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Môj syn sa pripravoval na skúšku 

z manažmentu. Nazrel som mu do 

pripravených podkladov a bol som 

zhrozený. Zmes zbytočností a ne-

zmyslov. „Bude lepšie ak si to neza-

pamätáš a po skúške na to radšej 

rýchlo zabudneš,“ poradil som mu. 

„Neobávaj sa,“ povedal syn s úsme-

vom. Poznám jeho prístup k podob-

ným „teóriám“ a upokojil som sa. 

Oveľa horšie je, že mnohé škodlivé 

veci učia manažérov a podnikateľov 

na serióznych manažérskych kur-

zoch a masírujú ich nimi aj mnohé 

konzultačné firmy a literatúra. 

V tomto článku sa nebudem zao-

berať nadnárodnými podnikmi, ktoré 

opakovane vyrábajú štandardizo-

vané výrobky v štandardizovaných 

procesoch a ich organizácia a ma-

nažment silne pripomínajú armádu. 

Budem sa zaoberať menšími firma-

mi, ktoré sú inovatívne a ich vlastník 

často pracuje priamo vo vedení firmy. 

Mám na mysli firmy v oblasti IT, archi-

tektúry, dizajnu, reklamy a iných slu-

žieb s vysokým podielom kreatívnej 

práce.

 INOVATÍVNE FIRMY NIE SÚ  
GLOBÁLNE AUTOMOBILKY
V posledných rokoch sa mnohí 

manažéri začali zaoberať tzv. sve-

tovou triedou, najlepšími praktikami 

(best practices) a benchmarkingom. 

Vzniklo mnoho prác, ktoré popisu-
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Ak niekto tvrdí, že vie, ako riadiť váš podnik, tak nepochopil vašu 
otázku. Nesprávne používanie mnohých teórií manažmentu a najlepších 
praktík môže vážne poškodiť zdravie vašej firmy. 
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jú prax úspešného manažéra alebo 

podniku, ktorú sa usilujú zhrnúť do 

všeobecných rád a pravidiel. Výsled-

kom sú články a knihy typu – Ako byť 

najlepší, Desať pravidiel úspešného 

manažéra a pod. 

Nie je nič zlé na štúdiu úspešných 

ľudí a podnikov. Nebezpečné je však 

úsilie kopírovať tieto „praktiky“, ktoré 

popisujú obyčajne iba vonkajšie pre-

javy (viditeľné prvky), ale často ne-

dokážu vysvetliť ich neviditeľné časti 

a jedinečný kontext, v ktorom boli 

použité. Výsledkom sú neúspešné 

pokusy napodobniť výrobný systém 

Toyota, organizáciu Kyocera ale-

bo Baťovu sústavu riadenia. Skúste 

študovať správanie a konanie Steva 

Jobsa a založte druhý Apple. V or-

ganizácii podniku sú prvky, ktoré sa 

nedajú popísať procesnými diagra-

mami, štandardmi alebo súborom 

jednoduchých pravidiel. A práve tie-

to neviditeľné a neuchopiteľné prvky 

bývajú často rozhodujúce.

Záver? Je dobré prečítať si pred 

spaním kapitolu o úspešných lídroch 

a ich podnikoch, hľadať inšpiráciu a 

impulz. Venovať však veľké úsilie ich 

kopírovaniu a napodobovaniu je stra-

tou času. Vytvorte si vlastné najlepšie 

praktiky, ktoré zodpovedajú vašej fir-

me, ľuďom, ktorí v nej pracujú a oko-

liu, v ktorom firma podniká. Namies-

to štúdia množstva kníh používajme 

vlastný zdravý rozum. Namiesto otá-

zok ako, sa viac pýtajme prečo. 

 PROFESIONÁLNI MANAŽÉRI  
ALEBO MAJITEĽ?
Majiteľ v manažmente je vraj ru-

šivý prvok, firmu treba nechať riadiť 

najatým profesionálom. Toto tvrdenie 

je zásadne chybné. Majiteľ firmy je 

obyčajne osoba, ktorá firmu vytvo-

rila, svojimi nápadmi, usilovnosťou 

a obchodnými kontaktmi. Aj keď sa 

niekedy spochybňuje pozícia výni-

močných lídrov vo vedení firmy, ich 

úloha je nezastupiteľná. Najatí mana-

žéri sa často viac zaujímajú o detaily 

svojej manažérskej zmluvy, ciele a 

bonusy, ako o dlhodobý osud firmy, 

ktorú riadia. 

