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Kniha, ktorú ste práve otvorili, vás určite prekvapí. Každá
kniha ma priniesť prekvapenie, ale táto ich prináša stovky.
Ján Košturiak svojou knihou oslovuje nielen podnikateľov a manažérov, ale aj každého, kto sa zamýšľa nad zmyslom života a nad tým, čo sa v dnešnej rozporuplnej a rýchlej
dobe deje.
Desiatky príkladov a stovky otázok rozbúria v hlave čitateľa vír pochybností a polemík aby sa na konci knihy stala
z jeho mysle pokojná, kľudná a k svojmu cieľu smerujúca
rieka.
Autor knihy sebe typickým úžasným spôsobom analyzuje svet podnikania, jeho pravidiel, analyzuje maličkosti ale
aj koncepčné otázky života a prinesie určite zmenu v mysli
každého čitateľa.
Pokojne sa usaďte a začnite čítať. Pripravte sa na to, že
budete neveriacky krútiť hlavou ale aj nadšene súhlasiť
a usmievať sa. A tak to má byť. Práve takýto pocit z má mať
čitateľ z dobrej knihy.
Janko, ďakujem za tento zážitok. Táto kniha mi zase otvorila oči a prinútila zmeniť môj pohľad na svet. Závidím tým,
ktorí majú to šťastie a začínajú ju čítať prvý krát.
Andrej Kiska
Október 2011, Poprad

Úvod

Posledný rok som sa často stretával s podnikateľmi a diskutoval som s rôznymi ľuďmi o podnikaní a podnikateľoch.
Na jednej strane som videl tvrdo pracujúcich a poctivých ľudí,
ktorí často preberajú zodpovednosť aj za svojich zamestnancov a firmu. Na druhej strane som často počúval názory, že
poctiví podnikatelia sú veľmi vzácni a väčšina podnikateľov
iba okráda štát a svojich zamestnancov.
Ja chápem podnikanie ako nezávislosť, schopnosť rozvíjať svoj talent a vytvárať úžitok alebo hodnotu, ktorú niekto
potrebuje a ocení. Benedikt XVI. v Encyklike o integrálnom
ľudskom rozvoji, láske a pravde – Caritas in Veritate píše:
„Podnikanie má najskôr ľudský a až potom profesionálny
význam. Vpísané je do každej práce chápanej ako actus personae – osobná činnosť, pričom je dobré, aby sa každému
pracujúcemu ponúkla možnosť vložiť svoj prínos takým spôsobom, aby on sám „mal povedomie, že pracuje na svojom“.
Podnikať teda neznamená zarábať, ale tvoriť a vytvárať – nie pre seba, ale pre druhých, ktorí podnikanie uznajú
tým, že si kúpia jeho výsledok. Podnikanie je poslanie, služba,
sebarealizácia a naplnenie talentu, ktorý sme dostali. Často
sa diskutuje o tom, či sú poctiví podnikatelia. Pýtam sa, či
môžu byť podnikatelia nepoctiví, ak majú naplniť skutočný
obsah tohto slova. Som presvedčený, že nie.
12

Pred časom som sa zúčastnil Podnikateľského fóra v New
Yorku, kde známy guru Jim Collins vyjadril niekoľko provokačných názorov: „Úspech je krehký a neúspech často veľmi
rýchly. Nový svet podnikania sa dá označiť aj slovami permanentná nestabilita. Komu bude ľúto, ak vaša firma zmizne zo
sveta? Firma potrebuje svoj zmysel a iba zarábanie peňazí je
málo. Nemíňajte zbytočne čas na to, ako byť úspešný. Venujte viac času hľadaniu toho, ako byť užitočný a keď sa vám to
podarí, tak sa nikdy nevzdávajte.“
Zážitkom bola diskusia s legendou svetového manažmentu Jackom Welchom. Aj on zdôrazňoval, že manažéri
sa musia zmeniť na podnikateľov a lídrov, že na najvyšších
priečkach vo firmách musia byť kľúčové hodnoty úprimnosť a dôvera. Lídri musia byť dnes oveľa citlivejší na zmeny
v okolí podniku ako v minulosti. Zabudnime na to, že politici
vytvoria alebo zachránia nejaké pracovné miesta. Oni o tom
hovoria, ale nedokážu to, skôr problémy prehlbujú, ako riešia. Čo teda môže zachrániť ekonomiku? Podnikajte! Potrebujeme viac inovátorov a podnikateľov majúcich odvahu
a srdce. To je odkaz legendy Jacka Welcha.
