EDITORIÁL
Horúce dni prekonávame, niektorí na ne šomrú, niektorí sa im tešia. Sú to typické
stavy stanovísk s ich obsahovou rozdielnosťou. Veríme, že po prečítaní tohto čísla nášho
časopisu bude šomrajúcich menej.
„Svet je ľahšie stvoriť ako ho pochopiť...“
Anatole France
V dnešnom čísle nášho časopisu prichádzame k čitateľovi s viacerými témami,
spomedzi ktorých má väčšiu šírku záberu tematika „startupov“. Je to prirodzené, veď
existencia a rozvoj v tejto oblasti znamená cennú realizáciu kreativity tých, ktorí sa dali na
cesty nových a podnetných podnikateľských aktivít spojených s inováciami.
„Človek, ktorý neurobí žiadnu chybu, neurobí vôbec nič...“
E. J. Phelps
Pozornosť venujeme s nadväznosťou na oblasť ľudských zdrojov, z pohľadu
elektronizácie manažmentu, ako aj z kvality života skúmaného u vojakov. Prezentácie sa
opierajú o realizované empirické štúdie, čo je veľmi cenné.
„Je nebezpečné pre človeka žiť v dnešnom svete. Nielen preto, že existujú ľudia, ktorí páchajú
zlo, ale aj preto, že existujú tí, ktorí im v páchaní zla nebránia.“
Albert Einstein
Vysokú frekvenciu pozornosti v ekonomike majú tematiky financií, ako aj investícií.
Postrehy z nich prezentujú ďalšie dva príspevky.
„Predstierať, že vieme, stojí viac úsilia než dozvedieť sa.“
Agatha Christie
Prirodzene, pozornosť venujeme aj ďalším, našim tradičným oblastiam z aspektu
názorov a postrehov, ako aj celku užitočných informácií zo života a pôsobenia Slovenskej
akadémie manažmentu. Veríme, že aj Vy sa budete snažiť prísť medzi nás ako člen, autor
príspevku či ako priaznivec. Ako sami už viete, máme rozsiahlu rôznorodú orientáciu našej
činnosti spomedzi ktorých pripomenieme štandardné semináre, články a stručné príspevky
alebo vyslovené otázky v našom časopise, praktické konzultačné riešenia i mnohé iné.
Rovnako sme tu pre teoretikov, študujúcich, praktikov, ako aj všetkých tých, ktorí sa snažia
v oblasti svojho pôsobenia o inovácie.
„Nikto sa veru majstrom v ničom nestane, ak do toho nevloží celé srdce.“
Konfucius
Blíži sa, ba čo viac, už prebieha obdobie dovoleniek. Určite budete aj Vy
dovolenkovať. Želáme Vám pre strávenie dovolenky nielen primerané počasie, ktoré by ste si
priali, ale aj pozitívny priebeh všetkých dní, ktoré strávite na dovolenke a budete z nich mať
radosť i spokojnosť.
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