Úloha majiteľa v strategickom ve-

dení firmy je kľúčová, rovnako ako 

jeho úloha pri rozvoji ľudí okolo seba, 

budovaní podnikových hodnôt a kul-

túry, rozvoji inovácií v podniku. Je jas-

né, že každý majiteľ sa musí časom 

naučiť delegovať rutinné a operatívne 

úlohy na ľudí, ktorým dôveruje. Maji-

teľ sa musí v záujme svojej vlastnej 

firmy naučiť dať niekedy do pozadia 

svoje ego a pocit neomylnosti, mať 

pokoru učiť sa nové veci, mať rešpekt 

a dôveru k spolupracovníkom a vy-

tvárať aj im priestor pre rozhodovanie 

a zodpovednosť vo firme.

INDIVIDUALITY VERZUS TÍMY
Tímová práca je dôležitá. V tíme 

sa dajú nájsť prekvapujúce riešenia, 

vzniká synergia, vzájomné dopĺňanie 

sa. Je však veľký rozdiel  medzi bu-

dovaním procesných tímov vo výrob-

ných organizáciách, ktoré sú posta-

vené na disciplíne a štandardizácii, a 

tímov, v ktorých pracujú individuality, 

lídri a vyžadujú sa od nich inovácie 

a výnimočné riešenia (dream team). 

Procesné tímy sú často postavené 

na osobnosti tímového lídra, ktorého 

úlohou je koordinovať výkon jednot-

livcov, na vysokej produktivite. Tímy, 

ktoré pracujú v inovatívnych firmách 

sú zložené často zo silných osobnos-

tí, ktoré tvrdo presadzujú svoj názor. 

Sú to často výnimoční individualisti, 

ktorí sa neradi prispôsobujú pravid-

lám a spoločným cieľom. Tvrdé a ne-

kompromisné presadzovanie jednot-

ných tímových pravidiel a štandardov 

týchto ľudí ubíja a znižuje ich výkon. 

Budovanie „dream“ tímov je najväč-

šie umenie tímovej práce – stačí sa 

pozrieť na tímy hviezd na športových 

súťažiach, pri koncertoch alebo výro-

be filmov. Je to tzv. špagetová štruk-

túra, ktorá vytvára spojenie silnej 

individuality vo vedení tímu s kreativi-

tou a individualitami jej členov. Je to 

„disciplinovaná voľnosť“.

 INOVÁCIA NIE JE ZVYŠOVANIE  
KOMPLEXNOSTI
Mnohé firmy sa pokúšajú „inovo-

vať“ tak, že pridávajú k danému vý-

robku alebo službe ďalšie varianty, 

funkcie a prívlastky. Výsledkom sú 

neprehľadné ponuky, ktoré zákazní-

ka skôr popletú ako oslovia (mobilní 

operátori, bankové produkty), fun-

kcie, ktoré zákazník vôbec nepotre-

buje a musí za ne platiť (softvér, au-

torádio) alebo nezmyselné prívlastky, 

ktoré zákazník nevie interpretovať (li-
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mitovaná séria, cool, bio, fresh, vital, 

total, advanced, ...). 

Väčšina tzv. „inovácií“ vzniká z 

podnetu vývojárov, ktorí sa pokúšajú 

dať do svojho produktu ďalšie fun-

kcie, alebo obchodníkov, ktorí sledu-

jú, čo robia ostatní a „aké sú trendy“. 

Len málo inovácii vzniká z detailného 

poznania zákazníka, jeho procesov, 

problémov, nespokojnosti, snov... 

Zákazník nemá dostať ani viac, ani 

menej. Zákazník má dostať presne 

to, čo chce, aj keď to nedokáže de-

finovať. Namiesto toho, aby inovátori 

a vývojári detailne pochopili procesy 

a problémy zákazníkov, ponúkajú 

im stále viac variantov, komplexné 

a ťažkopádne riešenia, ktoré sa ťaž-

ko vyberajú, konfigurujú a využívajú. 

Sila je v jednoduchosti, v presnom 

pochopení zákazníka, v tom, že sa 

naučíme jeho dialekt a nebudeme ho 

nútiť naučiť „nárečie nášho kmeňa“.

 ČO FUNGUJE NA SEMINÁROCH,  
NEMUSÍ VO FIRME
Mnohé firmy venovali obrovské 

množstvo času a peňazí popisovaniu 

procesov a implementácii rozličných 

programov na projektové riadenie. 

