiť potreby zákazníkov poskytovaním bezpečných potravín, ktoré vo všetkých ukazovateľoch spĺňajú
požiadavky legislatívy EÚ na kvalitu a bezpečnosť potravín.

Materiálny produkt

Konečný produkt je pre I.D.C. Holding, a.s. nosný obchodný artikel prezentovaný v spolupráci s obchodnými partnermi
a reklamnými agentúrami, ako aj v rámci ekonomickej diplomacie v zahraničí. Známe značky a výrazný objem exportu predstavujú
vysokú frekvenciu materiálneho a informačného vplyvu na „zasiahuté“ prostredie. Okrem toho to znamená aj multiplikované
posolstvo a šírenie dobrého mena Slovenska v priestore globálneho trhu.

Excelentný produkt potvrdí svoju mimoriadnosť presadením
sa na zahraničných trhoch

Dialóg profesorov o podniku, podnikaní a Horalkách, ako o nezvyčajnom novodobom fenoméne
Na otázky Jána Košturiaka odpovedal Štefan Kassay

O

Fenomén Horalka. Medzi Top produkty Tvojho podniku patria Horalka,
Tatranka, Kávenky a Mila rezy – produkty, ktoré majú vyše 50 rokov. Napriek
tomu sú úspešné. Skús teda povedať, čo sa má vo firme meniť a čo má zostať
pevné jadro, ktoré by nemalo podliehať módnym trendom.

O

Vieš nejako vysvetliť, prečo je IDC úspešná slovenská firma v mori
nadnárodných korporácií a ako môže lokálny potravinársky podnik
konkurovať globálnym korporáciám?

V mnohom nachádzame spoločnú platformu a je pre mňa veľmi dôležité pokúsiť sa
nanovo sformulovať odpovede na konkrétne otázky. Dnes bola na pretrase otázka
nevyhnutnosti zmeny a to v kontexte posudzovania životného cyklu produktu dobre
známeho, zvaného Horalky. Začnime teda od produktu. Naozaj – prečo sa už dnes
hovorí o Horalkách ako o novodobom fenoméne?
Napriek všetkému Horalky dobýjajú nové trhy v Poľsku, Maďarsku a sú známe
v kajinách, o ktorých by sme si to nemysleli. Aký to má dôsledok? Súčasnosti výroba
beží na štyri zmeny a staviame nové produkčné priestory. Zdá sa, že hlad po horalkách
naďalej rastie. Dnes už nie jednu, ale dve Horalky zjeme každú sekundu.
V porovnaní so živonými cyklami iných podobných produktov zmena mala nastať,
možno už aj pre nejakým desaťročím. Čo ju drží tak dlho pri živote? Predsa je jasné, že
jediné, čo sa nezmení nikdy, že zmena je jav trvalý, nekonečný.

Duševný produkt

Prezentácia duševných produktov (projekty, vynálezy, objavy a pod.)

R

Pentalógia Podnik a podnikanie je
komplexným produktom odvodeným
z podnikateľskej praxe v korporácii
I.D.C. Holding, a.s.

1. Duševný produkt: pentalógia Podnik a podnikanie
publikovaná v piatich jazykoch pod gesciou Európskej
akadémie vied a umení v Salzburgu,
2. Materiálne produkty: excelentné výrobky
produkčných závodov korporácie, významné transakcie
a inovácie väčšieho významu,
3. Integrované produkty: v podobe licencií, predaja
produktov duševnej práce, a pod.

Pentalógia Podnik a podnikanie je dokumentom integrácie vedy a praxe, na konkrétnych verifikovaných
ekonomických výsledkoch korporácie I.D.C. Holding, a.s. preukazuje priebežný rast a prináša nové znalosti
využiteľné aj v iných podnikoch.

Ekonomická diplomacia je efektívna, ak rezort včas presadzuje
strategické rozhodnutia, prípadne ich alternatívy
Nositeľom úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády SR je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
(MZVaEZ). Zabezpečuje ich prostredníctvom zastupiteľských úradov a ekonomických diplomatov v jednotlivých krajinách.
Spolupracuje s podnikmi, ktoré majú v zahraničí dcérske podniky, prípadne vyslaných obchodných zástupcov.
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Externé zložky – SP Spolupracovníci a individuálne aktivity

Podnik – OZ obchodný zástupca

Strategické rozhodnutia zároveň vyžadujú zváženie ekonomiky vlastnej činnosti a predpokladajú racionalizáciu
realizovaných aktivít. Je nevyhnutné dôsledné zvažovanie redukovania vlastných nákladov, resp. získavania
prostriedkov na skvalitňovanie služieb pre podnikateľov. Predpokladá sa čiastočné vykrytie nákladov, ktoré
svojím rozsahom presahujú bežný rozpočet rezortu.

Modely ekonomickej diplomacie

Zvládnuť požiadavku vysokej výkonnosti ekonomickej diplomacie
v prostredí neustálych zmien a nečakaných udalostí
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alebo
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informovanosti
honorárnych
konzulov
a spolupracovníkov

ED

Integrovaný systém vedenia ekonomických
diplomatov:
Pri mimoriadnych úlohách, ktoré vyžadujú plné
sústredenie a špeciálnu kvalifikáciu, môže byť
využívaný priamo od autora produktu, alebo
odborníka z MZVaEZ alebo príslušné kompetencie sú
delegované z ústredia na vedúceho zastupiteľského
úradu.
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Integrovaný systém prepája možnosti uplatňovaného
systému na zastupiteľskom úrade a systému, ktorý
sa využíva na iných pracoviskách. Sú na neho
napojení ekonomickí diplomati a prípadne externí
spolupracovníci.
Uvedený model zatiaľ predstavuje myšlienkový
konštrukt s možnosťou pokúsiť sa o jeho verifikáciu v konkrétnych podmienkach pôsobenia zahraničného ekonomického diplomata.

Základná organizačná forma pôsobenia ekonomickej diplomacie
Šírenie dobrého mena Slovenska
na úrovni zahraničného zastupiteľstva
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1. Prezentáciou s účasťou autora
produktu

Prezentácie

ZÚ

3. Interpersonálnou komunikáciou

cí
ve
Autor
alebo
ekonomický
diplomat

ZÚ

ae

íS
R

ZÚ

ur
óp
st
skych áležito
z

ZÚ

2. Prezentáciou prostredníctvom
ekonomického diplomata

vo zahraničný
t
s
r
ch
te

Min
i

s

ZÚ

Prezentácie

ZÚ

4. Prezentáciou kvalitou prelomových
a doteraz s podobnými funkciami neznámych produktov, prípadne produktov najvyšších inovačných rádov alebo
excelencie dizajnu, prípadne iných pozoruhodných vlastností
5. Na výstavách a iných podujatiach
6. Prostredníctvom médií

ZÚ

ZÚ

Zastupiteľský úrad
Vplyv prezentácii na jednotlivcov
alebo špecificky zamerané komunity

Rozšírená organizačná forma pôsobenia ekonomickej diplomacie
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Rozšírená organizačná forma ekonomickej
diplomacie je založená na predstave
informačného
prieniku
cez
niekoľko
sústredných kružníc od ich stredu po najvyššiu
úroveň. V podmienkach Slovenskej republiky
predpokladá vstup reprezentantov štátu
na úrovni kompetentného ministerstva
SR a vytvorenie internej komunikačnej
siete so zaangažovanosťou zodpovedných
reprezentantov Slovenska v zahraničí, ktorých
jednou z úloh je ďalšie rozširovanie dobrého
mena Slovenska v krajine pôsobenia.
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Komplexný
model
určený
pre
Ministerstvo
zahraničných
vecí a európskych záležitostí
(MZVaEZ) a jeho príslušný riadiaci
útvar, prostredníctvom ktorého sú
informovaní vedúci zastupiteľských
úradov v zahraničí. Dochádza tu
k prepojeniu systému ekonomických
diplomatov, systému honorárnych
konzulov a systému obchodných
zástupcov podnikov, vrátane systému
externých spolupracovníkov.

Poďakovanie
V prvom rade ďakujem podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí SR pánovi

Miroslavovi Lajčákovi,
za možnosť prezentovať môj pohľad na ekonomickú diplomaciu.
Ďakujem súčasným i bývalým veľvyslancom, ekonomickým diplomatom a ich
spolupracovníkom ako aj mnohým, s ktorými som mal možnosť spolupracovať v rámci
spoločného úsilia

šíriť dobré meno Slovenska.

Príloha

Spoločný záujem je predpokladom osvojovania si nových znalostí a vyššej
výkonnosti ekonomickej diplomacie
Bol som milo prekvapený listom pani Dagmar Repčekovej, generálnej riaditeľky Sekcie hospodárskej spolupráce, požiadavkou, aby
som na dnešnej porade prezentoval svoje skúsenosti a poznatky z oblasti riadenia a podnikateľskej praxe. Rovnako som rád, že
svoj vzácny čas mi venoval aj pán Dušan Bella, riaditeľ Odboru riadenia ekonomickej diplomacie. Prekonzultovali sme zásadné
otázky, na ktoré by som sa mal sústrediť a tak môžem potvrdiť, že osobné stretnutia a konzultácie odborníkov z diplomatickej
a podnikateľskej sféry sú vždy veľmi užitočné. Samozrejme, časový limit neumožní rozsiahlejší výklad a detailnú názorovú diskusiu
o danej problematike. Ponúkam preto možnosť, rozšírenia priestoru spôsobom, ktorý sa mi javí užitočný.

DVD pre každého

Porada obchodno-ekonomických diplomatov MZVaEZ 29.6.2015
DVD obsahuje podstatné časti materiálov
týkajúcich sa ekonomickej diplomacie, ktoré
sú pripravené na publikovanie a zároveň na
ich širšie využitie v rámci praktického výkonu
ekonomickej diplomacie na rozličných
úrovniach vrátane zahraničných prezentácii.
Obsahuje moje vystúpenie v rámci oficiálneho
programu (Ekonomická diplomacia z pohľadu
podnikateľskej praxe), ktorá je rozšírená o ďalšie
súvislosti. Zároveň sa pokúšam o formlovanie téz
obsahujúcich nosné otázky pre skvalitňovanie
procesov ekonomickej diplomacie, ktoré môžu
byť inšpiráciou pre všetkých zúčastnených
ekonomických diplomatov, a ktoré si žiadajú
aj širšiu diskusiu vrátane prieskumu názorov
ekonomických diplomatov na zastupiteľských
úradoch pôsobiacich v zahraničí, prípadne
aj iných riadiacich pracovníkov na MZVaEZ.

Inšpirácie, príležitosti, postrehy

Hľadanie optimálnych riešení pre zvyšovanie efektivity ekonomickej diplomacie
Všetci, ktorí sa venujeme ekonomickej diplomacii, si veľmi dobre uvedomujeme jej hlboký zmysel, aké
náročné je plnenie nášho poslania. Rád by som oslovil všetkých zúčastnených s návrhom na zapojenie sa
do diskusie o najzávažnejších otázkach ekonomickej diplomacie.
Nech je to v prvom rade idea, vnútorné
presvedčenie, že to, čo robíme spolu a zároveň
každý osobitne, je predmetom nášho
výsostného poslania, ktoré je orientované na
prospech napredovania aj v našom najbližšom
okolí a na našom pracovisku. Ak sa stotožníme
s myšlienkou, že je to zároveň naplnenie
našich spoločných predsavzatí a že je to naše
vnútorné presvedčenie, potom sa nám otvára
príležitosť dospieť k tvorbe ekonomickej
platformy povyšujúcej každodenné zvládanie
náročných otázok dneška na stav, ktorý si
všetci želáme, na získavanie ostatných, ktorí
majú rovnaké túžby a ciele.
Predpokladám, že závažnosť problematiky vyvolá u každého z nás potrebu diskutovať a nachádzať riešenia. Pre zamyslenie sa a zapojenie
sa do diskusie prikladám deväť téz
(T1 až T9).

www.kassay.eu, kassay@nextra.sk

Východiskové formulácie uvažovaných téz
T1

FUNKCIE EKONOMICKEJ DIPLOMACIE

POTREBA DOHODNÚŤ SA NA KOOPERÁCII A PODPORE V RÁMCI EURÓPSKEJ DIPLOMATICKEJ SLUŽBY

MODEL AKO INTEGROVANÝ PRODUKT
T2 PODNIKATEĽSKÝ
ZJEDNOTENIE ZÁUJMOV PODNIKATEĽOV A EKONOMICKEJ DIPLOMACIE

T3 VÝROKY, CITÁCIE Z OFICIÁLNYCH DOKUMENTOV

VYSTÚPENIE PODPREDSEDU VLÁDY A MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECÍ SR MIROSLAVA LAJČÁKA

T4 EKONOMICKÁ DIPLOMACIA A PODNIKANIE

PODNIK A PODNIKANIE, AKO PRÍSPEVOK DO SPOLOČENSKÉHO BOHATSTVA

MÁ SPOLOČNÉ EKONOMICKÁ DIPLOMACIA S INOVÁCIAMI PODNIKOV A PRODUKČNÝCH PROCESOV ?
T5 ČO
ZMENA JE NEKONEČNÝ, VEČNE SA OPAKUJÚCI, VŽDY NANOVO FORMOVANÝ PROCES

T6 PREČO DVOJJEDINOSŤ EURÓPSKEJ DIPLOMACIE A ZAHRANIČNEJ POLITIKY ?
POLITIKA VLASTNÁ A POLITIKA SPOLOČNÁ

DUŠEVNÝCH PRODUKTOV V MEDZINÁRODNOM RÁMCI PROSTREDNÍCTVOM EKONOMICKEJ DIPLOMACIE
T7 ŠÍRENIE
VYSTÚPENIE ŠÁTNEHO TAJOMNÍKA MZVa EZ PhDr. PETRA BURIANA NA SLÁVNOSTNEJ PREZENTÁCII PENTALÓGIE PODNIK A PODNIKANIE

T8

EKONOMICKO-INFORMAČNÁ FUNKCIA
MINOTOROVANIE MAKROEKONOICKÉHO VÝVOJA

ZDROJOV NA ZABEZPEČENIE OBJEKTIVITY PREZENTOVANÝCH INFORMÁCIÍ
T9 NEDOSTATOK
POTREBA EFEKTÍVNEJ KOMUNIKÁCIE
Uvedené tézy nezahŕňajú komplex závažných otázok, predpokladá sa však inicializácia nových návrhov zo strany
skúsených praktikov pôsobiacich v zahraničných službách.

EKONOMICKEJ DIPLOMACIE
T1 FUNKCIE
POTREBA DOHODNÚŤ SA NA KOOPERÁCII A PODPORE V RÁMCI EURÓPSKEJ DIPLOMATICKEJ SLUŽBY
Príslušné dokumenty podliehajú neustálym diskusiám a rokovaniam na príslušnej pôde. Pripravovaná zmluva o Ústave
pre Európu, podmieňovala existenciu funkcie Vysokého predstaviteľa Únie pre Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú
politiku a Európskej diplomatickej služby. Spolu so zakotvením právnej subjektivity mali zabezpečiť v EÚ lepšiu pozíciu
v medzinárodných vzťahoch. Podmienkou bolo, že inštitúcie EÚ, najmä delegácie EK a zastupiteľské úrady členských štátov,
si nebudú navzájom konkurovať, ale spolupracovať s účelom dosiahnutia spoločného cieľa.

C

Podpora obchodnej realizácie slovenských podnikov v zahraničí, s dôrazom na slovenský export; osobitný dôraz
na internacionalizáciu malého a stredného podnikania (MSP); obchodné misie; 1. podpory prílevu priamych
zahraničných investícií (tvorba pracovných miest), kapitálových expanzií slovenských podnikov v zahraničí,
2. s dôrazom na slovenský export; obchodné misie; a ďalšie. Ide o reťaz aktivít, avšak otázkou je, či je vôbec možné ich
zaradiť do procesov ekonomickej diplomacie s perspektívou ich zacieleného vedenia z centrály decíznej sféry v čase,
kedy je to akútne dôležité.

R

Nejednotnosť musí ustúpiť potrebe dohodnúť sa a musia byť vytvorené také podmienky, ktoré zefektívnia pôsobenie
EÚ v medzinárodno-politickom prostredí.

