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 Podnik nefunguje ako stroj, je to živý 

organizmus  
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V podniku nepracujú ľudské zdroje, ale 
jedinečné ľudské bytosti, podnikatelia a 

inovátori 
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Nie rast a zisk, ale zmysel a úžitok nás 
poháňajú dopredu 
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 Od hierarchie a veľkých šéfov, k ihrisku a 

nenápadným kaučom 
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 Od byrokratických štandardov, alibizmu a 

kontroly, k slobode a zodpovednosti 
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„Slušnosť po slovensky“ 
 
•  Všetko sľúbim (a nesplním) 
•  Neviem povedať nie (a zamotávam sa do siete) 
•  Nepoviem druhému do očí nepríjemnú vec 

(spätnú väzbu) 
•  O druhom hovorím s tretím v jeho neprítomnosti 
•  Na všetko prikývnem a myslím si svoje 
•  Hovorím to, čo chcú druhí počuť 
•  Keď sa dá, využijem príležitosť vo svoj prospech 

(veď to tak robia všetci) 
•  S úsmevom vám “vrazím dýku do chrbta” 
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Skutočná slušnosť 
•  Mám rešpekt a úctu k svojim spolupracovníkom, 

zákazníkom a dodávateľom 
•  Mám ich rád (naozaj rád) 
•  Hovorím im pravdu (aj keď je nepríjemná) 
•  Dodržiavam dohody a sľuby (nesľubujem, čo 

neviem splniť) 
•  Platím na čas spravodlivú cenu 
•  Priznám si vlastnú chybu a nezneužívam svoje 

postavenie 
•  Robím dobré veci, aj keď ma nevidia 
•  Som mierny (v spotrebe, slovách, súdoch), odvážny 

(v činoch), pokorný (v hodnotení výsledkov) 
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Na nás sa zo všetkých strán valia slová - priam 
nepreberné množstvo. Súčasný svet vyzdvihuje 

vyjadrovanie názorov, presadzovanie myšlienok. Kto 
mlčí, vyvoláva dojem, že mu ušiel vlak. Kto chce byť 

"in", musí komentovať, musí aspoň zdieľať, 
fejsbúkovať, instagramovať, tvítovať... 

 
Pri jednom z najdôležitejších okamihov dejinách 
ľudstva Panna Mária mlčí. Počúva a premýšľa. 

Nepotrebovala by smartfón na zachytenie posolstva 
tých chvíľ. Uchováva všetko vo svojom srdci. Potichu 

vníma, čo znamená príchod Boha na svet. A 
neupriamuje pozornosť na seba.  

Otvorme viac oči pre druhých, pre ich potreby a 
trápenia, Stanislav Zvolenský, 1.1.2018 
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Namiesto imperatívu "Dobre žiť!" nastupuje imperatív: “Mať 
sa dobre!" Ak nás otcovia a mamy napomínali: "Do roboty! 

Snaž sa! Nemárni čas!" Dnes sa zdôrazňuje: "Rob veci 
podľa seba! Nech vynikne tvoje ja, tvoja odlišnosť! Užívaj!" 

Samozrejme, znie to lákavejšie... Lenže, ak pracovitosť, 
nenáročnosť, zmysel pre poriadok a vernosť vymeníme za 
vzplanutia vášní, za nekončiaci rad zážitkov a emócií, ak 
uveríme v seba - do tej miery, že už nedokážeme sebe v 
ničom rozkázať - ak budeme robiť to, čo sa nám chce, 

namiesto toho, čo treba, ak naše ego prebije všetko ostatné, 
kam sa dostaneme? 

Otvorme viac oči pre druhých, pre ich potreby a 
trápenia, Stanislav Zvolenský, 1.1.2018 
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„Kresťania vedia, že existuje 
svetlo, ktoré temnota nemôže ani 

pochopiť ani premôcť, a je to 
Svetlo, ku ktorému sa musíme 

vrátiť, ak máme pretrvať v tomto 
čase skúšok. Toto je Svetlo, Ježiš 

Kristus, ktorý osvetľoval 
stredoveká kláštory a tých, čo sa 

okolo nich zhromažďovali. 
Benediktíni nemali žiadne tajné 

učenie. Mali len to, čo majú 
dodnes: Regulu, ktorá ukazuje 

ako usporiadať svoj život – 
individuálne aj v komunite -,aby 
sme boli, ako je to len možné, 

otvorení Božej milosti.“  
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Neslušné firmy 
Čo nepovažujeme za slušné? Kľúčovým parametrom pri rozlíšení 

slušnosti od neslušnosti je to, či podstata podnikania ostatným skôr 
prospieva či skôr škodí.  

výrobcovia 
potravín a 
nápojov balených 
v toxických 
obaloch 

firmy používajúce 
manipulatívnu 
reklamu a ďalšie 
klamlivé 
marketingové 
techniky 

producenti 
výrobkov 

obsahujúcich 
toxické látky 

Výrobcovia 
zbraní 

Porno 
priemysel 

Výrobcovia 
cigariet 

Agro 
chemický 
priemysel 

firmy 
využívajúce 
špehovanie 

zamestnancov 

Firmy, ktoré si 
neplnia 

povinnosti voči 
zamestnancom 

firmy s 
podozrením, že 

používajú nečestné 
korupčné praktiky 

Firmy 
vyhýbajúce 
sa plateniu 

daní 

firmy s 
nezodpovednou 

platobnou 
morálkou 
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Vyváženosť 
•  Vlastníci majú podiel na úspechu organizácie. Firma je celkovo 

finančne zdravá. 

•  Spolupracovníci majú možnosť vo firme vykonávať 
zmysluplnú prácu, spolurozhodovať a žiť dôstojný život. 
Výkon práce prospieva ich psychickému aj fyzickému zdraviu. 

•  Zákazník má pri rozhodovaní o nákupe skutočne slobodnú voľbu 
tj. všetky dostupné informácie, nie je do nákupu tlačený, ani k 
nemu manipulovaný. Produkt či služba zlepšuje jeho život. 

•  Komunita - firma je aktívnou súčasťou komunity alebo 
komunít v mieste alebo v miestach svojho pôsobenia vrátane 
tých v online priestore. 

•  Planéta - firma stavia na princípoch “z kolísky do kolísky"; využíva 
obnoviteľnú energiu, trvalo znižuje energetickú náročnosť, 
spotrebu vody, výskyt toxických látok a produkciu odpadu. 
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Peniaze sú cieľom 
Maximalizácia zisku je 
hlavným cieľom firmy. 
Poskytovaný produkt či 
služba sú vedľajšie. 

Rob druhým to, čo chceš, 
aby robili oni tebe.  
Spoločnosť sa snaží správať morálne, tj. 
Nad rámec aktuálne platnej legislatívy. 
Robí aj to, k čomu ju nikto nenúti, pretože 
ľudia vo firme považujú za správne. 

Čo nie je zakázané, je 
povolené 
Legislatíva (ako najnižšia 
forma morálky) je 
rámcom určujúcim 
hranice podnikania. 

Rovnováha v záujmoch 
Organizácia vníma potreby všetkých, 
ktorých sa podnikanie týka (vlastníci, 
zákazníci, spolupraovníci, komunita, 
planéta) a hľadá rovnováhu v ich 
uspokojovaní. 

Vlastníci na prvom 
mieste 
Firma uspokojuje na 
prvom mieste (či 
výhradne) záujmy 
vlastníkov. 

Peniaze sú prostriedkom 
Hlavným cieľom firmy je úžitok pre 
druhých. Peniaze na to slúžia iba ako 
jeden z nástrojov. 