Očakávané výsledky sa často nedo-

siahli. Prečo? Lebo žiadny procesný 

diagram alebo program na riadenie 

projektov ešte nedokázal zlepšiť vnú-

tornú organizáciu podniku. Existuje 

zaujímavý fenomén – čím viac popi-

sujeme procesy a definujeme štan-

dardy, tým menej ich rešpektujeme. 

Popis akoby mal nahradiť akciu, 

naše správanie a návyky, dodržia-

vanie pravidiel a disciplínu. Žiadny 

podnik nefunguje ako stroj, ktorý 

môžeme popísať procesným diagra-

mom. Zmeníme parametre na vstu-

pe a dostaneme presne očakávané 

výsledky na výstupe. Takto predsa 

nefunguje žiadna organizácia, iba 

neživý stroj alebo výrobná linka. V 

organizácii, kde pracujú ľudia, je na 

každý vstup iná odozva, systém a 

správanie ľudí sa adaptuje na pod-

nety zvonka a odozvy sú vždy iné. 

Preto sa tak mnohí personalisti trápia 

s nefunkčným „motivačným“ systé-

mom. Dajte vašim ľuďom na konci 

roka koncoročnú odmenu 2 000 eur. 

Budú nadšení. Dajte im ju aj ďalší rok 

– budú to pokladať za samozrejmosť. 

Nedajte im ju v nasledujúcom roku – 

budú sa nespokojne pýtať, za čo ich 

trestáte. 

Procesné ani projektové riadenie 

nie je o procesných diagramoch a 

programoch na riadenie projektov, 

ale o správaní sa ľudí, o dodržiavaní 

jasných pravidiel (ktoré často chýba-

jú), o vnútornej motivácii, o správnom 

zložení a vedení tímov. 

 SPOKOJNÝ ZÁKAZNÍK  
A KONIEC BIZNISU
V mnohých prípadoch poskytne 

produkt zákazníkovi také služby, že 

dlhé obdobie nemá potrebu ho me-

niť. V prípade, že riešenie (napríklad 

IT) funguje bez veľkých požiadaviek 

na servis, tak je spokojný zákazník 

paradoxne zdrojom problému, preto-

že dodávateľskú firmu nemusí potre-

bovať aj niekoľko rokov. Výsledkom 

tohto problému je obyčajne niekoľko 

reakcií – riešenie sa „inovuje“ tak, že 

sa do neho pridávajú ďalšie funkcie, 

ktoré zákazník často vôbec nepotre-
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buje, program sa stáva komplexnejší 

a horšie ovládateľný. 

Iným „inovatívnym“ riešením je, 

že je zákazník presviedčaný o „pse-

udoprobléme“, ktorý mu nová ponu-

ka vyrieši, alebo sa na trh prichádza 

s novou módnou skratkou BPx „Bu-

siness Process....“. Riešením problé-

mu „nasýtených“ zákazníkov je často 

rozhodnutie prejsť do iných segmen-

tov trhu alebo na iné trhy. Tu vzniká 

problém vysokých nákladov na vstup 

na nové teritórium (mnohé naše IT 

firmy investovali veľké peniaze a 

energiu do expanzie v zahraničí bez 

výrazného úspechu) ale aj problém, 

že zákazník hovorí často iným jazy-

kom, má špecifické problémy, kto-

rým dodávateľ nerozumie, v odvetví 

sú už vybudované vzťahy a vlastné 

pravidlá. 

Výsledkom popisovaného vývoja 

je často „vyhorená firma“, v ktorej ľu-

dia vynakladajú množstvo úsilia bez 

dosiahnutia merateľných výsledkov. 

Krásne obdobie vývoja nového pro-

duktu a expanzie je len spomienkou, 

nastáva únava, frustrácia, chýbajú 

nápady a ľudia, ktorí by znovu zapá-

lili inovačnú iskru. „Inovácie na spô-

sob pokus – omyl“ málokedy vedú 

k úspechu. Vzniká vyhorená firma s 

vyhorenými ľuďmi, ktorí hľadajú novú 

iskru.

 NADBYTOK INFORMÁCIÍ, 
 NEDOSTATOK ZNALOSTÍ
Profesor Milan Zelený hovorí: Trhy 

s novými myšlienkami sú chaotické. 