MODEL AKO INTEGROVANÝ PRODUKT
T2 PODNIKATEĽSKÝ
ZJEDNOTENIE ZÁUJMOV PODNIKATEĽOV A EKONOMICKEJ DIPLOMACIE
Vysoká výkonnosť ekonomiky je reflexiou integrácie
vedy a praxe v produkčných podmienkach podniku
Šírenie dobrého mena Slovenska v širokom rámci ekonomickej
diplomacie

Štát
a systém
podpory
exportu

Dohoda
o požiadavkách
alebo z nich
vyplývajúcich
úloh

Podnik vytvára nové hodnoty, ekonomický diplomat
ich ďalej zhodnocuje

Ekonomická diplomacia sa stala významnou súčasťou
podnikateľského procesu

Ak chcem byť v exporte úspešný, musím v prvom rade „dať svetu vedieť“ že taký produkt existuje.
V tom zmysle využívam všetky prístupné prostriedky šírenia informácií o produkte. Veľkú pozornosť venujem prezentáciám týchto produktov. Medzi duševnými a materiálnymi produktmi majú
významné miesto vynálezy, objavy a prevratné metódy rastu výkonnosti podnikov.

Zvýšenie efektivity ekonomickej diplomacie z veľkej časti závisí
od materiálnych podmienok a kvalifikovanosti ekonomických
diplomatov. Tento počin umožnil tvorbu nového tezauru znalostí a možností ich využitia aj v iných podnikoch.

Podnikatelia

Ekonomický diplomat je multidisciplinárne uvažujúci
odborník je kľúčovou osobou v procese ekonomickej
diplomacie. Jeho pôsobenie v zahraničí si vyžaduje odbornú erudovanosť a organizačnú pohotovosť.

Tvorba
hodnôt

Realizácia
požiadavky
a dohoda
o exporte

Tvorba hodnôt
na báze zlepšení
a inovácii

Tvorba hodnôt
na báze
vynálezu

Produkty duševné
projekt pentalógie
Podnik a podnikanie

Ekonomický
diplomat
zhodnocuje
produkt

Podnik realizuje
nové hodnoty
v podobe
produktu

Jednou z najdôležitejších aktivít v ekonomickej diplomacii je usmerňovanie a využívanie
nových možností podnikov prezentáciami najlepších produktov a verifikovaných znalostí, ako
aj využívania nových možností prezentáciami najlepších produktov a verifikovaných znalostí
s možnosťou ich širšieho využitia aj v iných podnikoch a kajinách.

C

„MZV EZ SR má záujem podporiť zastúpenia pre
poskytovanie služieb podnikateľskej verejnosti
aj mimo systému ekonomických diplomatov na
ZÚ SR v zahraničí, kde v súčasnej dobe pôsobí
len 47 (údaj v čase konferencie) ekonomických
diplomatov. Tento počet je nedostatočný.“

R

Zodpovedným
úlohám
ekonomických
diplomatov majú zodpovedať podmienky ich
práce.

Produkty materiálne
Horalka
výrobná linka
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Ekonomická diplomacia je efektívna, ak rezort včas presadzuje
strategické rozhodnutia, prípadne ich alternatívy
Nositeľom úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády SR je Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ). Zabezpečuje ich prostredníctvom zastupiteľských úradov
a ekonomických diplomatov v jednotlivých krajinách. Spolupracuje s podnikmi, ktoré majú v zahraničí
dcérske podniky, prípadne vyslaných obchodných zástupcov.

SP

ZÚ
ZÚ

MZVaEZ – ZÚ zastupiteľské úrady v zahraničí

SP

OZ

OZ

OZ

OZ

y

s

Podnik
Divízia
obchodu

Integrov
aný

SP

SP

SP

SP
OZ

Systém
zastupiteľského
úradu v zahraničí

SP

OZ

Systém
špeciálneho
určenia

SP Externé zložky – SP Spolupracovníci a individuálne aktivity

OZ Podnik – OZ obchodný zástupca

SP

Strategické rozhodnutia zároveň vyžadujú zváženie ekonomiky vlastnej činnosti a predpokladajú racionalizáciu realizovaných aktivít. Je nevyhnutné dôsledné zvažovanie redukovania vlastných nákladov, resp. získavania prostriedkov na skvalitňovanie služieb pre podnikateľov. Predpokladá sa čiastočné vykrytia nákladov,
ktoré svojim rozsahom presahujú bežný rozpočet rezortu.

ED

vedenia ekonomic
kýc
stém

Pri mimoriadnych úlohách, ktoré vyžadujú plné
sústredenie a špeciálnu kvalifikáciu, môže byť
využívaný priamo od autora produktu, alebo
odborníka z MZVaEZ alebo príslušné kompetencie sú delegované z ústredia na vedúceho
zastupiteľského úradu.

ED

SP

Systém
produkčného
podniku
alebo
inštitúcie

Systém
informovanosti
honorárnych
konzulov
a spolupracovníkov

atov

ZÚ

ZÚ

Externí
spolupracovníci
a individuálne
aktivity

SP

OZ

SP

ED

ED

ED

Integrovaný systém prepája možnosti uplatňovaného systému na zastupiteľskom úrade
a systému, ktorý sa využíva na iných pracoviskách. Sú na neho napojení ekonomickí diplomati a prípadne externí spolupracovníci.
Uvedený model zatiaľ predstavuje myšlienkový konštrukt s možnosťou pokúsiť sa
o jeho verifikáciu v konkrétnych podmienkach pôsobenia zahraničného ekonomického diplomata.
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C

Úsilie o prienik
vedy
do produkčnej
praxe

Každý deň
prináša novú
príležitosť

Integrovaný systém vedenia ekonomických
diplomatov:

m
iplo

ZÚ

Zvládnuť požiadavku vysokej výkonnosti ekonomickej diplomacie
v prostredí neustálych zmien a nečakaných udalostí

hd

MZVaEZ

ZÚ

SP

ZÚ

Produkčná
prax
a publikačná
tvorba

Modely ekonomickej diplomacie

OZ

SP

ZÚ
ZÚ
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Plynutie času

Vysoká výkonnosť, nové hodnoty, efektívnosť práce
a modely ekonomickej diplomacie.
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R

Ekonomické
výsledky
korporácie
I.D.C. Holding,
a.s.

Osobná
skúsenosť
a pochopenie
životnej
reality
Plynutie času

Systémové riešenie vedenia zastupiteľských úradov
zahraničí s nadväznosťou na zefektívňovanie práce.

CITÁCIE Z OFICIÁLNYCH DOKUMENTOV
T3 VÝROKY,
VYSTÚPENIE PODPREDSEDU VLÁDY A MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECÍ SR MIROSLAVA LAJČÁKA
Stratégia vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 – 2020

V rozhodujúcej miere dominujú
zahraniční investori – silné
nadnárodné korporácie, ktoré
zrejme na našu výraznejšiu pomoc
odkázané nie sú

Potrebujeme stabilný koordinačný
a konzultačný mechanizmus

Systém spolupráce našich
ekonomických diplomatov
s podnikateľskými subjektmi
treba sfunkčniť, aby sa stal
užitočným pre podnikateľov
Chcel by som dosiahnuť, aby
ekonomická diplomacia bola
životaschopným a živým
organizmom. Ekonomická
diplomacia,
ak má mať zmysel, musí
slúžiť podnikateľom a ich
záujmom“

K tomu slúžia aj spoločné
konferencie a stretnutia medzi
ekonomickými diplomatmi
a podnikateľmi

C

Tento systém musí operatavne
reagovať na obchodnopodnikateľské potreby
a podnety podnikateľskej
komunity. Ako príklad
cielenej podpory možno
uviesť, že medzi 20 najväčšími
exportérmi zo Slovenska sú
iba dve firmy v slovenskom
vlastníctve

Nie je rozhodujúce, či ho nazveme
„proexportná rada“ alebo inak.
Dôležité je, aby združoval všetky
relevanté vládne orgány, agentúry,
predstaviteľov podnikateľskej obce,
samozrejme vrátane SOPK, a aby sa
schádzal na pravidelnej báze. Moja
predstava je – aspoň raz za štvrťrok

Potrebujem totiž počuť Váš silný
hlas – artikuláciu Vašich záujmov.
Svoju úlohu, svoj mandát vnímam
ako službu. Od Vás ale potrebujem,
aby ste jasne zadefinovali svoje
potreby. My následne prispôsobíme
výkon zahraničnej služby týmto
vašim potrebám
a záujmom

Formulácie uvedené vo fragmentoch vystúpenia
podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí
SR Miroslava Lajčáka.

Súčasťou vízie ekonomickej
diplomacie, zvýšenia jej pridanej
hodnoty, zostáva posilnenie výkonu
našich veľvyslanectiev v obchodnoekonomickej dimenzii,
predovšetkým práce ekonomických
diplomatov

Konzultačný mechanizmus by nám
mal pomôcť pri hľadaní odpovedí na
niektoré koncepčné otázky: aké sú
reálne možnosti
ekonomickej diplomacie; kde
je jej nevyužitý potenciál a kde
sú jej limity; aké sú očakávania
podnikateľskej sféry a podobne

Rád by som Vás taktiež chcel
požiadať o aktívne predkladanie
návrhov na spoluprácu pri organizovaní
spoločných aktivít napr. formou
obchodných misií MZV a SOPK
a ďalších relevantných inštitúcií, ktoré
budú súčasťou mojich zahraničných
pracovných ciest

S cieľom posilniť ekonomický
potenciál Slovenska bude nevyhnutné
dosiahnuť synergiu pôsobenia
diplomatického zastúpenia SR
vo svete, expertízy ekonomickej
diplomacie SR a odborného potenciálu
podnikateľských a zamestnávateľských
zväzov. Nestačí,aby sme
viedli dialóg

Sprievodným znakom posilnenia
ekonomickej dimenzie našej zahraničnej
služby sa totiž v čoraz väčšej miere
stáva aj aktívna prezentácia Slovenska,
jeho kultúry, turistických a investičných
možností a rozširovanie priamej
spolupráce miest a obcí

Chceme posilniť postavenie Slovenska
v zahraničí. Nejde len o účinnejšiu
pomoc najmä malým
a stredným podnikom

R

Rozlíšenie najdôležitejších fragmentov obsahu
vystúpenia s možnosťou odvodenia relevantných
záverov a ich transformácie do spoločenskej praxe.

Nová pozícia, nové príležitosti pre šírenie dobrého mena Slovenska

Štátny tajomník MZVaEZ PhDr. Peter Burian získal post osobitného predstaviteľa EÚ pre strednú Áziu

1

Predmet diplomacie je závsilý od metód, aktuálnych potrieb a rozsahu problematiky. Pri úvahe o predmete ekonomickej diplomacie sa v prvom
rade musím opierať o znalosti, ktoré sa pripisujú vedeckému výskumu.

2

Veda sa opiera o prax, prax verifikuje teóriu. Vždy sa vychádza z objektívnej reality, ktorá existuje, a to nezávisle od nás. Neexistuje teda výlučne
v našej mysli, v nej je len odraz tejto objektívnej reality. Táto realita je objektívne skúmateľná, je možné o nej zhromažďovať dáta (údaje).
Primárny spôsob získavania dát je našimi zmyslami – pozorovaním a registrovaním.

3

Svojím spôsobom túto úlohu plní legálny lobing, ktorý vytvára aktívny tlak na zákonodárne exekutívne inštitúcie a dokáže vytvoriť podmienky
na to, aby sa ekonomické prostriedky spoločnosti využívali v maximálnej miere efektívne a predchádzalo sa tak zlyhaniam štátneho aparátu pri
obstarávaní verejných statkov, ktoré sú produktami politického trhu.

C

Predmet ekonomickej diplomacie môže byť rozšírený
predovšetkým pri skúmaní rozhodovacích procesov.
Tzn., že v inštitucionálnom prostredí je predmet skúmania komplexnejší a prelína sa s politicko-lobistickou
aktivitou často aj nadnárodného vplyvu.

R

Zastúpenie na vysokej pozícii predstaviteľa EÚ aj vzhľadom na vysoké uznanie zásluh slovenského diplomata
PhDr. Petra Buriana v prostredí medzinárodnej diplomacie vytvára priaznivejšie podmienky pre napĺňanie
úloh v zmysle dlhodobého strategického programu
vlády SR.

DIPLOMACIA A PODNIKANIE
T4 EKONOMICKÁ
PODNIK A PODNIKANIE, AKO PRÍSPEVOK DO SPOLOČENSKÉHO BOHATSTVA
Šírenie dobrého mena Slovenska, ako aj vlastného predsavzatia formulovaného pred viac než dvoma desiatkami rokov v pobobe
osobnej misie. Zapojenie sa do ekonomickej diplomacie prezentáciami celoživotného diela Podnik a podnikanie a materiálnych
produktov I.D.C. Holding, a.s. (pod zastrešujúcou značkou Sedita, sú známe predovšetkým Horalky).

C

Integrovaný
produkt
pozostávajúci
z materiálneho a duševného produktu.
V takýchto prípadoch ide o vzájomnú
podporu, čo zvyšuje synergiu prezentácie.

R

Efektivita prezentácií v zahraničí sa zvyšuje, ak sa
súčasne predstavia duševný a materiálny produkt.
Sú to produkty vzájomne prepojené, umožňujú
pri prezentácii vysvetľovanie ďalších podstatných
súvislostí.

T5 ČO MÁ SPOLOČNÉ EKONOMICKÁ DIPLOMACIA S INOVÁCIAMI PODNIKOV
A PRODUKČNÝCH PROCESOV ?

ZMENA JE NEKONEČNÝ, VEČNE SA OPAKUJÚCI, VŽDY NANOVO FORMOVANÝ PROCES
Rokmi sa mení nielen názor jednotlivca, ale mení sa i spoločenská situácia a podnikateľské prostredie. Pribúdajú skúsenosti,
rozvíja sa báza znalostí. Ako akcionár som zároveň členom Európskej akadémie vied a umení a mám prehľad o inováciách
aplikovaných v širšom, nadnárodnom kontexte. Zároveň som
predsedom Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., a počas uplynulých viac než 20 rokov, pôsobím aj ako spoluriešiteľ a konzultant pri najzávažnejších problémových otázkach a venujem sa
aj podnikovému výskumu a inováciám. Som autorom viacerých patentov, jeden som aplikoval v odštepnom závode Figaro
Trnava (na obr. Karusel na automatizované napichovanie paličiek
do lízaniek). Mojím životným krédom je spojenie vedy a praxe, čo dnes už prináša konkrétne výsledky. Akcent kladiem na
vzdelávanie, nadobúdanie znalostí a inovácie v myslení a samozrejme realizácii v širokom rámci.

C

„Problém - jeho preskúmanie - Tvorba inovácií v komplexnom systéme - Realizácia - Dosiahnuté výsledky - výnosy - Nové investície
- Zvyšovanie konkurenčnej schopnosti podniku na globálnych trhoch“. V tom zmysle
chápem inovácie ako celok, súhrn čiastkových inovácií, ktorých účinok sa prejaví vo
zvyšovaní podnikovej výkonnosti a samozrejme i v profite podniku.

R

Využitie overených riešení s návrhmi modifikácií podľa
špecifík zadania. Príkladom kreatívnej modifikácie
môjho patentu „súbežné obrábanie čiel ložiskových
krúžkov preťahovaním“ je aplikácia vo o.z. Figaro
Trnava „poloautomatizované napichovanie paličiek
do lízaniek“. Je to príklad nahradenia fyzickej práce
strojovým zariadením.

DVOJJEDINOSŤ EURÓPSKEJ DIPLOMACIE A ZAHRANIČNEJ POLITIKY ?
T6 PREČO
POLITIKA VLASTNÁ A POLITIKA SPOLOČNÁ
Pretože diplomacia presadzuje politiku svojej krajiny,
jej zahraničná politika potom celkom logicky musí mať
rovnaký smer. Ak by som aj vnášal do teórie ekonomickej
diplomacie nové prvky pochádzajúce z iných súvislostí,
nemôžem na tento zásadný postoj hľadieť inými očami.
Akceptujem preto platné definície a úvahy, týkajúce sa
európskej diplomacie.

Stretnutie s Lechom Walesom, laureátom Nobelovej ceny mieru pri
prezentácii III. zväzku pentalógie Podnik a podnikanie vo Varšave.

C

Európska únia nemá vlastnú zahraničnú
politiku, nie je akýmsi suverénnym
nadštátom, ktorý by mal vytvorený
mechanizmus tvorby svojej zahraničnej
politiky. Je to akceptovateľné?

R

Uznávaná definícia pojmu európska diplomacia neexistuje vo vzťahu k tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám,
ktoré permanentne vykonávajú príslušné
orgány EÚ alebo orgány členských štátov
EÚ, ak tieto konajú koordinovane v rámci
Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

T7 ŠÍRENIE DUŠEVNÝCH PRODUKTOV V MEDZINÁRODNOM RÁMCI
PROSTREDNÍCTVOM EKONOMICKEJ DIPLOMACIE

VYSTÚPENIE ŠTÁTNEHO TAJOMNÍKA MZVaEZ PhDr. PETRA BURIANA NA SLÁVNOSTNEJ
PREZENTÁCII PENTALÓGIE PODNIK A PODNIKANIE
Nedostatok zdrojov na zabezpečenie riadnej funkcie
spoločenských inštitúcií vedie k výbojom a vzájomnému
ovplyvňovaniu a celospoločensky prístupnej mediálnej
konfrontácii kompetentných účastníkov.