Hovorilo sa o tom, že sa začína svet zodpovednosti –
k zákazníkom, zamestnancom, prírode a spoločnosti. Svet,
v ktorom potrebujeme viac lídrov, ktorí dokážu veci realizovať, obklopovať sa špičkovými ľuďmi. Manažéri často rozmýšľajú o tom, čo meniť, ale dôležité je aj to, čo nemeniť
– sú to kľúčové hodnoty podnikania, ktoré by sa nikdy nemali opúšťať, morálne princípy, ktorých nerešpektovanie vedie
k deštrukcii.
Aký teda bude nový svet podnikania? Firmy zásadne
zmenia svoje staré spôsoby organizácie postavené na hierarchii a riadení podniku ako neživého stroja. Manažérov, ktorí
13

pripomínajú usilovných úradníkov snažiacich sa splniť svoje
ciele a dostať koncoročné bonusy, nahradia ľudia, ktorí majú
vlastné vízie a sny a dokážu ich realizovať. Znovu sa začne
v podnikoch používať zdravý sedliacky rozum. Firmy sa budú
musieť pozerať viac na svoje okolie, ako na svoje podnikové procesy. Ľudia v podnikoch sa budú musieť rýchlo učiť
nové veci a odúčať zlozvyky. Budeme sa musieť znovu vrátiť
do sveta, kde ešte platilo slovo chlapa, kde sa hovorila pravda a dôvera bola tým najlepším platidlom. Úspech podnikania sa nebude merať iba peniazmi a ich rozmnožovaním.
Zarábať peniaze nedokáže každý, ale ešte väčším umením je
používať zarobené peniaze na dobré veci.
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1| Obyčajná slušnosť
Manažéri sa trénujú v tom, ako viesť ľudí a ako rozvinúť svoju charizmu. Politici navštevujú kurzy slušného správania a etikety. Výsledkom je často človek, ktorý rozpráva
naučené frázy, alebo politik, ktorý sa stále usmieva ako blázon, lebo mu poradcovia povedali, že je to lepšie, ako keď
sa mračí a pozerá do zeme. Ďalšia skupina školení sa zameriava na motiváciu ľudí a rôzne manipulatívne techniky ich
ovládania. Napriek úsiliu sú politici stále drzejší a vulgárnejší,
vrcholoví manažéri sa arogantne sťažujú na svojich podriadených a väčšina pracovníkov nechodí do práce s nadšením
a radosťou. Ako motivovať ľudí, aby kvalitnejšie pracovali,
aby boli lepší a dodržiavali podnikové pravidlá a hodnoty?
Pozrime sa sami na seba, ako sa nám darí v živote dodržiavať svoje osobné plány. Koľkokrát sme odsunuli dôležitú
vec pre pohodlie a lenivosť, porušili zásadu, ktorú sme si už
toľkokrát sľúbili dodržať. Môj priateľ hovorí, že prestať fajčiť
je najľahšia vec na svete, on vraj prestal už aspoň dvadsaťkrát. Vidím rabujúce davy na uliciach a policajtov, ktorí sa im
vyhrážajú tvrdými zákrokmi. Bol som vo firme, ktorá vyrába
stroje proti demonštrantom na diaľkové ovládanie. Pribúdajú šialení ľudia, ktorí začnú z ničoho nič strieľať do ľudí okolo
seba. Máme si kúpiť zbrane a strieľať na nich? Nenávisť, násilie a zlo sa šíria okolo nás, ale potrebujeme proti nim úplne
iné zbrane, ako sú protiúder, represia alebo pomsta.
