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Dušan Lukášik
Liptovský Mikuláš , Námestie Osloboditeľov 24
25. decembra 1954, Liptovský Mikuláš
ženatý, Ľubica Lukášiková,
Ľubica (1981), Eva (1986), Martin (1995)
vysokoškolské, EF SVŠT Bratislava 1978
kandidát fyzikálno – matematických vied 1980, EF SVŠT
jazyk anglický

Spracovanie informácií do vedomostí a ich pretvorenie do znalostí pri ich aplikácií na trhu
profiluje moju osobnosť. Výstup predstavuje formulovanie strategických riešení pre nevratné
transformačné procesy pri zosúladení dlhodobého spoločenského záujmu s individuálnou
motiváciou. Kritérium úspešnosti je implementácia v praxi v podobe požiadavky trhu platenej
reálnym zákazníkom. Takto formulované projekty predstavujú môj rozhodujúci osobný záujem,
sprevádzaný často aj osobnými investíciami.
Vysokú školu som pochopil aj ako možnosť aktívneho výskumu v oblasti fyziky tuhých látok,
pričom samotné povinné štúdium sa pretvorilo na nutný doplnok predmetu výskumu. Výstupy
z výskumu boli publikované v renomovaných zahraničných časopisoch a odprezentované na štyroch
konferenciách. Vedecká rada uznala diplomovú prácu ako dizertačné minimum a následne po
dopracovaní rok po ukončení vysokej školy som obhájil titul kandidát fyzikálno – matematických vied.
Základné skúsenosti pri pretvorení vedomostí na znalosti som získal počas 10 ročného
pôsobenia v podnikovej praxi v Tesle Lipt. Hrádok. Výstupom vedeného kolektívu boli dve moderné
ústredne zavedené masovo do výroby. Paralelné pôsobenie v poradnom teame ministra
elektrotechnického priemyslu v rokoch 1980 až 1989 mi umožnilo zúčastniť sa procesu zavádzania IT
technológií v spoločnosti priamo od centra rozhodovania. Popri technickom riešení som zodpovedal
aj za technologické súvislosti výroby ako aj za ekonomické parametre výrobkov. Doplnenie vedomostí
o marketing, ekonomiku a pochopenie výroby mi umožnili podieľať sa aktívne na formulovaní
strategických cieľov podniku.
Práca v rokoch 1991 až 1995 na kapitálovom trhu a zvlášť jeho dynamika mi rozšírili poznanie
a umožnili nadobudnúť schopnosť prijímania zodpovednosti za rozhodnutia pod časovým
a emocionálnym tlakom.
Ako vedúci prác v spoločnosti HONORS, a.s. na základe zmluvy s MPSVaR SR som sa podieľal
rozhodujúcim spôsobom na formulovaní zásad pre transformáciu dôchodkového starobného
zabezpečenia v rokoch 1999 až 2002.
V rokoch 2002 až 2005 som sa podieľal na krízovom manažemente v spoločnosti NOVITECH
a.s. a jej reštrukturalizácii.
Realizované analytické práce v rokoch 2008 a 2009 spojené s krízou identifikovali
existencionálny rozmer nevratných transformačných dejov, spojených s rozpadom hodnotového
systému usporiadania spoločnosti. Zistené skutočnosti umožnili sformulovať strategické riešenie
založené na 40 ročnej transformácii energetického trhu a ním vyvolanej transformácii spoločnosti.
Overenie navrhnutých riešení predstavuje projekt transformácie administratívnej budovy Murgašova
3, Košice od fosílnych palív na budovu s nulovou bilanciou energie a návrh transformácie trhu
s teplom v meste Košice.
Riešenie spoločenských procesov spolu s technickými riešeniami a formulovanie organizácie
trhov a ich transformácie ma motivovalo k dôslednému naštudovaniu vlastností človeka a jeho
vzťahu k spoločnosti a prírode. Pochopením základnej vlastnosti človeka a jeho správania sa
v spoločnosti a voči prírode ako rozpor, umožňuje formulovať riešenia založené na dynamickom
zjednotení protikladov, dosahujúcich najnižšie transformačné náklady. V mojom chápaní práve

takýto prístup predstavuje etické riešenie problémov, podnecujúce rozvoj spoločnosti. Môj
hodnotový systém bol vyjadrený v spracovaných podkladoch pre vystúpenia poslanca Maroša
Kondróta v NR SR v rokoch 2007 až 2011 k problematike II. Piliera dôchodkového sporenia a
k problematike korupcie a organizácie vedy a výskumu. Moje názory sú odprezentované
v Parlamentnom kuriéri 6/2010 pod názvom Nezaniká podstata sociálneho systému? Vyššie
uvedené analýzy a práce sú založené popri štúdiu trhov aj na aktívnom štúdiu filozofie a psychológie
v kontexte moderných rozvíjajúcich sa disciplín, akými sú neurobiológia a pod. Jedným z výstupov
predstavuje aj súbor, ktorý predstavuje podklad pre legislatívny proces návrhu zásadnej novelizácie
zákona 309/2009 Z.z.
Aktívne športujem, zaujímam sa o kultúru, zvlášť kultúru krajín EU. Milujem svoje deti a ctím
si svojich rodičov.
Ocenenia práce individuálne:
 Mimoriadne uznanie, udelené SAV Bratislava 1977
 Čestný 30 000-ci absolvent SVŠT, udelené Vedecká rada
SVŠT Bratislava 1978
 Štátne vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu 1986“
Ocenenia práce kolektívne:




Prvá cena ministra elektrotechnického priemyslu
a Zlatá medaila Zenit 1982
1985 výrobok UE 10 súčasťou ocenenia Zlatá
medaila MSV Brno

Chronológia
1978 - 1980 Katedra Fyziky EF SVŠT – externý ašpirant
1980 - 1990
1980 - 1988
1990 - 1991
1991 - 1992
1992 - 1995
1995 - 1997
1997 - 2004
1999 - 2002
2001 - 2005
2004 - 2005
2007 - 2010
2008 – 2012
2008 - 2012
2008 2008 2008 - 2010
2012 -

vedúci vývojový pracovník Tesla Liptovský Hrádok a.s
člen poradného teamu ministra elektrotechnického priemyslu
asistent ekonomického riaditeľa výroby Tesla Liptovský Hrádok
Vedúci oddelenia marketingu, TESLA Liptovský Hrádok
práca na kapitálovom trhu Praha, Bratislava, Viedeň
konzultačné a poradenské služby
predseda predstavenstva HONORS a.s.
vedúci analytických prác súvisiacich s dôchodkovou reformou II. piliera,
poradca ministra
člen predstavenstva spoločnosti NOVITECH a.s., Košice
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ BAT a.s. Bratislava
asistent predsedu Výboru pre hospodársku politiku NR SR
predseda predstavenstva HRACHOVIŠNIE, a.s.
člen predstavenstva Liptovsko sielnického združenia majiteľov pôdy v Liptovskej
Sielnici
člen správnej rady Centrum VEOZEDIS, združenia STU Bratislava, TU Košice, EU
Bratislava a spoločnosti HONORS, a.s.
člen Vedeckej rady Stavebnej fakulty TU Košice
člen Externej rady Stavebnej fakulty TU Košice
manažér, HONORS, a.s.

V Liptovskom Mikuláši

21. júna 2012

Dušan Lukášik

