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Asistoval pri konci tisícok firiem zo Slovenska, Česka, Maďarska či Rakúska. Vladimír Strýček patrí u nás medzi
najpovolanejších, pokiaľ ide o bankroty a vie
o tomto fenoméne aj zaujímavo písať. V
knihe „Bankrot. Chcete prežiť?“ nechýba
nadhľad, „bankrotová“ filozofia v širšom i
užšom zmysle, rozpitvaná legislatíva a
ekonomické aspekty bankrotu. Strýček dobre
vie, o čom píše – napokon, aj jeho viackrát
vyšetrovali orgány činné v trestnom konaní. A
prácu, ktorú robí, mu asi závidí málokto. Aj
preto neprekvapí nápis na firemnej tabuli
„Objekt strážený políciou SR“.
Kniha je dobre rozdelená na tri časti. V prvej
rozoberá filozofiu bankrotu najmä z
ekonomickej stránky, ale nielen. Na ďalších
stranách sa pomerne vyčerpávajúco venuje
legislatívno-technickému opisu bankrotu,
konkurzu a vyrovnania. Podnikatelia, exekútori, konkurzní sudcovia isto ocenia konkrétne skúsenosti z aplikačnej
praxe a možno by to malo byť pre nich dokonca povinné čítanie. No a záver knihy sa venuje bankrotu na
makroúrovni. V časti Bankrot a kríza odhaľuje dôsledky súčasnej svetovej ekonomickej krízy – za napísaným je cítiť
skutočnú erudovanosť a množstvo relevantných vedomostí. Plus Strýčkovej knihy je, že dokáže veci pomenovať jasne
a zrozumiteľne, takže ani laik sa v publikácii nestratí. Zaujímavým čítaním sú kapitoly Obamov socializmus a podvod
na Wall Street, Svetová kríza a hypotekárny podvod, Enron, Krach štátu Island a ďalšie.
Výborné analýzy, konkrétne príklady, fenomén bankrotu z ekonomického, spoločenského aj historického pohľadu.
Strýček vynikajúco poprepájal rôzne fakty, udalosti, poukázal na súvislosti. Veď už v roku 1920 akýsi chudobný
taliansky emigrant vylákal od naivných ľudí neuveriteľných 20 miliónov dolárov a sľúbil im, že ich zhodnotí o takmer
50%. Ak vám to pripomína dnešné pyramídové hry, ste na správnej stope. Klienti BMG-Horizont či AGW by vedeli
rozprávať... Zdá sa, že sme nepoučiteľní a nenapraviteľní. V každej dobe sa nájdu špekulanti, ktorí oprášia staré
dobré machinácie, aby sa obohatili na úkor druhých. A žiaľ, v každej dobe sa nájdu dôverčiví, naivní a neinformovaní
ľudia, ktorí naletia. Klony podvodníkov typu Bernard Madoff sa budú vynárať naďalej. Chamtivosť nevymizne.
Podvody budú ešte sofistikovanejšie.
Úplný záver knihy tvorí rozhovor pre ekonomický týždenník. V.Strýček okrem iného tvrdí, že dobrým veriteľom je
napríklad štát, pretože si nevie dobre strážiť pohľadávky a na vymáhanie pohľadávok má ťažkopádne mechanizmy.
Štát sa podľa neho bojí, že by veľmi tvrdými sankciami likvidoval podnikateľov pre neplatenie daní, čo by len prinieslo
nárast nezamestnanosti. A tak radšej dáva podnikateľovi šancu, aby sa nejakým spôsobom pozbieral a dane uhradil...
„Bankrot. Chcete prežiť?“ je mimoriadne zaujímavé a inšpirujúce čítanie pre podnikateľov, ekonómov, ale aj pre
laikov. A najmä poučné...samozrejme pre tých, ktorí sa chcú poučiť.
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