C
R

Zoberme si však príklad obmedzovania
finančných zdrojov na rozvoj vedy
a potrebu šírenia kultúry pre široké vrstvy
obyvateľstva.
Neprichodí mi zastávať žiadne zo známych
stanovísk. Napadlo mi, a písal som o tom vo
štvrtom zväzku pentalógie, aká je podobnosť existenčných podmienok jedinca na
zachovanie jeho života na zemeguli a oproti
tomu, pravdepodobnosť zachovania života
zemegule vôbec. Isté myšlienkové fragmenty mávajú svoj význam pri úsilí o generovanie nových postupov v podnikoch a ich začlenení do systémov riadenia v podniku.

- INFORMAČNÁ FUNKCIA
T8 EKONOMICKO
MONITOROVANIE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJA
Trhové analýzy, v súčasnosti aktuálne protikrízové opatrenia a opatrenia na zvýšenie zamestnanosti; propagácia štátu v zahraničí
– prepojenie kultúry a ekonomiky, hľadanie nového využitia kultúrnych inštitútov SR v zahraničí, branding Slovenska.

C

1. Vzájomná informovanosť. Dospel som k myšlienke nielen pripraviť projekt, ale aj ho zrealizovať a prostredníctvom
prípadových štúdií oboznamovať s dosiahnutými výsledkami a reálnou možnosťou ďalšieho rozvoja podniku. Širšie koncipovaná
aktivita sa uberá od odborných seminárov a konferencií k prezentáciám dosahovaných výsledkov v domácich podmienkach,
ale aj v premyslenej postupnosti pripravovaných prezentácií v zahraničí, predovšetkým v krajinách, s ktorými podnik udržiava
bližšie kontakty, alebo sa významne podieľa na exporte alebo v týchto krajinách má svoje dcérske podniky alebo obchodné
zastúpenia.
2. Osobitné miesto majú prezentácie publikácií. Konkrétnym príkladom je publikácia Podnik a podnikanie vydávaná
v piatich jazykoch. Ak som už spomenul evolúciu, nachádzam jej konkrétny výraz aj v evolučnej špirále, ktorá sa vo vymedzenom
časovom období začína každodennosťou jednoduchej práce jednotlivca a končí sa ekonomickou diplomaciou v podobe
šírenia produktov a teórií napomáhajúcich prieniku progresu aj do iných krajín, čo má svoje prirodzené pokračovanie.
3. Individuálne uspôsobené metodiky. V súčasnom štádiu realizácie ekonomickej diplomacie som považoval za vhodné
vyčleniť a zvlášť v tejto publikácii prezentovať a vyhodnocovať niektoré ďalšie metodiky.
4. Možnosti týkajúce sa rozvoja ekonomickej diplomacie. Samozrejme, existujú aj iné prístupy, použiteľné najmä v prvom
štádiu úvah, napríklad možnosť náhľadu na systémové modifikácie a ich voľbu. Tie sú zatiaľ v štádiu prvotiny. Predpokladám
v budúcnosti ďalšie rozpracovanie metodiky, avšak daný stupeň riešenia je v tomto štádiu prijateľný.

R

Riešenie jednotlivých okruhov podľa uvedených bodov si vyžiada samostatné zadanie vzhľadom na rozsah opísaných
elementov vstupujúcich do procesov diplomacie.

T9 NEDOSTATOK ZDROJOV NA ZABEZPEČENIE OBJEKTIVITY
PREZENTOVANÝCH INFORMÁCIÍ
POTREBA EFEKTÍVNEJ KOMUNIKÁCIE

Šírenie duševných produktov v medzinárodnom rámci prostredníctvom ekonomickej diplomacie je jedným zo
spôsobov rýchleho prieniku informácií do spoločenského vedomia a pochopiteľne, aj vybudenia záujmu podnikov
alebo aj iných inštitúcií o samotné riešenia a ich využitie. Vzhľadom na mimoriadny význam šírenia informácií tohto
druhu je možná aktivácia inštitúcií, ktoré sa s problematikou profesionálne zaoberajú.

C

Osobnými kontaktmi s predstaviteľmi decíznej sféry. (prezidenti, ministri, štátni tajomníci) priama komunikácia s veľvyslancami a generálnymi konzulmi príslušných krajín v rámci I.D.C. Holding, a.s. účasťou a diskusnými príspevkami na
významných podujatiach v rámci Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, spoluorganizovanie
prezentácií a aktívne zapojenie sa do záujmov zahraničných univerzít, napr. prednášky v rámci ekonomickej diplomacie (ED).
Masové šírenie zásadných názorov v zhode s úlohami ED. Ide o možnosti v aktuálnom čase. V súčastnosti sú to napríklad rubrika „TREND Barometer“, prostredníctvom komentárov „Dnes píše“ v Hospodárskych novinách, tlačovými správami
v agentúrach TASR a SITA a stránka www.kassay.eu.
Aktívnym členstvom vo vedeckých radách univerzít a vo vedeckých časopisoch. Masové šírenie vlastnej autorskej
tvorby spojenej s ideou ED Masové šírenie zásadných názorov v zhode s úlohami ED. Zacielené šírenie ideí ED vydávaním
diel iných autorov, zacielené šírenie ideí ED v rámci členstva v Európskej akadémii vied a umení v Salzburgu, šírenie idey ED
vydávaním podnikových novín, prostredníctvom vedeckých štúdií a odborných článkov prostredníctvom odborných kníh,
článkov, rozhovorov a komentárov. Návrh uvedených zdrojov je zhrnutý v nasledujúcej tabuľke.

Usmerňovanie,
aktualizovanie
a presadzovanie úloh ED

Prienik špecifických záujmov
ED do zahraničia

Šírenie idey ED osobnými
kontaktmi

Šírenie zásadných názorov
v zhode s úlohami ED

Osobná aktívna účasť na
význačných podujatiach
spojených s ideou ED

Osobnými kontaktmi
s predstaviteľmi decíznej sféry
(prezidenti, ministri, štátní
tajomníci)

Priama komunikácia
s veľvyslancami a generálnymi
konzulmi príslušných krajín
v rámci I.D.C. Holding, a.s.

Účasťou a diskusnými
príspevkami na významných
podujatiach

V rámci Nadácie profesora
Štefana Kassaya na podporu
vedy a vzdelávania

Spoluorganizovanie
prezentácií a aktívne
zapojenie sa do záujmov
zahraničných univerzít, napr.
prednášky v rámci ED

Masové šírenie zásadných
názorov v zhode s úlohami ED

Masové šírenie zásadných
názorov v zhode s úlohami ED

Masové šírenie zásadných
názorov v zhode s úlohami ED

Masové šírenie zásadných
názorov v zhode s úlohami ED

Šírenie zásadných názorov
v zhode s úlohami ED

Prostredníctvom rubriky
„TREND Barometer“

Prostredníctvom rubriky
„Dnes píše“ v Hospodárskych
novinách

Prostredníctvom tlačových
správ v agentúrach TASR
a SITA

Prostredníctvom webovej
stránky www.kassay.eu

Aktívnym členstvom vo
vedeckých radách univerzít
a vo vedeckých časopisoch

Masové šírenie vlastnej
autorskej tvorby spojenej
s ideou ED

Masové šírenie zásadných
názorov v zhode s úlohami
ED

Zacielené šírenie ideí ED
vydávaním diel iných
autorov

Zacielené šírenie ideí ED
v rámci členstva v Európskej
akadémii vied a umení
v Salzburgu

Šírenie idey ED vydávaním
podnikových novín

Prostredníctvom vedeckých
štúdií a odborných článkov

Prostredníctvom odborných
kníh, článkov, rozhovorov
a komentárov

Prostredníctvom Nadácie
profesora Štefana Kassaya na
podporu vedy a vzdelávania

Aktívnym členstvom
v Európskej akadémii vied
a umení v Salzburgu a šírením
informácií o významných
aktivitách a nových
požiadavkách

Vydávanie Našich novín
a šírenie nosných informácií
týkajúcich sa predovšetkým
aktuálnych podnikových
aktivít a osobností

Knižné dary spojené
s presadzovaní idey ED

Knižné dary spojené
s presadzovaní idey ED
zástupcom SR v zahraničí

Pomoc a podpora
jednotlivcom pri
presadzovaní idey ED

Pomoc a podpora
inštitúciám pri presadzovaní
idey ED

Masové šírenie
videozáznamom spojených
s ideou ED

Darovanie všetkých
zväzkov pentalógie Podnik
a podnikanie a knižnici
MZVaEZ

Darovanie všetkých
zväzkov pentalógie Podnik
a podnikanie zástupcom
MZVaEZ a slovenských
podnikov pôsobiacich
v zahraničí

Darovanie kníh a príslušných
zväzkov podľa záujmu,
darovanie vždy po vydaní
nových publikácií

Darovanie publikácií
príslušným pracovníkom
a knižniciam inštitúcií

Prostredníctvom sociálnej
siete Google+ a informačného
kanálu na Youtube – Podnik
a podnikanie vo svetle
ekononickej diplomacie

R

Uvedená tabuľka obsahuje pomerne veľa možností zapojenia sa do ekonomickej diplomacie. Na základe dovtedajších
skúseností a experimentov som zvolil konfigurácie uvedené na viacerých predošlých obrázkoch. Pre ľahšiu orientáciu
v závere tejto knihy uvádzam aj niektoré videofilmy, ktoré čitateľovi umožnia bližšie zoznámenie sa s tvorbou autora
a obsahom ekonomickej diplomacie.

Svet by sa mal o nás
dozvedieť

Predpoklad zbližovania názorov a efektívnej spolupráce ekonomických
diplomatov a podnikateľov
Dialóg počas prípravy na diskusiu: Dušan Bella a Štefan Kassay

Prečo sa slovenským podnikom nedarí presadiť na trhoch mimo EÚ (85% exportu SR je v krajinách EÚ) ?
•
•
•
•
•
•
•

Historické – Slovensko nebolo vyspelé vo výrobe spotrebných tovarov. Skôr bolo ako doplnok českej
ekonomiky. Neboli tu obchodné zastúpenia a tým aj know-how prieniku na exportné trhy.
Rýchlejší prienik na známe trhy bývalých socialistických krajín, ktoré sú teraz v EÚ.
(aj tu sú medzery, napr. Poľsko je nedocenený trh z strany slovenských podnikov).
Finančná slabosť slovenských podnikov na prefinancovanie exportných aktivít. Zlepšiť prácu Eximbanky.
Slabá znalosť trhov mimo EÚ. Neznalosť miestnych obchodných zvyklostí, jazykov.
(španielčina, portugalština, čínština,...).
Neznalosť potreby týchto trhov a možností na týchto trhoch.
Ešte stále nevyčerpané možnosti exportu do krajín EÚ.
Slabá schopnosť zapojenia sa slovenských podnikov ako subdodávateľov na tieto trhy.

Akú konkrétnu podporu očakávajú slovenské firmy od našej ekonomickej diplomacie a čím naopak môžu
prispieť k jej ďalšiemu skvalitňovaniu?
•
•
•
•
•
•

Zber informácii o trhu, možnostiach a príležitostiach na trhoch a odovzdávanie týchto informácií
slovenským podnikom.
Lobing a podpora slovenských podnikov pri rozvoji obchodných aktivít na týchto trhoch.
Budovanie kontaktov a ich odovzdávanie slovenským podnikom.
Preplácanie účastí na veľtrhoch a výstavách na týchto trhoch.
Väčšia podpora Eximbanky.
Zber informácií o veľkých exportéroch do iných krajín a možnosti zapojenia sa podnikov
ako subdodávateľov do týchto aktivít.

Aký typ informácií zo Zastupiteľských úradov SR má význam pre manažérov slovenských podnikov pri exportnom prieniku
ich výrobkov a služieb na zahraničné trhy, resp. pri rozvoji výrobných kooperácií so zahraničnými partnermi a pod. ?
•
•
•
•

Informácie o trhu, veľkosti trhu a podiely na trhoch jednotlivými hráčmi, situácia či rastie trh alebo klesá.
Situácia miestnych konkurentov.
Možnosti zapojenia sa ako subdodávateľov do investičných celkov.
Základné informácie o podnikateľskom prostredí v krajine.

Budovanie vzťahov medzi predstaviteľmi decíznej sféry, vedeckými
ustanovizňami a podnikmi
1. Kooperácia s relevantnými inštitúciami, štátnej správy.
2. Členstvo a aktivita v príslušných zložkách profesných, záujmových alebo iných spoločensky prospešných
ustanovizniach a neziskových organizáciach.

Prekonávanie bariér
1. Pri vytváraní kontaktov a možností kooperácie so zodpovednými osobnosťami na najvyšších organizačných
hierarchiách a sprostredkovaní audiencie pomocou zodpovedných reprezentantov na sekretariátoch ministerstiev
a iných významných inštitúcií.
2. V rámci požiadaviek autorov alebo poverených ekonomických diplomatov, či zástupcov podnikov alebo inštitúcií pri
príprave prezentácií duševných resp. materiálnych produktov.

MOSKVA ZAGREB

SOFIA Salzburg KRAKÓW BUDAPEST

Ho Chi Minh
City vietnam

PRAHA

Pri prezentáciách v zahraničí som nadobudol dostatok skúseností týkajúcich sa nielen prezentácie, ale hlavne ochoty a prístupu
niektorých vedúcich zahraničných zastúpení. Musím však upozorniť, že niektorí v ich práci prezentáciu a potrebu informovať
o akcii a jej výsledkoch považovali za nepodstatnú. V súhrne však práve prezentácie boli vhodným miestom šírenia dobrého mena
Slovenska.

Slávnostná prezentácie pentalógie Podnik a podnikanie
Hľadanie vlastnej cesty a šírenie nových znalostí v relevantnom okolí

Oficiálna tlačová správa: BRATISLAVA 23. mája 2014 (WBN/PR) – Dnes bola verejnosti predstavená kompletná pentalógia Podnik a podnikanie od známeho vedca a podnikateľa Štefana Kassaya. Publikácia má 5 zväzkov a najnovšie vedecké poznatky, ktoré boli aplikované
do praxe, sú spísané na viac než 3 500 stranách. Pentalógia Podnik a podnikanie je prekladaná do anglického, maďarského, poľského
a ruského jazyka, takže celkovo ide o 25 obsiahlych zväzkov. Kvalitný obsah, výborné grafické spracovanie a rôzne jazykové mutácie ju
predurčili k tomu, aby sa stala predmetom záujmu širokej verejnosti a aj predmetom ekonomickej diplomacie.

Pentalógia prináša najnovšie vedecké poznatky a aplikácia
nových riešení do slovenského holdingu I.D.C. Holding, a.s.
obsahuje tiež hodnotné prípadové štúdie, ktoré sú sondou
do konkrétnej aplikácie poznatkov v produkčnej praxi. Je tiež
predmetom šírenia dobrého mena našej krajiny v zahraničí.

Konferencie zamerané na riešenie protirečení medzi decíznou sférou
a podnikateľmi
V súvislosti s tvorbou metodiky vedenia ekonomickej diplomacie zaoberám sa efektivitou ekonomickej diplomacie a to
z rôznych aspektov. Ekonomická diplomacia sa zreteľne prejavuje šírením dobrého mena Slovenska a prezentuje sa v tomto zmysle aj v zahraničí. Ekonomika v zahraničí zároveň je svojím obsahom úzko previazaná s ekonomikou exportujúcich
podnikov do zahraničia a ekonomikou dcérskych podnikov pôsobiacich v zahraničí. Zúčastnil som sa na viacerých konferenciách týkajúcich sa exportu a získal som množstvo podnetov, ktoré môžu napomôcť smerovaniu úvah o podpore exportu.

C

Nevdojak sa zamýšľam aj nad tým, do akej miery je oprávnená pomoc štátu podnikateľom, orientovaná na zvýšenie
exportnej výkonnosti. V prvom rade je však potrebné posúdiť, kam patria konferencie, veľtrhy a výstavy, ktoré prezentujú
konkrétne produkty a šíria dobré meno Slovenska. Sú alebo nie sú súčasťou ekonomickej diplomacie? Ako zladiť súbeh
informačných vplyvov so zacielením na konkrétny produkt?

Stupne riadenia verzus stupne podnikania

C

„Slovensko môže mať armádu úspešných exportujúcich podnikov” treba brať s rezervou. Vláda by si mala vytipovať
napríklad 150 perspektívnych domácich podnikov a snažiť sa ich „vyživovať“ a pomáhať pri prenikaní na zahraničné
trhy.

