EDITORIÁL
Dovolenky sa skončili, školské voľná taktiež. Začali sme pracovať intenzívnejšie, než
sme to robili v lete. Stále počujeme, že nároky na našu prácu budú stúpať, ako aj rôzne
„poučky“ ako by sme mali pracovne konať. Sami si však tvoríme predstavu o tom, ako by to
malo byť, ako by sme mali konať v práci. V každom ľudskom pracovnom konaní sa
nachádzame v prostredí ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa viažu na našu prácu, vlastné
konanie. Dôležité je, aby sme si to nielen uvedomili, ale, aby sme boli v týchto prepojeniach
s našou prácou trpezliví.
„Skúsenosti ma poučili, že je nemožné získať ľudí pre akúkoľvek prácu
bez nekonečnej trpezlivosti“
M. Gándhí
V dnešnom čísle nášho časopisu prichádzame k čitateľovi s touto tematikou z rôznych
uhlov pohľadu, charakterizovania dnešného stavu i pohľadu na minulosť, či „zatiaľ zahmlenú
budúcnosť.“ Sme presvedčení, že čitateľ svojou zručnosťou zvládávania predložených textov,
zbadá medzi nimi nielen určité prieniky, ale aj väzby, ktoré môžu viesť k novej kvalite
poznatkov a samozrejme, aj k ich pozitívnemu využitiu vo vlastnom konaní.
„Kto sa nenamáha, neusiluje, zriedka aj niečo hodnotné dosiahne“
M. Gorkij
Stredom pozornosti našich terajších príspevkov je ČLOVEK. Jeho rôzne pozície,
okolnosti jeho pracovných aktivít, črty prostredia v ktorom koná, ako aj výsledky, pozitívne
i negatívne, ktoré dosahuje. Pokúste sa uvažovať nad možnosťou transformácie
prezentovaných poznatkov zverejnených v príspevkoch tohto čísla nášho časopisu, získaných
na základe vedeckého bádania našich autorov v určitých podmienkach ako ich prezentujú,
preniesť do podmienok, svojich, v ktorých sa nachádzate Vy. Určite budú výsledky z Vášho
čítania príspevku rozsiahlejšie, kreatívnejšie i užitočnejšie ako, keď len „prebehnete text
príspevku rýchločetbou“.
„“Nie je ľahké presvedčiť ľudí, aby sa nedívali na svet len očami, ale aj rozumom.“
B. Fontenelle
Štruktúru tohto čísla nášho časopisu ste získali prečítaním jeho obsahu. Vidíte, príspevky sú
zo širokej palety našej reality. Z jedného aspektu sa zaoberajú s prihliadaním na rôznorodosť
toho, o čo ide v akom prostredí (napr. verejná správa, startup-y, polícia,), v ďalšom z akého
aspektu ide o určité konanie (kontrola, vodcovstvo, byrokracia, participatívnosť, kultúrnosť,).
„Užitočnejšie je vedieť niekoľko múdrych pravidiel, ktoré by ti mohli poslúžiť, ako naštudovať
mnoho neužitočných poučiek.“
Seneca
Uviedli sme EDITORIÁLOM, podľa zvyklostí nášho časopisu, ďalšie príspevky našich
autorov. Potešíte nás, ak nám sprostredkujete e-mailom svoje názory na uvedenú tematiku,
alebo aj Váš príspevok na zverejnenie v našom časopise.
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