
Editoriál 

Editoriál prvého čísla časopisu „Manažment podnikania a vecí verejných“ v tomto roku sa 

niesol v optimistickom duchu odvážnych predsavzatí, nových cieľov a plánov. Žiaľ, nálada 

pri písaní úvodu k 7. číslu je diametrálne odlišná, spája sa skôr so smútkom spôsobeným 

veľkou stratou. Vo veku nedožitých deväťdesiatich rokov zomrel 26. februára 2018 predseda 

medzinárodnej redakčnej rady nášho časopisu doc. Ing. František Lipták, PhD. DrSc.  

Docent Lipták pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, ekonóm a vedec. Vo svojej 

publikačnej činnosti sa venoval otázkam efektívneho manažmentu a systémov riadenia. Je 

autorom viac ako tridsiatich odborných kníh, ktoré boli preložené a publikované vo viacerých 

krajinách. Je tiež autorom odborných článkov, publikácií, prednášok a štúdií. Absolvoval 

viaceré zahraničné pobyty. Popri akademickej kariére pán docent nikdy nestratil kontakt 

s praxou. Od roku 1991 bol vlastníkom manažérskej poradenskej firmy L. F. CONSULT 

v Bratislave a v roku 1998 bol zvolený za správcu Nadácie City University Bratislava. 

Zároveň pracoval do posledných chvíľ ako konzultant pre štátne a súkromné firmy.  

Pán docent predstavoval jeden zo základných pilierov Slovenskej akadémie manažmentu. 

Bol dlhoročným členom Správnej rady občianskeho združenia a predsedom medzinárodnej 

redakčnej rady nášho časopisu. Pre členov Slovenskej akadémie manažmentu bol a zostáva 

odborníkom s ľudským a úctivým prístupom k ľuďom vo svojom okolí. Bol nesmierne 

pracovitý a sčítaný. Vnímali sme ho ako autoritu vždy ochotnú poradiť a pomôcť a tiež ako 

príjemného spoločníka, s ktorým bolo možné sa rozprávať na akúkoľvek tému. Napriek 

pokročilému veku bol stále duchom mladý a neraz nás prekvapil svojimi modernými názormi. 

Pri prechode časopisu z tlačenej na elektronickú formu bol práve pán docent nositeľom 

množstva kreatívnych nápadov a postrehov. Aj cez všetky dosiahnuté úspechy bol človekom 

neuveriteľne pokorným, z ktorého sálala ľudskosť a dobro. Pre toto všetko sme ho uznávali 

a obdivovali. Pre Slovenskú akadémiu manažmentu predstavuje jeho náhly odchod veľkú 

stratu po odbornej, redakčnej, kreatívnej i ľudskej stránke.  

Dovoľte mi toto číslo venovať pamiatke tohto vzácneho človeka.  

V mene redakčnej rady: Ivana Ljudvigová. 

 

Doc. Ing. František Lipták, PhD. DrSc. bol jedným z recenzentov všetkých šiestich vydaní 

Celostného manažmentu v rokoch 1999-2016. 

 

Ferko bol významný vedec, náš dobrý priateľ a navrhol aj formu posledného vydania 

uvedenej publikácie: táto vychádza v týchto dňoch a bol jej jediným recenzentom. 

 

ČESŤ JEHO PAMIATKE 

 

prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.  

čestný predseda Slovenskej akadémie manažmentu, o.z. 

 