R

V citácii sa uvažuje aj o tom, že jedna alebo viac krajín sa rozhodnú opustiť eurozónu, ale „jadro“ eurozóny si
spoločnú menu ponechá. Pacek konštatuje, že „jadro“ je pomerne zdravé. Euro bolo experimentom a je relatívne
mladé. V mnohým smeroch nikdy nedávalo zmysel, na čo akademici upozorňovali už dávno, keď hovorili, že euro
nemá zmysel a že je to možno aj hlúposť, pretože nemôžete mať jednu menovú politiku pre toľko rozdielnych krajín
a pod. Všetky tieto veci sa teraz overujú v praxi. Nakoniec to budú práve ľudia dotyčných krajín, ktorí rozhodnú, či
dokážu prežiť prísny úsporný režim alebo nie.

C

Všetky regióny sú na tom s ekonomickým rastom lepšie ako Európa. Je to naozaj tak? Európa prišla so stratégiou pre
„inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast“ nazvanou Európa 2020.

R

Väčšina hospodárskeho rastu v Európe bude v nasledujúcich rokoch pochádzať z exportu, niektorí s veľkých exportérov
akými sú Nemecko, Rakúsko, Švédsko a iné, budú mať tiež veľké problémy s udržaním rastu ekonomiky. V dlhodobom
horizonte má táto stratégia význam, jej úlohou je zvýšiť konkurencieschopnosť Európy.

R

Akákoľvek forma je dobrá, pretože aj keď je to len forma pokus-omyl a možno sa neuspeje hneď na prvýkrát, pomôcť
firmám dostať sa na zahraničný trh je vždy dobrý nápad. Toto platí v každej krajine sveta, každý chce expandovať.
Slovenské exportné firmy a rodinné podniky by sa mohli zamerať najprv, napríklad na trhy v susedstve, trhy v strednej
a východnej Európe, do ktorých je možno jednoduchšie preniknúť a porozumieť im. Ak aj naozaj chcú ísť do Ázie, mali
by si vybrať menší trh, kde si vyskúšajú svoje schopnosti. V každom prípade, akákoľvek podpora vlády poskytnutá
exportérom, je dobrá vec.

R

Na úrovni malého a stredného podnikania je hlavné to: ako nájsť distribútora, ako si ho vybrať, ako vypracovať
exportnú stratégiu, aké by mali byť jej kľúčové piliere, aký by mal byť prvý krok, druhý krok atď, ako si stanoviť
prioritné trhy keď ich je tak veľa, ako si vybrať tri, či päť, kde je možné preniknúť rýchlejšie ako ostatní.

R

Najdôležitejšou otázkou pre niekoho, kto chce exportovať je, spôsob ako to urobiť, aby tento biznis bol aj udržateľný.
Pretože veľmi často sa stáva, že mnohí exportéri si proste povedia: získajme čo najviac distribútorov po celom svete.

R

Podnik, ktorý sa spolieha na distribútorov sa napokon stane neznámym, nikto nebude vedieť, o koho ide. Spoločnosti
musia vziať situáciu do vlastných rúk, musia to poňať ako ich domácu úlohu. Treba investovať do budovania mena
s dobrými ľuďmi. Až keď sa cítime pohodlne na jednom trhu a všetko beží ako má, naše meno je známe a zarábame
peniaze, vtedy si môžeme povedať: dobre, akých ďalších päť trhov prichádza do úvahy?

R

Jediný spôsob ako môže vláda prilákať investorov, je byť proaktívna. Čím viac môže predstaviteľ vlády stráviť času
v zahraničí, tým lepšie. Je dobré, že sa podnikajú podobné misie. Iný problém je, ako sú realizované a aký typ ľudí príde
na stretnutia. Je to človek z exekutívy alebo je to len niekto z nižšieho stupňa firemnej hierarchie, ktorý mal náhodou
cez deň voľný čas? Väčšinou to funguje lepšie ak sa podobná akcia plánuje 9-12 mesiacov vopred. Ak už máme firmu,
ktorá investovala na Slovensku, môžete s pomocou ambasády požiadať CEO a spýtať sa: „Pozrite sa, za 12 mesiacov
budeme robiť seminár v Amerike, prosíme vás, aby ste sa k nám v New Yorku pripojili a povedali svoju skúsenosť so
Slovenskom“. Týmto štýlom sa potom zúčastnia aj iní CEOs. Ak sa to urobí chytrým spôsobom, a neviem, akým
spôsobom sa to zvykne robiť na Slovensku, veci môžu vyjsť celkom dobre, ale samozrejme sú aj stretnutia, ktoré príliš
nefungujú. Rakúsko investovalo obrovské peniaze do výskumu a vývoja, do spájania univerzít s firmami. Malo by tiež
investovať do pomoci firmám, ktoré sa snažia preraziť na zahraničných trhoch, nejakými finančnými prostriedkami
alebo iným spôsobom, v každom prípade sa snažiť tieto firmy „vyživovať“.

R

Sú tu príklady zo zahraničia. Vláda môže malým a stredným podnikom pomôcť. Možno pri vývoji nových produktov,
možno s novými technológiami, možno s nejakými dotáciami. Čo urobili Fíni? Čo urobili Rakúšania? Ak sa pozrieme na
štruktúru rakúskeho exportu, zistíme, že sú tam mnohé malé a stredné podniky a všetky exportujú, všetky sú prítomné
v zahraničí. Vláda im pomáha mnohými spôsobmi. Existujú už overené modely, ktoré fungujú.

C

”Nemyslím si, že Slovensko môže dúfať, že bude mať veľkú nadnárodnú spoločnosť, ale určite môže mať armádu
exportujúcich podnikov slušnej veľkosti, ktoré budú mať svoj okruh trhov po celom svete, ktoré budú úspešné v Latinskej
Amerike, východnej Európe a bude to exportný motor, ktorý bude mať pôvod na Slovensku, čo je veľmi dôležité.”

R
C

V neposlednom rade treba myslieť na vzdelávanie. Hovorím to mnohým vládam, ktoré sa ma niečo v tomto smere
pýtajú. Treba skopírovať čo urobili Fíni. Čokoľvek to bolo, fungovalo to. Vo Fínsku môžete napríklad študovať biznis,
dizajn a techniku ako jeden program. Je to vytváranie niečoho, čo svet a biznis potrebuje. Sú univerzitné programy
kompatibilné s tým, čo potrebuje biznis? Ak nie, musia sa zmeniť a do vzdelávania musí ísť viac verejných peňazí.
Nie súkromné školy, ale základné, sekundárne a vážené verejné školstvo, tak aby mal každý šancu uspieť v globálnej
konkurencii. Pretože ak nie, aká nás čaká budúcnosť?”
Podpora prílevu priamych zahraničných investícií (tvorba pracovných miest), kapitálových expanzií slovenských firiem
v zahraničí.

R
C
R

Oficiálne dokumenty podliehajú neustálym diskusiám a rokovaniam na príslušnej pôde. Schválením zmluvy o Ústave
pre Európu, je podmienená existencia funkcie Vysokého predstaviteľa Únie pre Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú
politiku a Európskej diplomatickej službe, ktoré by spolu so zakotvením právnej subjektivity mali zabezpečiť EÚ lepšiu pozíciu v medzinárodných vzťahoch. Podmienkou je, že inštitúcie EÚ, najmä delegácie EK a zastupiteľské úrady
členských štátov, si nebudú navzájom konkurovať, ale spolupracovať s účelom dosiahnutia spoločného cieľa. Nejednotnosť musí ustúpiť potrebe dohodnúť sa, a musia byť vytvorené také podmienky, ktoré zefektívnia pôsobenie EÚ
v medzinárodno-politickom prostredí. Podpora obchodnej realizácie slovenských firiem v zahraničí, s dôrazom na slovenský export; osobitný dôraz na internacionalizáciu MSP; obchodné misie a podobne.
Je pochopiteľné, že množstvo nečakaných úloh a prekvapení v decíznych sférach aparátu vyvoláva narušenie
zabehnutých postupov a spôsobuje nervozitu a preťaženie aj podriadených pracovníkov s vyššími kompetenciami,
avšak zároveň neochotou a vylučovaím zdanlivo menej dôležitými snahami aktérov nových nápadov a riešení
spôsoobujú sttaty, ktoré vznikajú „zabrzdením“ iniciatívy ľudí, ktorí majú životné skúsensti a nemôžu ich dostať do
priestoru strategických rozhodovaní. V konečnom dôsledku ide o nevyužitý znalostný potenciál.
Pri vytváraní kontaktov a možností kooperácie so zodpovednými osobnosťami na najvyšších organizačných hierarchiách a sprostredkovaní audiencie pomocou zodpovedných reprezentantov na sekretariátoch ministerstiev a iných
významných inštitúcií. V rámci požiadaviek autorov alebo poverených ekonomických diplomatov, či zástupcov podnikov alebo inštitúcií pri príprave prezentácií duševných resp. materiálnych produktov. Treba zvážiť aj možnosť, aby
osobnosti s veľkými životnými skúsenosťami a preukázateľne dosiahnutými výsledkami, angažovanosťou v ekonomickej diplomacii a medzinárodne uznávaným menom, mali možnosť bližšieho kontaktu s predstaviteľmi decíznej
sféry, prípadne zvažovať aj možnosť vybraným externým aktivistom dať status ekonomického diplomata, hoci aj s výsadami diplomatov, resp. honorárnych konzulov „na domácej pôde.“

Výsledky vplyvu viacerých foriem uplatňovania ekonomickej diplomacie
Výrazné zlepšovanie efektivity podnikania a prelomový rast exportu, aktuálne výsledky dosiahnuté
v I.D.C. Holding, a.s.
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Prezentácia

na veľtrhoch a výstavách v zahraničí
Ekonomická diplomacia v rámci komplexného pôsobenia s cieľom napomáhať podnikateľom pri získavaní nových odberateľov, má dostačujúce zázemie na priblíženie optimálnych podmienok korektnej spolupráce. V procesoch vyjednávania a dohôd
o možnej spolupráci podnik rozširuje svoje komunikačné portfólio o novú dimenziu.

C

Veľtrhy a výstavy majú vytvoriť priestor na komunikáciu medzi dodávateľmi a odberateľmi, s cieľom byť účinnou
platformou na porovnávanie sa s konkurenciou, prieskum trhu, získavanie nových kontaktov a upevňovanie
existujúcich vzťahov a vytvárať stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov obchodných vzťahov.

R

Zameriava sa na rozvinutie vzťahov pre komerčné aktivity podnikov. Účasťou na významných podujatiach spojených
s prezentáciou produktov rozšírených o manipulačný priestor, ktorý je v skutočnosti. Komunikačno-vizuálnym
priestorom s možnou konfrontáciou s konkurenčnými produktmi rovnako vystavovaných v blízkom okolí.

R

V rámci krajín strednej a východnej Európy vystavovatelia musia splniť kritériá medzinárodnosti, stanovené celosvetovou Úniou medzinárodných veľtrhov so sídlom v Paríži. Ekonomickí diplomati tak majú unikátnu možnosť firmám
nájsť nové obchodné príležitosti a partnerov na Slovensku i v zahraničí.

Dôležitosť veľtrhov je preukázateľná aj na základe ostatných skúseností na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre. Prezentujú sa na ňom aj odvetvia, ktoré sú technologicky úzko previazané so strojárenstvom.
Veľtrh spĺňa kritériá medzinárodnosti, stanovené celosvetovou Úniou medzinárodných veľtrhov so sídlom v Paríži. Zároveň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje informuje na veľtrhu o mnohých podujatiach,
napr. o medzinárodnom subkontraktačnom podujatí Exportné fórum. Takéto podujatia ponúkajú unikátnu možnosť firmám nájsť si nové obchodné príležitosti a partnerov na Slovensku i v zahraničí. Partnerom tohto podujatia je Vyšehradský
región (V4) a Rakúsko. Je to bod, v ktorom sa schádzajú záujmy vystavovateľov a nosného cieľa ekonomickej diplomacie,
tzn. šíriť dobré meno Slovenska.

Veľtrhy a výstavy orientované na knižnú tvorbu a súvisiace inovačné aktivity
medzinárodného významu
Medzinárodný knižný veľtrh Inteliber Záhreb

Medzinárodný knižný veľtrh v Moskve

Exponáty na veľtrhu v Nitre prezentujú aj duševný produkt Podnik a podnikanie Medzinárodný knižný veľtrh v Sankt Petersburgu

Prezentácie v zahraničí, miesta prezentácie
Slovenský inštitút vo Varšave s účasťou Lecha Wałęsu

Prezentácia v Záhrebe pod gescou veľvyslanca Romana Supeka

Prezentácia na Jagelonskej univerzite pod gesciou veľvyslanca Vasiľa Grivnu

Prezentácia na veľvyslanectve v Budapešti

Prezentácie
Prezentácia vo Vietname prostredníctvom veľvyslanca Igora Pacoláka

Prezentácia pod gesciou veľvyslanca Mariána Jakubócyho

Osobnosti Ruskej akadémie vied a vydavateľstva Nauka v Moskve

Na plenárnom zasadnutí európskej akadémie vied a umení v Salzburgu

Osobité formy ekonomickej diplomacie
Zapojenie sa do mediálnej komunikácie

Nevznášať vinu na iných
Vojna sa plazí v mysliach aj po 70 rokoch
Podnikateľské duo
Človek túži po šťastí
Dualita s prísľubom pokroku
Diplomacia koexistencie
Rast alebo nerast?
Mienkotvorné mozgy
Európske unikum
Automatizácia želaní
Darovať sám seba
Hrozí prevrat?
Vedieť, urobiť a naučiť to iných!
Podnikanie provokuje vedu

Ekonómka v domácnosti
Som podnikateľ, kto je viac?
Nedegradujme človeka na zdroj
Prax aj vzdelanie. To musí mať dobrý manažér
Byvol v ekonomike pračloveka
Kto nedokáže riadiť firmu?
Pomôžu nám roboty?
Hodnoty naruby
Škola neškola
Zmenšiť vzdialenosť človeka od človeka
Kto šupácky platí...
Dane – nedane
Banková únia ako vrchný dozor
Najlepšie riešenia

„Dnes píše“ Štefan Kassay
26.6.2014

29.5.2014

Zmenšiť vzdialenosť človeka od človeka

Dane – nedane
Spomínam si na súťaživosť v pubertálnom
veku. Ak jeden zo súperov sa cíti byť dobrým,
aby dokázal svoju silu, súperovi povie:„postav
sa 20 metrov predo mňa a naraz odštartujeme 100-metrovú trasu“. Kto z nich bude víťaz?
Rovnako by to malo byť aj v podnikaní. Víťazom
sa nestáva ten, komu dopomôžeme finančným
dopingom, ale ten, kto je pripravený, má znalosti
a je spôsobilý súťažiť na úrovni podnikov svetovej triedy. Čo by tak povedal, ak by sme víťazovi
chceli ukrojiť kúsok zlata z medaily, aby trochu
pomohol aj bežcom, ktorí zaostali. Absurdné?
Áno, absurdné.

Prejdime však od fantázie ku skutočnosti.
Zvýšenie dane podniky pociťujú s nevôľou.
Najmä menší podnikatelia často nárast
daní, ktoré by mali zaplatiť, vyrovnávajú
nejakými obchádzkami, snažia sa stratu
zo zvýšenej dane „ušetriť“. Nemám poruke
potrebné čísla, ale aj z dennej skúsenosti
v bežnom živote či pri objednávkach služieb pre domácnosť možno veľmi často
postrehnúť snahu o vyrovnanie sa „z ruky
do ruky“. Tento spôsob vyhýbania sa plateniu

daní sa neraz chápe ako šikovnosť. Avšak
už v osemnástom storočí pred neplnením
povinností voči štátu varoval americký
štátnik Benjamin Franklin. Jeho historická
veta znie:„v ľudskom živote existujú dve
istoty, a to smrť a dane“...
Pravdaže, všetci dobre vedia, za čo sa
dane platia. Zvyšovanie daní však nemusí
priniesť viac peňazí pre štátnu kasu. Naopak, môže to dopadnúť tak, že peňazí
pre štát bude menej, ako by sa očakávalo,
pretože pri zvýšení daní sa firmy plateniu
daní vyhýbajú a hľadajú cestičky, ako daň
nezaplatiť.
Namiesto plnenia povinností voči štátu
sa diskutuje o tom, či každý má platiť rovnaké dane, alebo či treba tým, ktorí majú
väčší profit, vyrubiť vyššie dane. „Zoberiem tým, čo majú, a dám tým, čo pomoc
potrebujú.“ Úmysel je dobrý, ale v skutočnosti konečný efekt je povážlivo iný. Ak
totiž zoberiem tým, čo majú, oslabím ich
investičné ciele a so svojím ďalším rozvojom musia počkať s tým, že im hrozí strata dosia-

hnutej pozície. Ak dám tým, čo nemajú, ani
nebudú mať, pretože nevedia, ako riadiť
podnik, ako sa dostať ďalej. Ak prosperujúcim zoberieme, spomalí sa modernizácia a neprosperujúcim predĺžime agóniu.
Navyše, ak platí v podnikoch rovnakosť
príležitostí, potom je nielen nespravodlivé, ale aj neoprávnené brať tým, ktorí
sa rozvíjajú vďaka úspešným podnikateľským výsledkom. Ale pripomeňme si,
že dane sú dane! Alebo nedane. Lenže
nebezpečenstvo hroziace z „nedaní“ môže
znamenať aj zrútenie sa podniku, čiže jeho
koniec. A tak si povedzme, že bude rozumnejšie poslúchnuť Benjamina Franklina
a že prijmeme hoci aj zvýšenie dane radšej
ako nedane, ak to už musí byť! Keďže dane
a smrť prídu s totálnou istotou.