Podniky sa dnes orientujú na zákazníka a obchodníci
hovoria, že dobrý podnik dá svojmu klientovi všetko, čo chce
a hneď. Celý svet sa mení na systém – dajte mi všetko, čo
chcem a hneď. Ja som tu pán, ja chcem, ja viem, ja mám
15

pravdu. Chýbajú nám trpezlivosť, skromnosť, ochota čakať
a vnímať svet očami druhých. Chýba nám slušnosť.
Ľudí netreba motivovať, oni už prichádzajú motivovaní
na tento svet. Deti sa učia a dychtivo vnímajú všetko okolo
seba. Sledujte ich pri hrách a činnostiach, ktoré majú rady.
Postupne im motivácia ubúda vďaka autoritám, ktorým
sa musia podriaďovať – učiteľom a manažérom. Netreba
dávať ľuďom motiváciu, stačí im ju prestať odoberať – tým,
že z nich vychovávame ľudské zdroje, a nie ľudské bytosti,
tým, že im vnucujeme našu predstavu o ich živote a nedávame im príležitosť nájsť a rozdúchať iskru, ktorú v sebe majú.
Na otázku, prečo je vo firmách tak málo motivácie, by sme
sa mohli pýtať aj ináč – prečo je v nich tak veľa demotivácie.
Na otázku: Prečo je všade toľko násilia a zla? by sme mohli
odpovedať aj protiotázkou: Prečo je okolo nás tak malo lásky
a dobra?
Študujem knižky o slobodných firmách a v jednej z nich
hľadá manažér Bob Koski z firmy Sun Hydraulics jediné slovo, ktorým by vyjadril podstatu správnej organizácie firmy.
Našiel slovo slušnosť a definuje ho ako dar vľúdnosti, súcitu a blahodarnej dobrej vôle. Slušné a skutočne rovnocenné
zaobchádzanie s ľuďmi vedie k tomu, že sa motivujú sami
zvnútra, že vidia zmysel v tom, čo robia. Motivácia teda nie je
vonkajšie pôsobenie na druhého človeka, ale vytváranie podmienok na to, aby sa mohol slobodne rozvíjať. Už sv. Tomáš
Akvinský v 13. storočí hovoril o tom, že delegovanie neprebieha zhora dole, ale naopak. Ľudia zdola presúvajú smerom
hore tie činnosti a rozhodnutia, ktorými sa nechcú zaoberať, alebo ktoré presahujú ich schopnosti. Líder sa takto stáva tvorcom podmienok a „nosičom vody“. V knihe sa opisuje firma FAVI, kde návštevník našiel otvorený sklad a pýtal
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sa okoloidúceho robotníka, čo urobí, keď nenájde v sklade
potrebnú vec. „To sa nikdy nestane, lebo ten, kto zoberie
poslednú vec zo škatuľky, ide do hlavného skladu a prinesie
novú škatuľku,“ hovorí robotník. „A čo sa stane, ak škatuľka
chýba v centrálnom sklade?“ pýta sa návštevník. „To je jednoduché,“ vysvetľuje robotník, „kto zistí, že berie zo skladu
poslednú škatuľku, dá vedieť ľuďom v nákupe, a tí objednajú
ďalšiu.“ „A čo ak to neurobí?“ nevzdáva sa návštevník. Robotník sa odmlčí a povie: „To je otázka slušného správania, pane.“
Nie smernice, ale slušnosť vedú k výkonnej firme, spokojným
zamestnancom a zákazníkom.
Otázky na zamyslenie
Máte radi svojich zákazníkov? Správate sa
k nim slušne? Správate sa slušne k svojim
zamestnancom? Musíte vo vašej firme vytvárať
„štandardy slušného správania“, alebo je
slušné správanie pre vašich spolupracovníkov
prirodzené? Rozmýšľali ste nad tým, aká je
návratnosť slušného správania? Pracujete
v slobodnej firme? Kto vám naposledy zobral
motiváciu? A komu ste ju odobrali vy?
