
Editoriál 

Úvod roka sa automaticky spája s predsavzatiami, novými cieľmi a odvážnymi plánmi. 

Časopis Manažment podnikania a vecí verejných takto odvážne v roku 2016 vstúpil na 

doposiaľ pre nás „neprebádanú“ pôdu elektronického publikovania. Dnes, keď započíname 

tretí ročník elektronického vydávania a predstavujeme šieste elektronické číslo nášho 

časopisu, môžeme túto zmenu vyhodnotiť ako úspešnú. Elektronizácia väčšiny produktov 

a služieb je jednou z mnohých výziev, ktoré nás čakajú aj v tomto roku.  

Ďalšou je nepochybne problém rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí mužov a žien. 

Výskumy Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť pravidelne poukazujú na nelichotivé 

výsledky Slovenska. Podľa Indexu rodovej rovnosti sme momentálne na predposlednom 

mieste medzi krajinami Európskej únie. Čoraz častejšie sa preto aj u nás spomína pojem 

„glass ceiling“, najčastejšie prekladaný ako sklený strop, ktorý označuje rodové bariéry 

v podnikoch a iných organizáciách, ktoré ženám neumožňujú alebo priamo znemožňujú 

postúpiť na vyššie manažérske a vedúce pozície. V aktuálnom čísle časopisu nájdete 

príspevok o prekážkach rozvoja kariéry žien v bankovom sektore na Srí Lanke. Výsledky 

zrealizovaného výskumu v mnohom pripomínajú situáciu v oblasti rodovej rovnosti na 

Slovensku.  

Uplynulý rok poukázal na ďalší problém, s ktorým sa slovenská ekonomika bude musieť 

vysporiadať. Čoraz silnejší tlak na zvyšovanie miezd spôsobuje, že Slovenská republika už 

nebude pre zahraničných investorov lákavou krajinou z hľadiska lacnej pracovnej sily. 

Jedným z možných riešení je transformácia ekonomiky „montážnej linky“ na ekonomiku 

znalostí a inovácií so zameraním na výskum a vývoj. Týmto témam sa venujú viaceré 

príspevky v novom čísle časopisu, či už ide o nové trendy vo vzdelávaní manažérov, analýzu 

prístupov k rozhodovaciemu procesu v znalostnej organizácii, tvorbu motivačných programov 

v podnikoch alebo deľbu práce a rolí v dynamicky rastúcich začínajúcich podnikoch.  

Za hranice Slovenskej republiky nazeráme nielen v príspevku o rodovej nerovnosti na Srí 

Lanke, ale aj v príspevku o ekonomickom a sociálnom vývoji v Čile v 20. a 21. storočí 

a v článku o čínskej investičnej ofenzíve „Belt and Road Initiative“, ktorá prináša nové 

ekonomické a hospodárske možnosti pre krajiny Vyšehradskej štvorky vrátane Slovenska.  

Hoci sú príspevky publikované v najnovšom čísle obsahovo diametrálne odlišné, spája ich 

spoločná myšlienka: Príležitostí je mnoho a sú všade okolo nás. Naším prianím je, aby ste pri 

čítaní príspevkov aktuálneho čísla získali mnoho príležitostí zamyslieť sa a diskutovať o 

zaujímavých témach.  
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