Riadenie podniku je veda! Po mnohých rokoch
skúseností som presvedčený o tom, že jediné,
čo pomôže efektívnejšiemu riadeniu, je zmenšiť
vzdialenosť človeka od človeka a vzdialenosť
človeka od stroja. Všetko si ohmatať, vyskúšať,
pochopiť, získať bezprostrednú skúsenosť. Prax je
veľmi dôležitá! Ak sa človek spriatelí so strojom,
akoby sa stal jeho súčasťou. Ak sa človek zhodne
s človekom, je to úžasné, vtedy sa ukáže, čo môžu
dokázať, ako sa ich spoločný záujem zhodnotí.

Musia ovládať to,„ako sa to má robiť“,
ale predovšetkým „to urobiť“! Jedno bez
druhého je iba vzájomne separovaná čiastkovosť, nedokončenosť. Tieto predstavy
vyplývajú z mojej životnej skúsenosti získavanej aj z práce v dielni, keď som lámal
rekordy a vnímal kvíliaci motor sústruhu
pri jeho nadmernej záťaži. Práca pri maximálnych rezných rýchlostiach ma so strojom zbližovala, začal som rozumieť jeho
protestom a rešpektoval záver nášho imaginárneho dialógu. Moja skúsenosť rástla,
ak som si začal všímať aj iné stroje, celú
k prevádzke aj k výkonom
dielňu, správanie sa odborníkov k stroju,

človeka, ktorý stroj obsluhoval. A samozrejme aj zárobku.
Na jednej strane sa vykorisťovaním strojov dosiahli vyššie zárobky, no boli veľmi
rýchlo „dokaličené“. Ich opravy alebo
výmena stáli podnik priveľa peňazí. Trápilo ma to. Premýšľal som prečo sa ľudia
osočujú a prečo vzdialenosť medzi ľuďmi
narastá. Vtedy sa ešte o dosahoch produkcie na životné prostredie nehovorilo. Do
rozhodovania, čo je potrebné, a čo nie,
dnes vstúpila aj príroda! Nemožno ju donekonečna oberať o jej bohatstvo. Príroda
sa bráni. Mení svoje správanie v podobe
víchric, zemetrasení a iných nebezpečenstiev. Aj často prehnaná a zbytočná potreba
človeka sa musí obmedziť. S prírodou si
treba udržať dobrý vzťah, ak človek nemá
byť zmätený jej hnevom. Aj toto patrí do
študijného programu na každej škole, týka
sa každého pracoviska aj správania sa
každého jedinca. Sotva môžeme hovoriť
ti, dokonca
o spoločenskej potre
aj s rizikom ohrozenia ľudskej existencie.
be na úkor budúcnos

10.7.2014

24.7.2014

Škola neškola

Zmenšiť vzdialenosť človeka od človeka
Na pohovoroch do zamestnania som sa stretával s dvomi typmi uchádzačov. Prvý typ odpovedá na otázku, prečo sa zaujíma o prácu v našej
firme: „Ste dobrá firma a určite sú u vás aj vysoké
platy.“ A čo viete robiť? Aké sú vaše prednosti?
„Dajte mi veľký rozpočet a ja vám zvýšim tržby,
uvidíte!“ Druhý typ odpovedá: „Ste dobrá firma
a chcem patriť medzi elitu vašich zamestnancov.
Nesmierne by ma zaujímalo urobiť niečo veľké, čo
by pomohlo zlepšiť
pracovné podmienky, chcel by som spolupracovať s tými, ktorí sa venujú inováciám...“ Je
nad slnko jasné, pre ktorého z uchádzačov sa
rozhodnem.

Axiológia, A teda všeobecná teória hodnôt a hodnotenia, môže načierať z etických, estetických či ekonomických hodnôt
dnešnej doby. Riadky v rebríčkoch významu a priority hodnôt sa poriadne poprehadzovali. Čo spôsobilo zmenu? Prečo tak
málo uchádzačov o zamestnanie si želá
niečo znamenať, niekam sa vypracovať?
Oveľa viac je tých, ktorým trčia stoeurovky
z očí a vidia iba svoj osobný cieľ. Trhnúť čo najviac a čo

najskôr! Nabaliť sa a potom príde ďalšia
stanica! O akých hodnotách môžeme hovoriť pri takom postoji k práci a životu? Na
ktorom mieste sú všeľudské hodnoty ako
empatia, etika a morálka, ale aj súdnosť,
znalosti či sebakritickosť? Zamýšľam sa aj
nad tým, ako nazerať na „obrátené garde“,
teda keď symboly nahrádzajú skutočnosť.
Keď exkluzívne auto je symbolom úspešného človeka, keď zbierka diplomov a certifikátov nahrádza skúsenosť a skutočné
znalosti, keď peniaze sú prostriedkom
všemocnosti.
Hovoril som o dvoch typoch uchádzačov o zamestnanie. Modifikácií však existujú stovky. Lenže aj ten najnepodarenejší
uchádzač o prácu je lepší od iného, ktorý
sa o prácu neuchádza vôbec. Tým narúša
hierarchiu hodnôt, ako ju predstavuje ešte
v roku 1943 americký psychológ Abraham
H. Maslow.
Jeho najvyššou hodnotou nie je sebarealizácia v zmysle užitočnosti pre iných, ale
sebarealizácia v odlúpnutí veľkej časti spoločného koláča na

Vzdialenosť človeka od človeka sa
zmenšuje, ak si navzájom ľudia rozumejú, ak svoje konanie usmerňujú v záujme
budúcnosti. Rovnako vzdialenosť človeka
od stroja sa zmenšuje, ak sa veda, znalosti
a prax premietnu do praktického uplatnenia v produkčnej činnosti. A, samozrejme,
i nájdenie spôsobu získavania a osvojovania si toho najlepšieho, čo človek vyprodukoval ako duševný majetok, ktorý slúži
každému, celému ľudstvu, zachovaniu
existencie.

obživu tak, aby sa namáhať vôbec nemusel. Jeho najväčšou snahou je ničnerobenie aj v prípade, keď je zamestnaný. Taký
človek je vlastne tvorivý, pretože vymýšľa
spôsoby, ako sa uliať a pri tom sa prejavovať ako veľmi vyťažený.
Sami si často neuvedomujú, že pozornosť a energia vynaložené na samotný
imitačný výkon sú neraz náročnejšie, ako
poctivo pracovať. Nemajú to šéfovia ľahké!
Hodno si však pripomenúť manažérsku
poučku: žiadny šéf nemá právo sťažovať si
na svojich podriadených, najmä, ak si ich
on sám vybral!

Nehlásam, že škola či veda nie sú potrebné!
Presne naopak. Hlavne, ak sa dosiahne spoločný ťah vzdelávania, vedy a praktickej realizácie
vyskúmaného. Učíme sa preto, aby sme zvládali
svoju profesiu, aby sme sa zdokonalili a vedeli
sa v živote orientovať. Táto samozrejmosť, ako
sa ukazuje, má však vážne trhliny. Stráca sa aj
logika konania, keď namiesto reálnych hodnôt sa
uspokojíme so symbolickými znakmi. Poniektorí
si myslia, že to hlavné je dosiahnuť diplom. A tak
enormne rastie počet vydávaných a vlastnených
diplomov, certifikátov a iných dokumentov potvrdzujúcich, že ten či onen absolvoval takú či
onakú školu, školenie, kurz. Mohlo by sa zdať, že
toto novodobé zberateľstvo by mohlo byť pre
život a danú profesiu aj užitočné.

A potom sú tu ľudia, ktorí sa uspokojili
s maturitou alebo výučným listom. Ich
túžba vedieť viac sa nezakladá na potrebe
chodiť do školy a učiť sa, čo je im predpísané osnovami. Skôr naopak. Po inštitúcii
nazývanej škola uprednostnia každodenne prístupnú „neškolu“. Neustále sa „túla
viac ako by sa čakalo, rajtujú
jú“

po obchodoch s knihami, utrácajú za ne

po internete a neustále hľadajú všetko, čo
sami považujú za hodnotné. Objavujeme
tak ľudí, ktorí absolvovali aj viaceré školy
a nevedia si nájsť zamestnanie a na druhej
strane ľudí, ktorí absolvovali „neškoly“,
a ktorých znalosti sú až prekvapujúce
a rastú z nich odborníci – špecialisti.
Možno ani sami nevedia, ako systematicky vstrebávajú informácie, ktoré považujú za dôležité. Nevdojak mi prichodí na
um Bill Gates. Ten síce začal študovať na
Harvarde, ale keď ho zaujalo programovanie, natrvalo prerušil štúdium. Z Billa Gatesa sa stal najbohatší muž planéty s majetkom pohybujúcim sa okolo hodnoty
50 miliárd dolárov. Ako je to teda, aká je
skúsenosť a ako by sa mal zariadiť mladý
človek, ktorý sa rozhoduje, ako ďalej? Je
nad slnko jasné, že ani famózna zbierka
diplomov nenahradí talent a záujem o vec.
Pomaly odzvoní aj dávnym názorom
starých rodičov, a dnešných rodičov, obsiahnutým vo vete:„Uč sa, dieťa moje, aby
si nemusel tvrdo pracovať“! To už neplatí!

Mnohí inžinieri a magistri sú predavačmi,
mnohí „zarezávajú“, hoci aj ako robotníci
na pásovej výrobe. Na druhej strane podniky hľadajú ľudí, korí vedia, korí rozumejú určitej konkrétnej práci. Pomaly sa „neškola“ stáva uznávanou „školou života“. Je
predsa logické, že zamestnávateľ potrebuje v prvom rade človeka, ktorý vie potrebné, nie človeka, ktorý namiesto vedenia
samotného deklaruje dokumenty vedenia.

Publikácia „Dnes píše“

Výber z komentárov a blogov publikovaných v Hospodárskych novinách
Uvádzam nové prúdy svetového vývoja a zároveň sa pokúšam o metodologický návod na budovanie podnikov svetovej
triedy na báze poznania a inovácií. To sú najdôležitejšie smery využitia a aplikácie vedy v súčasnej priemyselnej praxi.

Rozhovory

Uverejnené v printových médiách
Uvádzam nové prúdy svetového vývoja a zároveň sa pokúšam o metodologický návod na budovanie podnikov svetovej
triedy na báze poznania a inovácií. To sú najdôležitejšie smery využitia a aplikácie vedy v súčasnej priemyselnej praxi.

Reflexie ekonomickej diplomacie v medzinárodnom prostredí poukazujúce
na excelentnosť prezentovaných jednotlivých zväzkov pentalógie v zahraničí
6. maja 2015 w siedzibie Słowackiego Instytutu w Warszawie odbyła się prezentacja 3 tomu cyklu Przedsiębiorstwo
i przedsiębiorczość – „Komunikacja strategiczna”. Autorem publikacji jest profesor Stefan Kassay, wybitny słowacki
ekonomista, Prezes Rady Nadzorczej IDC Holding. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Ambasador Republiki
Słowackiej w Polsce, Jego Ekscencja Wasil Grivna. Gośćmi honorowymi byli – Prezydent Lech Wałęsa i Premier
Waldemar Pawlak. Podczas spotkania Premier Waldemar Pawlak wręczył Profesorowi nagrodę Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego za całokształt działań i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w gospodarce europejskiej.
Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość t. 3, Komunikacja
strategiczna podejmuje temat komunikacji z klientem w
XXI wieku. Autor zwraca przede
wszystkim uwagę na znacząca
zmiany w sposobie budowania
relacji i możliwości oddziaływania na konsumenta. Konieczność
redefiniowania dotychczasowych
teorii wymuszają udoskonalane
technologie i środki porozumiewania się – szczególnie te,
które bazują na multimedialności. Za sprawą integracjiobrazu,
dźwięku i animacji można dziś
tworzyć i wykorzystywać zupełnie
nowe formy komunikacji. To duże
wyzwanie dla menedżerów i osób
zarządzających
współczesnymi
przedsiębiorstwami.

Prof. dr hab. Štefan Kassay jest prezesem rady nadzorczej koncernu I.D.C. Holding S.A. – największego słowackiego
producenta słodyczy i jednej z największych firm branży słodyczowej w Europie. Jego kariera zawodowa związana
jest z pracą menedżerską oraz naukowo-badawczą. To jeden z najważniejszych słowackich autorytetów w dziedzinie
gospodarki, ekspert w tworzeniu strategii marketingowych, reinżynierii oraz teorii holdingu. Jest autorem szeregu
publikacji naukowych i prac badawczych – wyróżniany za działalność biznesową i doceniany za pracę naukową. Członek
Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu. Od 2010 roku jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Technicznego
w Koszycach. Członek Rady Naukowej Uniwersytetu Żylińskiego i Uniwersytetu Trenczyńskiego. Założyciel Fundacji
na rzecz nauki i edukacji, której celem jest promowanie wiedzy ekonomicznej i świadomości zmian zachodzących
w gospodarce Słowacji i Europy.

Tudomány és gyakorlat
Immáron a magyar olvasók is kézbe vehetik a neves szlovák közgazdász, egyetemi professzor, Stefan Kassay
Vállalat és vállalkozás pentalógiájának (Gazdaság és pénzügyek alcímmel megjelent) második kötetét, amelyet
több elismert szlovák és magyar szakember részvételével mutattak be csütörtökön a Szlovák Köztársaság
budapesti nagykövetségén.

A sajtótájékoztatóval egybekötött
könyvbemutatón Rastislav Kácer
szlovák nagykövet kiemelte: a vaskos
kötet azért is páratlan, mert kevés olyan szlovák könyv létezik - különösképpen a szakirodalomban -, amelyet angol, lengyel, orosz és magyar nyelvre
is lefordítottak. Dr. Frantisek Lipták
docens, a besztercebányai Bél Mátyás
Közgazdasági Egyetem professzora
pedig elmondta, hogy a professzor
úr műve olyan kiváló eszköz, ami
hozzájárulhat a gazdasági elképzelések rugalmasabb megvalósításához.
“A kötet előnye, hogy az olvasót
egyszerűen átvezeti a makro- és mikrogazdaságtan alapjain, az elméleti tézisek pedig a gyakorlatban is
alátámasztásra kerülnek a szlovákiai
I.D.C. Holding Rt.-n keresztül” hangsúlyozta a professzor.
Professzor Kassay - aki az üzleti tevékenységek fejlesztésével és pedagógiai-publikációs tevékenységével évek óta
hozzájárul a Magyarország és Szlovákia közti kapcsolatok elmélyítéséhez - reméli, hogy munkája hozzájárulhat
ahhoz, hogy nemcsak Szlovákia, hanem valamennyi környező ország, így Magyarország gazdasága is minden
lehetséges, racionális módon megerősödjön. “Bízom benne, hogy az általam leírt módszerek és eljárások érvényesülhetnek, és hogy a könyv megállapításai eljutnak azokhoz, akiknek mindez hasznára válhat” - mondta Stefan
Kassay, hozzátéve: a sikerhez együttműködésre, közös munkára, egymás segítésére van szükség.
A pentalógia második kötete elsősorban a makroökonómia és a mikroökonómia kérdéseivel foglalkozik: a szerző a legújabb tudományos ismereteket írja le mind elméleti, mind gyakorlati szemszögből vizsgálva a hipotéziseket. A bemutatott kötet a Gondolat Kiadó és a Szlovák Tudományos Akadémia Veda kiadójának gondozásában jelenik meg.

