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     Predložená   monografia  - habilitačná práca  - spracovaná  na  tému „Teoretické 
východiská, riadenie a prax v medzinárodnom podnikaní“   autora  Ing. Mareka  Csabaya, 
PhD.   sa venuje   výsostne  aktuálnej problematike  v súčasnom období  intenzívnych 
procesov  globalizácie  medzinárodných ekonomických  vzťahov. 
     Netreba pochybovať  o tom,  že    bohatstvo      iných  národov   vždy  bolo  a aj  dnes 
zostáva predmetov    mierového  či  militantného  záujmu  ostatných  štátov.  S prehlbovaním 
procesov  globalizácie sa zintenzívňujú všetky formy  medzinárodných  ekonomických  
vzťahov  medzi  subjektmi svetového hospodárstva.   Významnú  úlohu v rozvoji   
hospodárskych  vzťahov  medzi štátmi vždy  zohráva  a  zohráva   i dnes  hospodárska  
diplomacia.   Kvantitatívne ukazovatele   vzájomnej    hospodárskej  interdepedencie medzi   
štátmi  sa  neustále  zvyšujú,   čo   je výsledok     i intenzívnej práce  hospodárskych 
diplomatov. Autor  vo svojej monografii  - habilitačnej práci  -  venuje   svoju pozornosť  
práve     tejto  časti  diplomacie  ako takej.  
     Predložená práca  je rozdelená  do  štyroch na  seba logicky    nadväzujúcich  častí. 
V prvej časti práci    autor  uvádza  čitateľa   do problematiky       vysvetlením  základných 
pojmov, keď začína  širším  objasnením pojmu  diplomacia. Pojem   hospodárska  diplomacia   
rozširuje  o pojmy  obchodná diplomacia,  obchodnopolitická diplomacia, komerčná 
diplomacia, investičná diplomacia  a rozvojová diplomacia.  Autor  skúma  obsah    pojmu  
hospodárska diplomacia   a pôsobnosť  rôznych   rezortov,  ktorým   prislúcha   realizácia      
činností  spojených  s hospodárskou diplomaciou.    Určite treba pozitívne hodnotiť   
stanovisko autora,  že  pojem diplomacia  nemusí  bezprostredne súvisieť  iba  s činnosťou  
centrálnych  orgánov   štátu,  ale  napríklad    výrazne  sa na  jej realizácii  podieľa   aj  
neštátny  sektor.    
     Obsahové   ťažisko  predloženej práce tvorí  druhá a tretia kapitola. Druhá kapitola je 
zameraná  na  východiská skúmania   ekonomickej diplomacie.  Autor túto  časť rozdelil   na   
šesť  častí, ktoré     gradujú  od základných pojmov  a ich vysvetlenia,   cez     právny  rámec 
pôsobenia  diplomacie,   cez medzinárodnoprávnu úprave   tohto  segmentu diplomacie,  
historické aspekty  ekonomickej diplomacie  až k záverečným  častiam. Vysoko oceňujem  
práve  historický prístup  autora, ktorý čitateľa  presvedčí  o význame hospodárskej   
spolupráce  medzi národmi   už od staroveku.  Štvrtá  časť  druhej kapitoly sa  opäť  vracia   
k vymedzeniu  pojmu ekonomickej diplomacie.  Autor sa   tu obracia  k prácam   významných  
najmä zahraničných autorov ako napríklad o Barstona, Beridgea, Hamiltona, Langhorna,   a 
mnohých  iných.    Neboli opomenutí  ani nestori  teórie ekonomickej diplomacie   
v slovenskej literatúre   -  prof. JUDr. Ľudovít,Tóth, CSc. a českej   litertaúre doc.  Ing.  Judita  
Štouračová, CSc.  V tejto  časti autor  práce  pre  názorné pochopenie  problematiky  využil  