Je v nich k dispozícii príliš mnoho 

informácií a príliš málo znalostí. Kon-

zultační „odborníci“ na manažment 

si robia sami sebe reklamu tým, že 

zdôrazňujú úspechy svojho pora-

denstva a bagatelizujú záporné do-

pady svojich rád. Prostí ľudia dávajú 

prednosť jednoduchým riešeniam aj 

vtedy, keď nejde o žiadne riešenia. 

„Ak  vám niekto bude hovoriť, že po-

zná správne riešenie,“ konštatoval 

jeden úprimný podnikateľský guru, 

„pravdepodobne nepochopil vašu 

otázku.“ Mnohé podniky nachádzajú 

nové a nové spôsoby, ako v neko-

nečnom cykle opakovať stále rovna-

ké chyby. Manažéri majú radi polo-

pravdy – tie sú však nebezpečnejšie 

ako celé pravdy. Nie sú totiž úplne 

chybné, ale keď s nimi manažéri za-

obchádzajú tak, ako by išlo o pravdy 

úplné, vznikajú absolútne nezmysly. 

Je ironické, že používanie zdra-

vého rozumu v súlade so skúsenos-

ťami v podnikaní skutočne vedie k 

úspechu už preto, že to robí tak málo 

riaditeľov podnikov. Myslenie bolí: je 

to tvrdá práca. Módne, bestsellero-

vé smery v manažmente sú ópiovou 

náhradou potreby myslieť.

Informácia je popis akcie – recept, 

postup, kniha, „desatoro k úspechu“. 

Znalosť je akcia, ktorá vedie k vý-

sledku. Namiesto zhromažďovania 

informácií sa musia manažéri a vlast-

níci firiem venovať rozvoju znalostí – 

svojich vlastných i svojich spolupra-

covníkov. Podobne, ako sa z výrobku 

alebo služby stáva rýchlo komodita 

– teda výrobok alebo služba už nie 

sú ničím výnimočné a odlišujú sa iba 

cenou - aj znalosti sa stávajú komo-

ditou. Preto sa konkurenčná výhoda 

získava najmä v oblasti využívania 

a rozširovania znalostí. V rastúcich 

a úspešných podnikoch dochádza 

často ku krízam a kolapsom preto, 

že kľúčoví ľudia nemajú čas a stráca-

jú schopnosť rozvíjať svoje znalosti a 

rozvíjať znalosti svojich spolupracov-

níkov. 

RIEŠENIE?
Vyššie uvedené situácie sa vysky-

tujú v mnohých firmách. Problémom 

je, že niekedy prepuknú bez včasné-

ho varovania, podobne ako choroba. 

Mnohí vlastníci firiem hľadajú rieše-

nie v „múdrych“ knihách, alebo u po-

radcov. Záleží na tom, na aké knihy 

alebo poradcov natrafia, ale málo-

kedy pomáhajú „zaručené“ recepty. 

Zopakujme si ešte raz: „Ak niekto 

tvrdí, že pozná správne riešenie, tak 

pravdepodobne nepochopil otázku.“
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Najčastejšie rady bývajú z týchto 

oblastí:

1. Vytvorte procesnú alebo pro-

jektovú organizáciu a definujte jasné 

štandardy.

2. Vybudujte informačný systém, v 

ktorom budú jasné pravidlá a ukazo-

vatele, podľa ktorých budete podnik 

riadiť.

3. Zmeňte systém odmeňovania a 

motivácie. 

4. Definujte ciele a ukazovatele, 

zaveďte vo firme BSC alebo riadenie 

podľa cieľov.

5. Definujte víziu, poslanie a stra-

tégiu.

6. Budujte tímovú spoločnosť.

Každý guru manažmentu alebo 

poradca pridá ešte niečo zo svo-

jich vlastných „ingrediencií“, ale vý-

sledkom je často „guláš prevzatých 

metód a postupov“, ktorý neprinesie 

žiadny veľký posun.

Nekritizujem vyššie uvedené po-

stupy, ani odbornú literatúru, ani 

poradcov a konzultantov. Som však 

proti mechanickému a nekritickému 

preberaniu rôznych metód a postu-

pov z iných firiem, rovnako ako som 

proti príliš zjednodušeným rieše-

niam, ktoré žiadnymi riešeniami nie 

sú a ich autori ich nazývajú „zdravým 

rozumom“.

ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE
Na záver sa pokúsim zhrnúť nie-

ktoré oblasti, ktorých riešenie pokla-

dám za dôležité:

■   Najdôležitejším prvkom každej fir-

my sú jej pracovníci. Táto veta už 

niekedy znie ako klišé, ale tu tre-

ba skutočne hľadať zdroj väčšiny 

problémov. Z kreatívnych podni-

kateľov, ktorí rozbehli firmu ako vý-

vojári, konštruktéri alebo dizajnéri, 

sa postupne stávajú „úradníci“, 

ktorí zháňajú objednávky pre ras-

túcu firmu a denne riešia množstvo 

problémov v nefungujúcej operatí-

ve. To má tri negatívne dôsledky: 

–  postupná strata odbornosti a ka-

pacity kľúčového človeka firmy 

–  kľúčový človek sa stáva obme-

dzením vlastnej firmy

–  tento človek nemá čas na to 

najdôležitejšie, čo by mal robiť – 

vyhľadávať a vychovávať ďalšie 

talenty v tom, v čom je dobrý a 

čo je základom ďalšieho rozvoja 

firmy.

Riešenie je jediné – títo ľudia mu-

sia aspoň 50 % svojho času venovať 

ďalšiemu rozvoju seba a svojich spo-

lupracovníkov. Tento čas musí byť 

naplánovaný, zorganizovaný a riade-

ný. Hovoríme o ľuďoch, ktorí sa kau-

čovaniu a mentorovaniu spolupra-

covníkov nikdy neučili a nevenovali, 

ich myslenie a konanie je často veľmi 

rýchle a nemajú trpezlivosť zdržiavať 

sa s druhými. Napriek tomu to musia 

robiť.

■   Už predchádzajúci bod hovorí o 

tom, že vo firme treba vytvoriť sys-

tém rozvoja a manažmentu znalos-

tí. Nehovorím o databázach ani o 

systéme školení. Ide o systém de-

finovania a získavania potrebných 

znalostí, ich rozširovania vo firme 

(znalosť nie je informácia, znalosť 

je akcia). Tento systém umožní na 

jednej strane odbremeniť kľúčo-

vých ľudí od niektorých operatív-

nych alebo rutinných činností, ale 

zároveň vytvára konkurenčné pro-

stredie pre „nenahraditeľné celeb-

rity“.

■   Treba vytvoriť strategický inovač-

ný proces, ktorý bude detailne 

skenovať trh, nové príležitosti a 

ohrozenia, zákazníkov, ich proce-

sy, problémy a sny. Tento proces 

musí pracovať neustále ako linka, 

ktorá definuje a vytvára nové hod-

noty pre zákazníkov a nové zdroje 

bohatstva pre firmu. V inovačnom 

procese nachádzajú často seba-

realizáciu a motiváciu nadpriemer-

né individuality a osobnosti firmy, 

je to proces, ktorý systematicky 

vytvára budúcnosť firmy, ukazuje 

smer a dáva neustále iskru, ktorá 

zabraňuje vyhoreniu firmy.

■   Menšie firmy, ktoré sa venujú tvori-

vej činnosti je niekedy ťažké riadiť 

pomocou strohých ukazovateľov 

a štandardov. Mnohé individuality 

sa nenechajú zviazať, potrebujú 

určitú slobodu, rozlet, príležitosti, 

v ktorých hľadajú sebarealizáciu. 

Systém riadenia týchto firiem tre-

ba postaviť na spoločných hodno-

tách, na neopakovateľnej kultúre 

a atmosfére firmy, na vzájomnom 

poznaní ľudí a ich typológie, na ne-

ustálom poznávaní a rozvoji inte-

lektuálnej, emočnej, fyzickej a du-

chovnej stránky ľudí a celej firmy. 

Na to je potrebný čas – pravidelné 

stretnutia, ktoré by sa však nemali 

orientovať iba na dvoj- či trojdňový 

„wellness“, kde sa zorganizuje zá-

bavný outdoor spojený s psychic-

kým relaxom a komunikačnými cvi-

čeniami. Na týchto stretnutiach by 

sa malo tvrdo pracovať – na stra-

tegických projektoch, inováciách, 

na ujasňovaní si firemných hodnôt 

a pravidiel, na budovaní dôvery a 

tímu. Aj športové tímy sa formujú 

a zoceľujú na ihrisku v reálnom 

zápase, aj v športových tímoch sú 

hráči, ktorí majú individuálny plat 

alebo tréningový režim. V zápase 

sa však všetci dokážu podriadiť 

spoločnému cieľu a pravidlám. 