Iné ohlasy
Prof. Ján Košturiak. Štefan Kassay je pre mňa vzor pracovitosti a vytrvalosti a tomu zopovedá aj jeho dielo. Nepoznám človeka,
ktorý by si naložil takéto bremeno, čo sa týka šírky aj hĺbky problematiky. V zahraničí tvoria podobné diela timy stoviek autorov,
Štefan Kassay túto prácu urobil sám a trvala mu vyše 15 rokov. Poznám mnohých študentov, doktorandov a vedeckých pracovníkov, ktorým knihy Štefana Kassaya otvárajú obzory, ukazujú súvislosti a veľmi pomáhajú v ich napredovaní. Od strategického
smerovania biznisu, cez zákazníka, financie, inovácie, procesy a ľudí prechádza Štefan Kassay vśetky kľučové prvky podniku
a svoje dielo uzatvára víziami a pohľadmi na zmeny paradigiem v biznise z pohľadu transformacie súčasného sveta. Kruh sa
uzatvára – Štefan Kassay nám odovzdáva dar – jeho ucelený pohľad na podnik a podnikanie, znalosti z jeho vlastnej cesty a konfrontované s tisíckami svetových publíkácii, jeho životnú múdrosť diskutovanú so súčasným stavom poznania. Od otázok čo,
ako a kde sa postupne dostáva k otázke prečo – k zmyslu našej existencie a podnikania so svojim talentom a životom na tomto
svete. Vďaka za dielo, ktoré si nám odovzdal Štefan aj za lekciu z pracovného nasadenia, bez ktorého by určite nevzniklo.
Blahoželanie od prezidenta republiky Ivana Gašparoviča. Vo vydavateľstve SAV VEDA vyšiel 4. zväzok pentalógie Štefana
Kassaya Podnik a podnikanie. „Čo je osobité a umožňuje hlboký prienik do podstaty javov, je možnosť byť výskumníkom priamo
vo výrobných závodoch, ktoré sa v chápaní Štefana Kassaya menia na výskumné laboratórium umožňujúce skúmanie a verifikáciu procesov riadenia a realizácie špecifických produktov. Práve táto možnosť výrazne poznačila obsah i kvalitu diela, ktoré je
v poradí už štvrtým zväzkom pentalógie, vydávanej vo VEDE, vydavateľstve SAV. Blahoželanie k vydaniu nového diela poslal aj
prezident SR Ivan Gašparovič. Marek Trubač, ktorý interpretoval jeho slová, ocenil obsažnosť i kultivované grafické spracovanie
knihy, ktorá tým nadobudla nielen vysokú poznávaciu hodnotu, ale aj príťažlivý výraz reprezentujúci vysokú úroveň slovenskej
grafiky a jej realizácie.“
Ing. Vlastimil Dolák. Bol som ohromený z toho, kde až môžu isť hranice hranice poznania a vedy, analytických schopností,
nadhľadu a schopností a riadenia firmy. Nikdy by som neveril, že takéto publikácie dokáže na Slovensku niekto vytvoriť a to isté
aj platí o výsledkoch a organizácii takého kolosu ako je IDC. Som veľmi rád a som poctený, že vás môžem osobne poznať, lebo
patríte k tým ľuďom , ktorých si veľmi vážim pre vaše schopnosti a to čo ste dokázali. Budem veľmi rád, keď sa budem môcť
u vás niekedy tiež zastaviť a opätovať Vám krásne darčeky a viacej sa s Vami zoznámiť.
Prof. Felix Unger prezident Európskej akadémie vied a umení. Problémom našej súčasnosti je, že máme spoločnosť príliš
poháňanú trhom, čo kruto dopadá na finančný svet. Peniaze nie sú všetko. Duševno ponúka situáciu, v ktorej sa dá žiť. Toto je
dôležitá časť podnikania. Spočíva v ľudskom rozmere smerom k virtuálnemu peňažnému trhu. Preto každý podnik musí ako
svoju hlavnú zásadu zvážiť základné hodnoty, ako zaobchádzať so zamestnancami čestne a ako ich motivovať. Ľudský život je
jedinečný – skutočný líder to musí brať do úvahy. Osobne pociťujem veľkú blízkosť s názormi Štefana Kassaya.

Vladimir Vasiliev generálny riaditeľ vydavateľstva, člen korešpondent Ruskej akadémie vied. Priamo na tlačovej konferencii
na Moskovskom medzinárodnom knižnom veľtrhu novinárom a prítomným spoločenským autoritám doslovne: „Kniha Podnik
a podnikanie od profesora Štefana Kassaya v ruskom jazyku je mimoriadna. Doteraz nikdy, na žiadnej prezentácii, ani známych
zahraničných autorov, nebol taký veľký záujem, ani účasť odbornej verejnosti, na prezentácii, ako v tomto prípade. Dá sa preto predpokladať, že kniha zaujme svoje miesto na širokom ruskom knižnom trhu. Dielo je výnimočné svojou komplexnosťou
a rozsahom, nemá obdobu nielen v Európe, ale aj mimo nej, čoho dôkazom je jeho vydanie v Ruskej federácii“. Vladimir Vasiliev
vysoko ohodnotil prínos prezentovanej knihy pre absolventov univerzít, graduantov, vrcholových manažerov a podnikateľov.
Tatiana Filipova, šéfredaktorka vydavateľstva NAUKA povedala, že: „knižný trh je plný ekonomických titulov, no kniha profesora
Kassaya ja neobyčajná tým, že je založená na faktoch, spája teóriu s praxou a je napísaná formou priamo využiteľnou v každodennej podnikateľskej praxi.”
Akram Bobrovič, túto skutočnosť ocenil aj prvý zástupca generálneho riaditeľa vydavateľstva NAUKA, ktorý ponúkol autorovi možnosť opätovnej prezentácie na pôde ruských priemyselníkov, ako aj komunikačnú podporu pri vydaní ďalších zväzkov
pentalógie. Prednosťou tejto Kassayovej pentalógie je a bude, že jej stanoviská sa opierajú o domáce pomery. A prezentuje slovenskú ekonomiku a súčasne prezentuje i slovenskú kultúru. Autor pentalógie je predseda dozornej rady. Je to teda profesionál,
u ktorého sa v jednej osobe sa spájajú teoretické znalosti s praktickými poznatkami a skúsenosťami, ktoré sa v jednotlivých zväzkoch tejto pentalógie samozrejme dostávajú vo forme prípadových štúdií. Zároveň autor pentalógie je akcionár prosperujúcej
spoločnosti. To samo osebe dokazuje, že aplikácie vedy do praxe a opačne sú vysoko efektívne.
Doc. Dušan Čaplovič, bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Profesor Štefan Kassay, človek z praxe s veľkými skúsenosťami presadzuje už desiatky rokov prepájanie vedy a praxe. Akcentuje na nevyhnutnosť zavádzania takých foriem výučby,
ktoré by viedli k bezprostrednému využitiu v škole nadobudnutých skúseností v praxi. Výrazným počinom boli už prvé aplikácie
naznačených postupov v I.D.C. Holding, a.s., kde zastáva vrcholovú pozíciu, a ktoré podniku priniesli veľké úspory. Štefan Kassay celý svoj život zasvätil prepájaniu vedy a podnikania. Výrazným výstupom jeho vyše 20 ročného úsilia je pentalógia Podnik
a podnikanie. V týchto dňoch je už vytlačený finálny, piaty, zväzok. „Pentalógia sa stala aj predmetom ekonomickej diplomacie.
Odovzdávam v nej svoje 20 ročné podnikateľské skúsenosti,“ vyjadril sa profesor Kassay. Dielo je preložené do štyroch jazykov
a v súčasnosti sa rokuje o preložení aj do ďalších jazykov. V súhrne sa dá povedať, že rozhovor s ministrom Čaplovičom sa odvíjal
od zložitých celospoločenských otázok a napokon sa niesol vo filozofickej rovine popretkávanej starosťami o výchovu mladej
generácie.

Prof. Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Preukázateľné výsledky slovenského holdingu rezonujú v podnikateľskom a akademickom prostredí. Každý vie, že vlastníci a vedenie podniku neustále sledujú svetové dianie,
osobitne v odvetví potravinárstva, poznajú nové technológie a včas do nových technológií investujú. Akcent sa kladie na nové
poznanie, na aplikácie vedy do praxe. Svojou podnikateľskou a vedeckou aktivitou sa neustále zapája do ekonomického života
aj nad rámec podniku. „V porovnaní so svetom sa napriek vynikajúcim výsledkom vedy zaostávame s ich aplikáciami v praxi.“
Plodná diskusia potvrdila, že veda a prax patria k sebe, že veda bez praxe je bezzubá, je vedou pre vedu. Prax jej dáva nové krídla a pričiňuje sa o zdokonaľovanie teórie a napokon v novom cykle i jej aplikácie v maximálne možnej miere, doplnil profesor
Kassay, ktorý je dnes výrazným predstaviteľom integrovaného ponímania úlohy vedy a podnikania.
Doc. Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži. Sú ľudia ktorí sa nevedia hýbať, sú ľudia, ktorí sa vedia hýbať, ale nechcú, sú ľudia, ktorí sa
vedia hýbať a vedia rozhýbať aj ďalších. Štefan Kassay nesporne patrí do tretej z uvedených kategórií ľudí, a to nielen preto že
mu to sudičky dali do vienka, ale najmä preto, že on to chce. Silná vôľa a vnútorné presvedčenie sú rozhodujúce v živote človeka, v čase ktorý je nám daný, aby sme buď zanechali po sebe výraznú stopu, alebo rýchlo zmizli do zabudnutia. Stopu po sebe
zanecháva najmä ten, kto dokáže svoje skúsenosti a um odovzdať nielen súčasníkom, ale aj budúcim generáciám. Životné dielo
prezentované Štefanom Kassayom je vyjadrením veľkých skúseností, ktoré vychádzajú nielen z pozitívnych stránok, ale často aj
trpkých ponaučení. Silní sú tí, ktorých neúspech neodradí, ale motivuje ísť ďalej. Toto je tá najkrajšia cesta životom, ktorý môže
každý ľudský jedinec absolvovať. Keď je tá cesta založená na hlbokých etických princípoch a ľudskosti, ako je to v prípade Štefana Kassaya, tak človek neprežil svoj život nadarmo.
Prof. Ivan Plander, akadenmik SAV. Tak ako doterajšie Kassayove veľmi známe odborné publikácie i pentalógia „Podnik a podnikanie“ sú ukážkou ojedinelej viacprofesijnej spôsobilosti autora. Súčasne je analógiou kreatívnych prístupov význačných vynálezcov a tvorcov, ktorí v najskromnejších podmienkach urobili objavy a realizovali diela, ovplyvňujúce ďalší beh ľudských dejín.
Kassay sa vlastnou prácou a iniciatívou vypracoval zo sústružníka na univerzitného profesora a vlastníka úspešných podnikov.
Svoju obrovskú vnútornú energiu a chcenie dosahovať stále vyššie méty vo vede a prenášaní teoretických znalostí do praxe
uplatnil v rámci riadenia veľkého podniku. Jeho dielo je v tomto ponímaní na Slovensku jedinečné, vo svojich analýzach originálne a výsledky sú overeným východiskom pre modernú podnikovú prax. Pentalógia Podnik a podnikanie dokumentuje Kassayom zaužívaný algoritmus tvorby, generovanie nových myšlienok a inovačných prístupov, a to ku všetkému, čo je blízke jeho
životnému projektu a napomáha symbiózu vedy a priemyselnej praxe. Kassayovo neutíchajúce tvorivé nadšenie, tvrdý denný
pracovný režim a vytrvalosť aj v čase, keď prekračuje sedem dekád svojho života, odhaľuje tajomstvo dosiahnutia mimoriadne
záslužných rezultátov života. Zo skromného chlapca sa vypracoval na uznávaného vedca, teoretika v oblasti inžinierstva riadenia
priemyslu a významného podnikateľa s medzinárodným menom.

Prof. Peter Magvaši, predseda vedecko-technickej rady CEIT. Priestor pre uverejnenie plného znenia recenzie: Koncom roka
2013 bol uvedený na knižný trh štvrtý zväzok pentalógie Podnik a podnikanie popredného slovenského manažéra a vedátora
prof. PhDr. Ing. Štefana Kassaya. Od vydania prvého zväzku pod názvom Podnikateľské prostredie – Zmeny vlastníckych štruktúr v období ekonomickej transformácie v januári 2006 uplynulo viacej ako sedem rokov. Ďalšie dva zväzky vyšli v dvojročných
intervaloch (2008, 2010 a zaoberali sa s podnikovou ekonomikou a financiami a strategickou komunikáciou. Po troch rokoch od
vydania tretieho zväzku pentalógie prichádza medzi odbornú verejnosť štvrtý zväzok s tematikou veľmi aktuálnou v čase, kedy
sa rúcajú mnohé nemenné pravdy o takej fundamentálnej ľudskej činnosti, akým je podnikanie. Pád mnohých ilúzií o hospodárskom raste na báze superspotreby a superblahobytu bez vytvorenia nových reálnych hodnôt vytvorených ľudskou prácou
a nie špekuláciami, postavili pred mnohé podnikateľské subjekty úlohu, ako ďalej podnikať. Reálne hodnoty musia vychádzať zo
skutočnej potreby človeka spojených s možnosťami nielen jeho, ale aj prírody. Aj preto podnikanie je cieľavedomá a plánovitá
ľudská činnosť za účelom vytvorenia novej hodnoty. Len tak môže vzniknúť zisk, ktorý nie je abstraktný, fiktívny, krátkodobý, ale
má trvalú hodnotu pre ďalšiu cieľavedomú ľudskú činnosť. To všetko úzko súvisí s vnútornými procesmi, ktoré prebiehajú v organizácii, akým je podnik, vytvorenej pre ľudskú činnosť akou je podnikanie. Aj preto je tematika štvrtého zväzku pentalógie,
ktorou sú interné procesy pre vytváranie výrobnej dispozície a zdokonaľovanie podnikových procesov, nielen stále aktuálnou
témou, ale nevyhnutnosťou trvalého podnikateľského úspechu.
Prof. Ján Slezák, akademik ruskej akadémie vied, prorektor Slovenskej zdravotníckej univerzity profesor Štefan Kassay sa výrazne vyníma od priemeru a dá sa povedať že vyniká medzi vynikajúcimi. Čím je mimoriadny? Je to jeho usilovnosť, vytrvalosť
hraničiaca so zaťatosťou, tvrdosť voči sebe, náročnosť voči okoliu a spolupracovníkom. S mladíckym nadšením a skúsenosťou
seniora je sústavným zdrojom invencií a inovácií, kde sa teória mení na prax a praktické skúsenosti ovplyvňujú a modifikujú teoretické znalosti. Tieto vlastnosti v oblasti praktickej podnikateľskej aktivity viedli k vytvoreniu úspešného moderného podniku
holdingového typu, ktorý bezproblémovo, i v čase krízy, odolával medzinárodnej konkurencii. V oblasti intelektuálnej spolu
s talentom bývalého mediálneho pracovníka a novinára a schopnosťou svoje myšlienky a podnikateľské skúsenosti transformovať do písomnej formy ho predurčili k mimoriadnym výsledkom, ktoré vyústili do vzniku pentalógie o podnikaní, manažmente
v podnikaní a o marketingovej stratégii, diela, ktoré odhaľuje tajomstvo úspechu a ktoré nemá v našej literatúre obdobu.
Ing. Pavel Mančev, popredný odborník a podnikateľ. Autor Štefan Kassay je v Bulharsku známy už od roku 1995, kedy v Burgase
prezentoval knihu Privatizacijata v Čechija i Slovakia. Ďalší veľký úspech tohto autora prišiel v roku 2003 vo Veliko Tyrnovo pri
vydaní jeho diela Marketingovata strategija na firmi ot choldingov tip- tendencia na korporativnoto razvitie. Táto publikácia vyvolala medzi bulharskými odborníkmi nebývalé kladné ohlasy v podobe článkov a recenzií. Svedčí o tom aj fakt, že celý náklad
oboch diel sa behom niekoľkých mesiacov vypredal. Pentalógiu Podnik a podnikanie považujem za jedinečné dielo, aké doteraz
v Európe nebolo vydané. V rámci prezentácie publikácií Štefana Kassaya prebehla aj diskusia s profesormi a študentmi. Veľký
záujem odborných kruhov potvrdili aj účastníci prezentácie a komentáre v bulharských médiách.