i grafickú  schému.   Autor analyzuje     najmä  britskú a francúzsku  školu  a tiež na základe   
analýzy   diela  profesora  Tóhta  a docentky  Štouračovej     i školu  slovenskú a českú.  
Predposledná  časť  druhej kapitoly  je zameraná  viac   na hospodársku prax, keď  sa autor    
venuje    komerčnej diplomacii  a konkrétne priamej podpore  medzinárodného podnikania.     
Aj  v tejto  časti   sú  postuláty  autora   podporené názormi mnohých  zahraničných autorov. 
Aj táto  časť  je doplnená  grafickým   znázornením problematiky. Záverečná  časť  druhej  
kapitoly  skúma   vzťah medzi komerčnou a obchodnou diplomaciou.  Autor  charakterizuje    
základné nástroje, ktoré   používa ekonomická diplomacia na podporu   exportu.   
     Tretia  kapitola je  venovaná praxi  ekonomickej diplomacie.    Autor  skúma  dva základné 
prístupy  k ekonomickej diplomacii a to  puristický a  pragmatický.   Sú  tu definovaní aktéri  
ekonomickej diplomacie v užšom a širšom zmysle. Táto  časť  je opäť vhodne  doplnená   
grafickým znázornením  v tabuľke  č.  3., ktorá     má názov Aktéri s vplyvom na výkon 
ekonomickej diplomacie  a jej beneficienti.  Druhá   a tretia časť   tretej kapitoly   sa venuje    
modelom   riadenia  ekonomickej diplomacie   na Slovensku  (duálny a integrovaný model)   
a v zahraničí.   Štvrtá  časť  je venovaná  vektorom   realizácie  ekonomickej diplomacie  -   
OECD,  IMF,WTO,  Európskej únii  ai.  Funkciami  a úlohami   ekonomickej diplomacie  
sa zaoberá piata  časť   tejto nosnej kapitoly.  Posledná  časť   skúma  ekonomickú  
diplomaciu  ako manažment informácií.  Táto  časť  je  tiež vhodne doplnená  obrázkom.   
     Posledná  štvrtá kapitola  nesie názov   Slovenská ekonomická diplomacia, ktorej 
organizáciu a úlohy  autor  skúma od jej vzniku   v roku   1993.     V závere   sa autor  zamýšľa  
nad   budúcnosťou   a úlohami  ekonomickej diplomacie. 
 
     Hlavným zámerom   predloženej  monografie – habilitačnej práce    bol   výskum   pojmu, 
obsahu  a ďalšieho vývoja  funkcií  ekonomickej  diplomacie.   Autor  problematiku   
spracoval    na základe  preštudovania  rozsiahlej najmä  zahraničnej,  ale i dostupnej 
domácej   literatúry.  Podarilo sa mu  vystihnúť   hlavné  úlohy ekonomickej diplomacie  a jej 
význam pre  rozvoj medzinárodných ekonomických  vzťahov.      Pri spracovávaní práce  boli    
použité základné    kvalitatívne  vedecké metódy -  analýza, syntéza, komparácia a historicko  
- logická metóda.  Komparovaním názorov    rôznych autorov     sa  Ing. Marekovi  Csabayovi, 
PhD.  podarilo vytvoriť  ucelené  dielo, ktoré   je vhodným doplnením   vedeckých prác   
v tejto  oblasti    v slovenskej  i českej literatúre.  
 
     Predložená  práca  Ing. Mareka, Csabaya, PhD.  je výsledkom jeho  dlhoročnej   teoretickej   
práce  ale  i viacročných praktických skúseností v danej   oblasti hospodárskej praxe. 
 
     Odporúčam  autorovi,  aby  sa     aj naďalej   danej problematike  venoval  vo  svojej 
vedeckej práci. 
 
Otázky  pre autora: 
 

1. Ktorý   modelov ekonomickej diplomacie, používaný v zahraničí alebo aspoň  niektoré  
z prvkov    Vami  vybraného modelu   ekonomickej diplomacie,  by  ste odporučili 
aplikovať v praxi  ekonomickej diplomacie   na Slovensku? 
 

2. Kde  vidíte  rezervy   pre  efektívnejšie  využívanie   ekonomickej diplomacie   
neštátnymi aktérmi  na  Slovensku?  



3. Ktoré    zahraničné teritóriá    by si zaslúžili podľa  Vášho názoru   viac pozornosti   
slovenských    aktérov  ekonomickej diplomacie?  Ktorým smerom by  sa mali  
orientovať  ich  aktivity  a aké  by ste očakávali pozitívne  výsledky?    

 
 
Záver 
 
     Predloženú  monografiu  - habilitačnú prácu  Ing.  Mareka  Csabaya, PhD.  hodnotím   ako 
vyzretú prácu pedagogického  pracovníka, pôsobiaceho  na    ekonomickej    fakulte  jednej  
zo slovenských vysokých  škôl a súčasne    skúseného  pracovníka hospodárskej praxe. Práca   
je  prínosom    pre   doplnenie   slovenskej ekonomickej literatúry  určenej pre     špecialistov  
z hospodárskej praxe,   ale i vedeckých pracovníkov  a študentov  ekonómie. 
 
Odporúčam,  aby po úspešnom   zavŕšení habilitačného konania  bol   
 

Ing. Marekovi  Csabayovi, PhD.  udelený  pedagogický  titul  „docent“ 
v odbore  manažment. 

 
 
 
 

V Bratislave,  23. augusta  2021 