■   Mnohé firmy, sú zahľadené príliš 

do seba. Majú svoj vlastný jazyk, 

vidia svoje problémy často z jed-

ného uhla pohľadu, zdôrazňujú 

svoje špecifiká a neopakovateľ-

nosť. Je dobré, ak má firma svoj 

vlastný jazyk, svoju kultúru a od-
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bornosť. Je však dobre chodiť aj 

medzi ľudí, navštevovať fóra, kde 

sa prezentujú aj iné firmy, problé-

my a pohľady na svet, ísť do sveta, 

navštevovať iné firmy, inšpirovať sa 

a prekonávať vlastné stereotypy a 

„slepotu“. Aj konzultanti majú vo 

firmách svoje miesto – niekedy sú 

dôležitejšie ich otázky ako odpo-

vede. Nezávislí a skúsení externis-

ti môžu priniesť iné pohľady, veľké 

skúsenosti z iných firiem, ale pre-

dovšetkým – môžu byť oponentmi, 

odbornými partnermi a kaučami 

manažérov a vlastníkov firiem.

■   Kto má rád nekonečné schôdze, 

tabuľky a reporty? Tak ako pribú-

dajú problémy, zvyšuje sa často 

čas, ktorí manažéri venujú pora-

dám, tabuľkám a prezentáciám. 

Treba sa venovať manažmentu 

času – vlastného ale aj našich 

spolupracovníkov. Od naliehavé-

ho k dôležitému, od pozerania na 

hodinky (chronos) k sledovaniu 

kompasu (kairos). Menej cieľov je 

viac, dobrý report sa musí zmes-

tiť na jednu stranu A4, plánovanie 

týždňa a písomná príprava na ro-

kovanie nám dokážu ušetriť 30 až 

50 % času. Do vedenia firmy patrí 

aj srdce, emócie a nadšenie. Ne-

usilujme sa pod pokrievkou úsilia 

o „profesionalizáciu“ manažmen-

tu urobiť z našich kreatívnych fi-

riem byrokratické štruktúry, ktoré 

vidieť v mnohých nadnárodných 

firmách. Odstraňujme byrokraciu 

a alibizmus hneď v zárodku.

■   Mnoho úspešných firiem sa usi-

luje dávať svojim zamestnancom 

rôzne výhody – nadštandardné 

pracovné podmienky, bonusy, 13. 

či 14. platy a pod. Nie je nič lep-

šie, ako keď sa ľudia v práci dobre 

cítia a sú spokojní. Ľuďom však 

treba dávať aj pracovné výzvy, 

náročné úlohy a príležitosti. Potom 

je niekedy väčšou odmenou sa-

motný výsledok ako bonus za jeho 

dosiahnutie. Rastom firmy do nej 

prichádzajú noví pracovníci, kto-

rí všetky nadštandardné výhody 

často vnímajú ako normálne. Je 

stále ťažšie dávať ľuďom ďalšie a 

ďalšie výhody a očakávať od nich 

lepšie výkony. Pracovné prostre-

die tvoria viac ľudia, vzťahy a dô-

vera, ako pekný interiér, nadprie-

merných ľudí motivujú viac veľké 

výzvy a dobrodružstvo ako veľké 

peniaze a istota.

■   Namiesto popisovania vízii, po-

slania a stratégii sa treba venovať 

ich realizácii. Nie je dôležité, čo 

manažéri deklarujú a vešajú na 

stenu. Dôležité je, čo skutočne ro-

bia. Stratégia nie je popis akcie, 

ale akcia samotná. Kľúčová schop-

nosť manažérov je schopnosť rea- 

lizácie. Na to, aby dokázali do re-

alizácie vtiahnuť aj svojich spolu-

pracovníkov musia mať schopnosť 

správne vysvetliť ciele a nadchnúť 

ľudí, musia mať dostatočnú vnútor-

nú energiu ale aj schopnosť zapáliť 

energiu v ostatných, musia vedieť 

spojiť tvrdosť k sebe i k druhým s 

nadšením, radosťou, ktoré dosaho-

vanie veľkých cieľov prináša.

Uvedené poznámky nie sú radami 

a už vôbec nie návrhom postupu rie-

šenia. Sú to impulzy na zamyslenie, 

ktoré by nás malo viesť k rozmýšľa-

niu nad hľadaním vlastnej cesty, nad 

vytváraním vlastnej sústavy riadenia, 

nad budovaním svojej firmy s neopa-

kovateľnou kultúrou, úžasnými ľuďmi  

a výnimočnými výrobkami a službami. 