Prof. Augustín Marián Húska, vedecký pracovník, bývalý podpredseda národnej rady Slovenskej republiky. Sme svedkami
kompendia, ktoré nie je práve častým javom, pretože tu máme dobu prechodu na elektronizáciu, na média, ktoré sú počítačovo
bázované. Preto sa už nestretávame s úsilím komplexného prehodnotenia a komplexného súhrnu, ktorý nemôže byť samozrejme celkom ukončeným dielom, pretože aj renomované knihy, ktoré predstavovali písmo sväté alebo korán pre mnohé generácie hlavne aj v podnikateľskej aj v spoločensko-politickej oblasti sa ukázali ako riešenia, ktoré samozrejme nenašli celkom
odpoveď na nové výzvy a na nové problémy. Je dôležité, že Kassayova kniha je kniha rozhrania. Je to kniha, ktorá zahrňuje
jednak súčasný pohľad na vývoj manažmentu vo svete, jednak je pretavená cez optiku osobnej skúsenosti autora, ktorý sa zároveň pokúša o určitú syntézu slovenskej cesty. Takéto dielo je potrebné, aby prezentovalo spôsob, ako sa vyrovnávame s dobou, existenčnými výzvami, ktoré vo svete sú a zároveň umožní v budúcnosti ísť dajme tomu aj do sond, ktoré už budú otvárať
otázky budúcnosti. Čo je dôležité, kniha v sebe nesie trvalé úsilie o určitý humanistický, altruistický postoj, kde upozorňuje na
tzv. smart over, na mäkkú silu, na spôsob vyhľadávania riešení ekonomických konfliktov. Samozrejme, berie do úvahy skutočnosť, že sa stretajú ekonomické záujmy. Autor si je vedomý, že ani moderná veda nie je ešte pripravená na to, aby ekonomické
záujmy, ktoré väčšinou usilujú o rýchle riešenie a o tvrdé riešenie, v dnešnom svete neprevažovali. Zároveň však autor v tomto
diele sprostredkúva pohľad mäkkého riešenia, riešenia pomocou, ktorého sa pokúšal a vlastne dokumentoval ten fakt, že je to
jeden z mála podnikov, ktorý prešiel fázou privatizácie. Neprešiel hnojiskom, neprešiel spornými kauzami a hlavne, že v podstate
udržal vitalitu tejto industriálnej jednotky v situácii, keď industriálne jednotky všade na svete majú veľké problémy. Takže toto
je nám treba ohodnotiť a ja poznajúc Štefana Kassaya nejakých pár desaťročí, som presvedčený, že sa usiloval celkom prirodzenou ambíciou o toto syntézne zobrazenie. Svetový obraz, vlastná skúsenosť a závery v smere humanistických riešení utvárajú
neobyčajné dielo, reflexiu súčasnej doby a predpoklady budúcnosti.
Ing. František Och, predseda Rady a riaditeľ pre vedu a výskum, Výskumný ústav balneologický, verejná výskumná inštitúcia,
Praha – Mšené-Lázně. Z pentalogie Podnik a podnikání jsem měl zatím příležitost přečíst, prostudovat a mnohokrát se vracet
k prvním čtyřem svazkům. Na pátý teprve čekám. Nesmírně obdivují pracovitost, houževnatost a invenci autora Štefana Kassaye,
která je reprezentována publikací jednoznačně nadnárodního významu. Štefana Kassaye znám odborně i lidsky téměř čtyřicet
roků a vždy plně využíval svoje mentální i fyzické kapacity nadoraz. Celým dílem se prolíná jeden ze základních osobnostních
přístupů Štefana, a to je jeho bytostné sepětí s Corporate Social Responsibility neboli Sociální odpovědnost společnosti (podniku). Nejvíce se tento přístup jeví ve čtvrtém svazku, kde je často tento pojem citován, ale principy CSR jsou v jeho díle uplatňované globálně. Autor tak v našem středoevropském regionu předbíhá dobu. Mě osobně inspiroval k orientaci na sociální inovace
a jejich impakt na podnikání. Evropská unie zvolila toto téma jako průřezové širokého významu. Sociální a humanitní vědy jsou
plně integrovány do každého z obecných cílů programu Horizon 2020, který na příštích 7 let se stává Horizon 2020 největším
programem výzkumu a inovací v EU. To slibuje další objevy a světové prvenství tím, že skvělé nápady půjdou „z laboratoře na
trh“. Nelze než souhlasit s vyjádřením Petra Magvašiho - „Pentalógia je breviárom moderného priemyselného manažéra.“

Prof. Sallai Gyula, technická a ekonomická univerzita v Budapešti. Pentalógia už na prvý pohľad aj človeku znalému problematiky doslova vyráža dych! Nielen excelentným grafickým spracovaním. Máme pred sebou jednotné dielo s jednotným štýlom
a jednotnou filozofiou a to na úrovni štruktúry aj štýlu knihy. Je to filozofia a zmýšľanie profesora Kassaya. Už samotný rozsah
publikácie vyžaduje starostlivé naplánovanie štruktúry, oddelenie jednotlivých častí. V publikácii sa riadenie podniku charakterizuje ako univerzálna veda, zároveň sa tu poskytujú všeobecné, priamo aplikovateľné metódy, ktoré sa neviažu ku konkrétnemu odvetviu. Autor objavným spôsobom štruktúru pentalógie rozvinul na báze štyroch komponentov všeobecne známej
a používanej metodiky strategického manažmentu Balanced Scorecard (ekonomický výkon, orientácia na zákazníka - komunikácia, interné procesy, učenie a rast). Tieto doplnil o ďalší, piaty komponent, a to o podnikateľské prostredie. Takéto doplnenie
metodiky BSC je šťastným riešením, lebo takým spôsobom sa zámerným skúmaním vplyvov, zmien vonkajšieho prostredia,
poukázaním na zjednocujúcu úlohu strategického prístupu eliminujú nedostatky metodiky BSC. V súvislosti s tým sú podstatné
dva dôležité charakteristické znaky publikácie. Jednak sa tu riadenie podniku skúma v historickom rámci, ďalej je tu snaha posunúť do popredia aspekt rozvoja. V publikácii sa pri prezentácii úlohy zmien vonkajšieho prostredia, jej vplyvu na podnikateľské
prostredie koncentruje na Strednú Európu. Na druhej strane sa tu o problematike rozhodujúcej úlohy manažmentu, ľudského
faktora a podnikovej organizácie nepíše oddelene, ale v jednej publikácii koncentrovane a vo vzájomných súvislostiach, ktoré
sú spojené prioritami vedúcej osobnosti. Dosahované strategické pozície sú výsledkom predchádzajúceho spôsobu podnikania a uplatňovania preferovaných stratégií.“ Vedecky podložené riešenia vytvárajú jednotu, symbiózu vedy a praxe. Od teórie sa
autor vždy dostane k praktickým aspektom, záverom, ku generalizácii skúseností a čo treba vyzdvihnúť: na základe hodnotenia
skúseností sa formulujú všeobecne platné závery.

Ukážky z pripravovanej knihy Ekonomická diplomacia
a jej integračná úloha v rozvoji spoločenských procesov
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Svedectvo
minulosti

Úvod
Ekonomická diplomacia je dnes už osobitý multidisciplinárny fenomén, vyžadujúci súhrn profesionálne nevyhnutných znalostí, ale aj osobný šarm a vysokú komunikačnú spôsobilosť nielen
v otázkach aktuálnych medzinárodných vzťahov, ale aj súvisiacich vedných disciplín, ako sú filozofia, sociológia, politológia,
ekonómia a pragmatické zručnosti. Dôležité sú prieniky do žurnalistiky, teórie riadenia, ekonomiky podnikov a iné, ale aj dobrý prehľad o inžinierskych profesiách a produkčných procesoch, ktoré
v rôznych odvetviach podstatne ovplyvňujú ekonomiku Slovenska
a vstupujú do globálnej ekonomiky.

je poučením pre dnešok, ale výsledok našich činov poznamená dobu,
v ktorej žijeme vstúpi do budúcnosti
a predurčí život našim deťom

Dnes už ekonomickú diplomaciu vnímam ako rozhranie medzi konkrétnym
artefaktom (duševný alebo hmotný produkt) a jeho zhodnotením (predaj
alebo iný úžitok) pomocou intelektuálnej výbavy reprezentantov ekonomickej diplomacie a ich znalostnej spôsobilosti podporujúcej šírenie dobrého mena Slovenskej republiky. Subjektmi ekonomickej diplomacie sú:
1. Podnikatelia (usmerňujú, riadia, tvoria a zhodnocujú produkty)
a 2. Ekonomickí diplomati (komunikujú s podnikateľmi a širším spoločenským okolím, zapájajúci sa do procesov ekonomickej diplomacie).
Významnú úlohu v realizácii ekonomickej diplomacie zohráva štát a ním
etablované riadiace a výkonné organizačné útvary a ekonomickí diplomati napomáhajúci šíreniu dobrého mena Slovenska. Už doterajšie pôsobenie reprezentantov štátu v kooperácii s podnikateľskou sférou potvrdili, že
ekonomická diplomacia, ak sa robí premyslene a cielene, spája produkčný
podnik so svetom a pomáha mu získavať medzinárodné kontakty, čo samozrejme je predpokladom na nadviazanie obchodných stykov. Rovnako sa mi
podarilo rozvinúť moje kontakty s pracovníkmi ministerstva zahraničných
vecí a spolupracujeme nielen v rámci spoločne usporadúvaných prezentácií v zahraničí, ale aj na domácej pôde. Samozrejmé sú aj priame kontakty
a spolupráca ekonomických diplomatov a vrcholových manažérov podnikov, napríklad počas príprav prezentácií v zahraničí a pri prezentáciách, kde
je bežná kooperácia nositeľov rozličných typov znalostí na špičkovej úrovni.

K čitateľovi prichádzam s tematikou veľmi aktuálnou v čase,
kedy sa rúcajú mnohé nemenné pravdy o takej fundamentálnej
ľudskej činnosti, akou je podnikanie. Nastal pád mnohých ilúzií
o hospodárskom raste na báze superspotreby a superblahobytu
bez vytvorenia nových reálnych hodnôt ako výsledku kreativity
a konkrétneho produktu človeka. Nie špekuláciami, nie symbolmi, či inými suplementami sme postavili pred mnohé podnikateľské subjekty úlohu, ako ďalej podnikať. Reálne hodnoty musia
vychádzať zo skutočnej potreby človeka spojených s možnosťami nielen jeho, ale aj prírody. Aj preto je podnikanie cieľavedomá
a plánovitá ľudská činnosť, za účelom vytvorenia novej hodnoty.
Len tak môže vzniknúť zisk, ktorý nie je abstraktný, fiktívny, krátkodobý, ale má trvalú hodnotu pre ďalšiu cieľavedomú ľudskú
činnosť. To všetko úzko súvisí s vnútornými procesmi, ktoré prebiehajú v organizácii, akou je podnik, vytvorenej pre ľudskú činnosť, akou je podnikanie. Tomu sa venuje aj tematika obsiahnutá
v pentalógii so širokým prienikom do viacerých disciplín.

Náš svet, ktorom žijeme,
pracujeme, usilujeme
sa o pokrok, plánujeme
spoločensky prospešné
ciele a realizujeme ich.

Naše najbližšie okolie

Naše pracovisko

ktoré zveľaďujeme, nachádzame si
životných partnerov, prekonávame
denné peripetie, vychovávame svoje
deti, plánujeme našu budúcnosť, riešime
aktuálne problémy a hľadáme spôsob
sebareaizácie.

Náš vklad do spoločného úsilia, naše
podmienky života, náš každodenný život,
starosti, radosti, problémy, úsilie o vymanenie
sa z nich, sebareflexia, predsavzatia
a možnosti zapojiť sa aktívne do vytvárania
nových, lepších podmienok života,
pretváranie nášho sveta, ktorom žijeme,
pracujeme a usilujeme sa o pokrok.

Medzinárodné kontexty
Spoločenstvá, organizácie, polické zoskupenia,
idey, uznávanie osobitostí a svojbytnosti
národností, rás, náboženstiev, snaha o mierovú
koexistenciu, udržiavanie rovnováhy vo svete,
v krajine, v ktorej žijeme, aktívne zapojenie sa
so spoločensky prospešných procesov podľa
vlastných možností, spôsobilosti a ochote
podieľať sa na pokroku a vytváraní nových
podmienok, kultúry a kvality života.

Štefan Kassay
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I.D.C. Holding, a.s.
príhovor

v kontexte
ekonomickej diplomacie

Dnes už nadnárodná korporácia I.D.C. Holding, a.s je reprezentantom progresívnych postupov verifikovaných
v podnikateľskej praxi počas viac než dvoch desaťročí.
Podnikanie v zložitých novoutváraných spoločenských
podmienkach sa stalo žriedlom vedeckého poznania,
čo dokazujú aj dosiahnuté výsledky verejne sprístupnené na internete vo výročných správach. Dokumentujú
výrazný posun v aplikácii teórii pri vedení a riadení koporácie.
Na pôde I.D.C. Holding, a.s. vznikol projekt Podnik
a podnikanie, ktorý bol spracovaný do rovnomennej
pentalógie Podnik a podnikanie. Toto dielo nadeurópskeho významu, inšpirované každodennými skúsenosťami v produkčnej praxi, sa stalo intelektuálnym
darom, duševným majetkom tisícov veľkých podnikov
a to jeho sprístupnením v piatich jazykoch vlastníkom
a lídrom podnikov, ich manažmentu, študentom, doktorandom, vysokoškolským učiteľom, vedeckým pracovníkom a širokej odbornej verejnosti. V tom zmysle
sa napĺňa obsah totožný s vyhlásením vlády Slovenskej
republiky o úlohách ekonomickej diplomacie, ktorá je
pokračovaním úsilia o rozvoj medzinárodnej kooperácie podnikov a dosahovanie vyššej efektivity podnikov
a to aj v rámci krajín Vyšehradskej štvorky a ďalších krajín, vrátane pomoci rozvojovým krajinám. Dielo Podnik
a podnikanie sa stalo predmetom ekonomickej diplomacie a v spolupráci s Ministersvom zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky, reprezentuje dobré meno Slovenska prezentáciami a podnikateľskými aktivitami v rôznych krajinách sveta.
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Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky

12

PhDr. Peter Burian
štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Publikáciou „Ekonomická diplomacia“
vstupuje do konkrétneho spoločensky
významného dialógu týkajúceho sa závažných otázok spoločensko-ekonomického vplyvu širokého dosahu.
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Mal som tú česť spoznať profesora Štefana Kassaya pri príležitosti
uvedenia jeho predchádzajúceho
diela, monumentálnej pentalógie, súboru piatich kníh v piatich
jazykoch s názvom Podnik a podnikanie. Prešlo niekoľko mesiacov
a profesor Kassay vydáva novú knihu. Samotný jej názov„Ekonomická
diplomacia“ a podnadpis prezrádzajú, že ide o ekonomickú diplomaciu a jej integračnú úlohu
v rozvoji spoločenských procesov.
Pútavý názov a grafika dávajú tušiť,
že ide o niečo, čo v našej odbornej
literatúre absentuje.
Nová kniha Štefana Kassaya je výsledkom produkčnej a komunikačnej aktivity autora, jeho celoživotných skúseností a modifikovaného
pohľadu na svet a na otázky v zmysle nových udalostí svetového diania. Publikáciou „Ekonomická diplomacia“ vstupuje do konkrétneho
spoločensky významného dialógu
týkajúceho sa závažných otázok
spoločensko-ekonomického vplyvu širokého dosahu. Vychádza z reálnej ekonomickej situácie nielen
v podmienkach Slovenskej republiky, ale aj z pohľadu meniacej sa,
prípadne predpokladanej novej situácie vo svete a čoraz väčšej miere
globalizácie a vzájomného prepojenia jednotlivých ekonomík. V knihe nachádzam pohľad skúseného
autora na medzinárodný kontext
a slovenskú účasť v svetovej ekonomike, ako aj jeho osobitý vklad
prispievajúci k pozitívnemu vývoju
spoločnosti. Autor v tomto diele
naznačuje spôsob riešenia problematiky transformácie ekonomických procesov na úrovni podniku,
podnikových financií a v strategickej komunikácii, vždy však v kori-

dore dohôd diplomatického sveta.
Ekonomickú diplomaciu zachytáva
v procese dôležitých systémových
zmien a vykresľuje ju v novom
modernom ponímaní diplomacie
ako celku. Kniha „Bližšie k životu“ je
konkrétnym príspevkom k vzniku
ekonomicky efektívnej integrácie
praktických skúseností, vedy a podnikania na báze hlbokých znalostí
a reálneho úsudku.
Diela profesora Kassaya sú výsledkom kreatívnej práce autora počas viac ako dvoch desaťročí. Ide
o dokumenty vychádzajúce z jeho
reálnych a praktických skúseností
z pôsobenia na čele prosperujúcej, dnes už známej nadnárodnej korporácie I.D.C. Holding, a.s.,
doplnené
vedecko-pragmatickým obsahom úplne novej kvality
a „návodom“ implementácie progresívnych metód úspešného podnikania v tomto zložitom období.
Práve takého podnety prameniace
z reálnych potrieb podnikateľskej
komunity sú základom pre definovanie ekonomickej diplomacie
a jej transformáciu na službu podnikateľskej verejnosti. Jeho nové
dielo je unikátom, čo dokumentujú
aj výroky viacerých osobností odborného a diplomatického sveta.
Nakoniec je to však čitateľ, ktorý
uvedené názory akceptuje, alebo
ich odmietne. Až potom sa ukáže,
nakoľko sa autorovi podarilo „priblížiť sa k človeku“.

PhDr. Peter Burian
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR pri OSN
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Podnik a podnikanie

Pohľad z nadhľadu

Rozvoj podniku a podnikania v dlhodobej perspektíve, predpoklady a stanovenie cieľov

20 rokov podnikania, metodiky a rezultáty
Už sa možno opakujem, ale dlho som váhal, či napísať zopár menších knižiek, a zaradiť za sebou
akoby šesť separátnych celkov. Napokon som si povedal, že ide o „triafanie do čierneho“. Pretože
ak má niečo fungovať, potom niekto musí 1. uložiť úlohu (vláda), niekto ju musí 2. realizovať, čo si
však žiada aj zosúladenie aktivít a tak na základe plnenia úloh ekonomickej diplomacie je žiaduce
3. nielen prežiť, ale aj sa rozvíjať a byť konkurencieschopným. Tzn., že sú splnené prijateľné spoločenské podmienky a hlavne vytvorené zodpovedajúce podnikateľské prostredie. Ale ešte skôr, ako
zadávajúci ukladá riešiteľovi úlohu, ktorá je obidvom subjektom zrozumiteľná, musí poznať niektoré aj okruhy filozofického ponímania problematiky, ale mať aj vlastné empirické skúsenosti a to až
na úrovni vyjasnenia si takých zásadných otázok, akými sú zmysel života, zmysel podnikania, zmysel publikovania a ďalšie. Nevyhol som sa preto hneď od začiatku, spresneniu a vysvetľovaniu spomenutých i nespomenutých otázok, ktoré trápia ľudstvo od nepamäti. Práve v objatí filozofického
ponímania sveta, názorov, ktoré sú priveľmi religiózne a primálo autentické. Práve kombinácia slov
spätých s autentičnosťou sa mi javí ako nejaká zvláštnosť. Aj keď sa musím priznať, že do môjho mozgu sa vkliesnila kedysi dávno. Pochopiteľne, po rokoch štúdia, poznávania ľudí a reálneho
života, so všetkými jeho nástrahami a radosťami, nariekaním a smútkom, a znovuprebudením sa
ku každodenným povinnostiam, sa mi žiada s tým všetkým sa vyrovnať, zaujať nejaké stanovisko.
Vyrovnať sa s každodennou spŕškou neprávd, aj nepríjemností a nájsť v tomto zložitom svete vlastné ja. A to aj pri uvedomení si, že v konfrontácii vedy s podobnými úvahami, navyše vyznávaných
na rozličných úrovniach chápania ich filozofickej podstaty, alebo aj vplyvu masovej psychózy sa
spomenuté odhodlanie v istom smere javí ako neracionálne. Pretože, ako som sa už tisíckrát presvedčil, je to najčastejšie iba deklarovaný spôsob viery a vlastného života a nič viac, žiadny dobrý
skutok, žiadny posun. Nerád by som sa nechal zapriahnuť do málo validnej sústavy domnienok,
názorov, teórií a dokonca komunikačných manipulácií priveľmi vzdialených od logiky empirického
poznania, ktorej dôsledok je neistota, váhanie, ideová bezradnosť. Je teda o čom premýšľať.

Už som to viackrát povedal a zopakujem to hoci aj stokrát, že privatizáciu... osobnostnej
hodnoty. Ale donekonečna opakovať aj tie najhodnotnejšie predsavzatia, mať vízie, usilovať
sa, dávať progresívne myšlienky na papier, hovoriť o nich, plánovať, to všetko k napredovaniu
nestačí! Konať, byť reálny, vedieť, správne odhadnúť, čo je možné a nemožné v danej situácii
a čo môže byť možné v budúcnosti!
Je však nevyhnutné uvedomiť si, že je to nemožné, ak
sa človek nemôže oprieť o silu a presvedčenie vrcholového manažmentu, o jeho spôsobilosť a vnútorný súhlas i hlboké presvedčenie, že „to stojí za to“, aby „život
stál za niečo“. Preto za najdôležitejšiu podmienku, aby sa
vôbec niečo pohlo, považujem komunikáciu. Správne
idey, správne vety, správny postoj k ľuďom, umenie presviedčať a strhnúť okolie k veľkým plánom a ich realizácii. Samozrejme, dôležité je aj to, aby vodca, iniciátor mal
„dobrý nos“ na ľudí, aby rozpoznal, čo v nich je, na čom
možno stavať v každodennom úsilí pri realizácii veľkolepých ideí, plánov a projektov, aby dokázal nájsť a vybrať pre výkon najdôležitejších funkcií v podniku tých
najlepších uchádzačov a nezanedbať ani sledovanie
spôsobilosti manažérov na nižších úrovniach riadenia
a požadovať odborný rast a dobré pracovné výsledky aj
od radových výkonných pracovníkov.
Ak hovorím o potrebe komunikácie, tak nemám na
mysli iba interpersonálnu komunikáciu, hoci na nej záleží možno najviac, ale hovorím aj komunikácii v širšom
okolí. V podniku musí mať svoje miesto„hlavný komunikátor“, takrečeno ideový vodca, alebo aspoň dokonalý
interpretátor hlavných téz projektu smerom k najvyšším
úrovniam riadenia, schopný dať o sebe a o podniku
vedieť a to rovnako v najbližšom okolí, ako aj decíznej
sfére a systematicky sa objavovať nielen na dôležitých
spoločenských udalostiach, ale aj reprezentovať vždy
tam, kde sa môžu šíriť zásadné myšlienky projektu, ktorý
je prioritný pre podnik ale tým aj ako etalón, akýsi vzor
pre možnú reprodukciu v iných podnikoch. Nikto, ani
najvyšší manažér v podniku by sa takejto aktivite nemal
brániť, dokonca ani nepociťovať žiarlivosť voči takému
komunikátorovi. Ten síce akoby „žal slávu“, ale podstatné
je, že je to sláva pre podnik, že je to efektívny spôsob šírenia dobrého mena podniku, že je to vlastne všetkým
prospievajúca náročná práca vyžadujúca dlhodobú prípravu, nestálu pohotovosť a vysoké pracovné nasadenie
a doslova umenie komunikovať všetkými možnými spô-

učenia a rozvoja
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Hlavný zámer

V tejto knihe som si vytýčil ako hlavný zámer načrtnúť zásadné prístupy k ekonomickej diplomacii
v zmysle konkrétnych úloh vyplývajúcich z oficiálnych dokumentov vlády Slovenskej republiky, ale
zároveň predostrieť čitateľom určité návrhy, nové možnosti a prístupy k rozvoju metodiky a nachádzaniu nových racionálnych prvkov orientovaných na pravdepodobnosť zvyšovania efektivity
realizovanej ekonomickej diplomacie a zároveň aj podnikovej ekonomiky a ekonomiky Slovenskej
republiky v nadväznosti na zapojenie sa do rozhodujúcich procesov svetového diania.

Akú voliť metodiku, ako rozdeliť mnohodimenzionálnu problematiku
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Podobné problémy týkajúce sa usporiadania obsahu vysvetľovanej látky som mal pri štrukturalizácii piateho
zväzku pentalógie. Vyriešil som ich prirovnaním k včeliemu úľu. Poučil som sa v tom zmysle, že nie všetko
je usporiadané podľa hierarchií, pretože malé veci môžu mať veľký význam a zdanlivo veľké veci môžu nepredpokladane zaniknúť. Možno sa opýtať aj na to, či človek, ktorý sa rozhoduje o zaradení predmetnej látky
do určitého hierarchického stupňa, či sa nemýlil a či dnes plynutím času to už nie je celkom inak. Preto nie
som naklonený v rozvíjajúcom sa svete znalostí, keď sa všetko mení nečakane rýchle dodržiavať v minulosti
sformované metodiky a hierarchie aj naďalej.

18

Uvedený obrázok je obsahom piateho zväzku pentalógie Podnik a podnikanie a slúži ako orientácia
pre rozvinutie ďalších úvah týkajúcich sa ekonomickej diplomacie.
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sobmi. Ale nielen to, čo som uviedol doteraz. Nemám
totiž na mysli iba „interpretujúceho hovorcu“, ale človeka v podniku, účastníka prebiehajúcich podnikových
zmien, zapáleného pre vec, ovládajúceho širokú škálu
umenia komunikovať, čo znamená aj umenie komunikovať odbornou spisbou, odovzdávať svoje skúsenosti,
či skúsenosti podniku a jeho hlavných nositeľov relevantnému okoliu ale aj odborne štrukturovaným adresátom. Nemala by to byť zvláštnosť, ak taký pracovník,
hovorca oboznamuje zamestnancov podniku s aktuálnymi skutočnosťami, zhovára sa so zamestnancami,
„mapuje“ ich názory a očakávania, publikuje ich v podnikovom časopise a zároveň prispieva svojimi postrehmi
a skúsenosťami do periodickej tlače, zúčastňuje sa besied a„okrúhlych stolov a zároveň autorom významných
publikácií, prípadne sa aj podieľa na vedeckej práci vo
vedecko-výskumných inštitúciách. Ide vlastne o informačný prienik, napĺňanie úloh ekonomickej diplomacie
a to od podniku ako takého až po prezidenta a premiéra
republiky a späť, k podniku a jeho zamestnancom.11

Nová európska analýza od firmy Plimsol (Plimsol European Analysis)
Korporácia I.D.C. Holding, a.s. je jednou zo 196 podnikov, ktoré v poslednom roku zvýšili svoju hodnotu.
Čo je však ešte pôsobivejšie je, že dosiahla takýto
zisk v situácii kedy 48 ďalších významných podnikov
na európskom trhu znížilo svoju hodnotu o viac ako
30 %. Nová európska analýza od poradenského
a konzultačného podniku Plimsoll (Plimsoll European
Analysis) obsahuje aktuálne analýzy a hodnotenia
pre všetkých 450 najväčších cukrovinkárskych podnikov.
Na základe najnovších údajov pre najvýznamnejšie podniky a trhy z 37 rôznych krajín, táto bezkonkurečná analýza umožní:
• Porovnať svoju hodnotu a výkonnosť – pozrieť
sa, ako vyzerá hodnota a celkové finančné zdravie I.D.C. Holding, a.s. v porovnaní so 449 ďalšími

významnými európskymi cukrovinkárskymi podnikmi.
• Nájsť podniky s problémami – v minulosti bolo
predpovedaných podnikov z 10 podnikov, ktoré
zlyhali. Nová analýza ukáže skupinu 100 „nebezpečných“ podnikov, ktoré riešia finančné ťažkosti.
• Vybrať na prevzatie (kúpu) z európskeho trhu
najlepšie z 99 označených podnikov pre účely prevzatia (kúpy). Tieto podhodnotené podniky sú vhodné pre akvizičný proces.
• Nájsť hrozby – 6 rýchlorastúcich podnikov zaberá rozsiahle časti trhového podielu. Ktoré sú
to, kde sídlia a dokážu expandovať do našich teritórií, sa dajú ľahko identifikovať.

Ideály, predsavzatia a rezultáty,
aktuálna analýza
Už v doteraz napísaných vetách, zásadných formuláciach orientovaných na zvyšovanie výkonnosti a ekonomickej efektivity podnikov je čitateľovi jasné, že sú to informácie založené na nových
znalostiach a ich verifikáciu. Nezvratným dôkazom
ich prínosu sú korektné analýzy. Najnovšiu, ktroú
som dostal k nahliadnutiu, považujem za dostatočne výrečnú, aby som ju mohol sprístpniť ako
dokument o skutočne dosiahnutých výsledkoch
I.D.C. Holding, a.s.
11

Podrobne sa s touto problematikou zaoberám v treťom zväzku pentalógie. Kassay
Štefan: Podnik a podnikanie. Strategická komunikácia Kontexty spoločenského vývoja, premien trhu a komunikácie. Bratislava, vydavateľstvo VEDA SAV, 2010.
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BLIŽŠIE K ŽIVOTU

Moderná univerzita
od konzervácie vedomostí k výskumným inštitúciám a inováciám v podnikaní
Podnikanie sa nedá v plnom rozsahu vtesnať do akejsi komplexnej definície, je to
natoľko komplexný a zároveň premenlivý súbor aktivít, často nesúrodého obsahu,
stmeľujúci produkt, výrobu a logistiku, financie, pracovníkov, kreativitu a mnoho ďalších. S rastom produktivity, skracovaním výrobných cyklov a vplyvom konkurencie sa stupňujú aj požiadavky na kvalifikáciu podnikateľa, jeho kreativitu
a zvládanie nových výrobných technológií, vrátane informačnej a komunikačnej
technológie. Neustále zdokonaľovanie výrobných zariadení je odrazom aplikovaných inovácií, čo zároveň predikuje potrebu inovácií na báze vlastného podnikania
a vlastnej kreativity. Ukazuje sa, že v súčasnosti týmto požiadavkám zodpovedá
teoreticko-pragmatické štúdium na Podnikovej univerzite.1
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Premeny spoločenského a podnikateľského prostredia
Úsilie diplomatov prináša ďalšie a ďalšie dni zabraňujúce zrúteniu existujúcich systémov spravujúcich chod sveta. Nebezpečie
ohlasujúce sa prekvapujúcimi zmenami vedú k novým a novým
úvahám objavujúcim sa aj v často opakovanom výroku „svet
a my“. Ten nie je iba „návykovým vyjadrením“, obsahuje oveľa viac,
ako všeobecnú konštatáciu. Znamená aj výzvu, prebudenie sa
z ľahostajnosti, pochopenie zmyslu života. Varovné hlasy vedcov,
politikov, diplomatov a názory najlepších mozgov sveta vyznievajú akoby naprázdno. Zničujúce konanie mnohých jedincov,
rast osobných túžob neprimeraných ich skutočným potrebám,
sú paradoxne silnejšie, ako diktát zdravého rozumu. Je pravda, že
človek doteraz v celej svojej histórii našiel potrebnú razanciu a
spôsob, ktorým mohol zvládnuť problémy doby. Nachádzame
sa však v čase urýchlených premien a súčasne zaznamenávame
zásadnú premenu správania sa ľudí. Rastie strach z budúcnosti
a človek akoby čiastočne ochrnul, na signály pohromy reaguje
spomalene, neveriaco, neraz uprednostňuje život v túto chvíľu,
v tento okamih, zajtrajšok ho nezaujíma. Je preto nevyhnutný
aj každodenný apel na žiaduce konanie ľudí a potlačenie neprávosti každého druhu, musí zosilnieť hlasitosť varovania, musí
sa povýšiť správne konanie na medzinárodnej platforme. Je to
priestor pre diplomaciu a jej akcent na podstatné okruhy tvoriace
integrát priaznivých síl ľudského spoločenstva. V tomto štádiu života planéty je žiaduce, ak sa má život uchovať pre človeka v prijateľných podmienkach, hlboké pochopenie životných podmienok a priznanie technologickej indisponibility ako nevyhnutnosť
znižovať dopad ďalších nečakaných prírodným katastrof a podľa
toho sa zariadiť. Vzťah človeka k životu, k sebe samému je vyjadrený aj utváraním silného spoločensky žiaduceho protitlaku novodobého fenoménu, implikujúceho historickú skúsenosť, avšak
razantne vstupujúceho do života ľudí aj v súčasnom neľahkom
období stále neutíchajúcej svetovej krízy a kardinálnych premien
na celom svete. Je to aj veľká časť nášho úsilia pretavená do aktivít zvaných “ekonomická diplomacia.“

Vzbĺkajúce ohniská nepokojov prerastajú do vojen a dnes už nemožno zamlčať, že svet je na pokraji ohrozenia života na celej
planéte. Príroda sa bráni stále rastúcej exploatácii existujúcich prírodných zdrojov. V skutočnosti človek ohrozuje človeka i seba
samého. Je zrejmé, že dopady prírodných katastrof a denne sa prejavujúce ohrozenia každého druhu, negatívne vplývajú na
psychiku človeka, absorpciou dennej nádielky mediálneho bombardovania dokumentujúceho nečakané podoby agresie.
V našom vedomí sa odrážajú súčasné kardinálne premeny sveta, vnímame akceleráciu úsilia svetových mocností o vyrovnanie
sa s nebezpečne rastúcou entrópiou v usmerňovacích a riadiacich procesoch, ale aj neblahé dôsledky nepochopenia doslova
za našimi hranicami. Diplomatické kruhy akcentujú nevyhnutnosť zmeniť svet k lepšiemu, ale akoby sa človeku rozumné
usporiadanie vecí a vzťahov medzi ľuďmi vymykalo z rúk. To vyvoláva obavy a strach z budúcnosti.