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2| Zázraky
Kvetnou nedeľou sa začína Veľký týždeň a asi najkrajšia časť roku. Znovu môžeme prežívať cestu ku krížu a zmŕtvychvstanie Krista. Niektorí hovoria, že zázraky
neexistujú a hľadajú na všetko dôkazy a logické vysvetlenie. Namiesto hľadania dôkazov stačí vyjsť do záhrady alebo do lesa a zázrak sa nám odohráva pred očami. Za pár dní
je všetko zelené, v tráve a na stromoch kvitnú kvety, vtáčiky si stavajú hniezda. Keď priložíte ucho k starému dubu,
tak v ňom počujete večný život. Starí Slovania volali tento
mesiac dubeň.
Dnes máme v Žiline obchodné centrum Dubeň a ľudia
už možno zabudli pôvodný význam tohto slova. Tí, ktorí si
vyberú namiesto regálov supermarketu dubový les, vedia,
o čom hovorím. Je to zázrak okolo nás. V sobotu som počúval v rádiu známeho astronóma Vojtecha Rušina. Nadšene
rozprával o vesmíre a jeho dokonalosti ako o Božom diele.
Listujem si v knižke Juraja Jordána Dovalu Katedrála. Zázračná kniha s úvahou na každej strane. Iba na jednej strane je
nadpis Boh a chýba text. Na ďalšej strane je vysvetlenie, prečo nemá báseň o Bohu žiadne slová. „Akoby mohla mať?
Všetko sa začína a končí v Bohu. Boh je nad všetky pojmy,
myšlienky a zvuky aj obrazy...“
Pred časom si začali kopírovať niektoré moje texty
na svoje internetové stránky rôzne skupiny, ktoré sa označujú za humanistov, osvietencov, voľnomyšlienkarov a ateistov.
Prekážal mi kontext, v ktorom sa texty bez môjho súhlasu
zverejnili, a tak som sa musel brániť aj s pomocou právnikov.
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Pri tejto príležitosti som si prečítal niektoré texty plné slov
o rozume, tolerancii a pokroku. Keby som sa mal klasifikovať podľa týchto názorov, tak by som bol obmedzený človek závisiaci od dogmatickej Cirkvi, ktorá podobných ľudí
už dvetisíc rokov drží v temnej nevedomosti. Ja si na rozdiel
od nich myslím, že aj Cirkev je súčasťou zázrakov okolo nás.
Skala, pevná konštrukcia, bez ktorej by došlo k deštrukcii nás
i celej spoločnosti. Práve dogmy a ortodoxia Cirkvi, ktoré sa
tak často kritizujú, sú dôležité pre prežitie nás i nášho spoločenstva. Bol som v posledných mesiacoch vo firmách a stretol som mnohých manažérov. Niektorí z nich skáču zo strany
na stranu, neustále niečo začínajú a menia. Často však nevedia, kde sú a ani kam idú oni a ich firmy. Hovoriť o ceste je
zbytočné, skôr je to vyčerpávajúci hip hop. Chýba pevné jadro. Malé deti sa smejú, kladú otázky a vymýšľajú najrôznejšie
veci. Vekom ubúdajú nielen úsmev, ale aj otázky a bláznivé
nápady. Niekedy mám pocit, že v tomto racionálnom svete
sme ľudí naformátovali tak, aby podávali čo najväčší výkon
a nevymýšľali pritom „zbytočnosti“. Za výkon im zaplatíme,
aby vo svojom voľnom čase kupovali nezmyselné veci, ktoré potom v práci zase môžu vyrábať. Ich hlavnou zábavou
je zvyšovanie produktivity práce a zvyšovanie míňania peňazí. Toto je výsledok nášho racionálneho materiálneho sveta? V Amerike vymysleli chorobu detí – hyperaktivitu, ktorá
spôsobuje, že ich nebaví učiť sa nudné a zbytočné veci v škole. Napchajú do nich lieky, aby odovzdane pozerali na tabuľu a nakoniec naformátujú aj tieto možno výnimočné deti
podľa ostatných. Tri deti v histórii nechceli zobrať do školy z podobných dôvodov. Diagnóza ADHD však ešte nebola
známa. Volali sa Leonardo da Vinci, Einstein a Edison. Podniky ľudí formátujú ďalej. Svet procesov, ktoré majú presne
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definované hranice, vstupy a výstupy. Snívajte v takomto
svete o výnimočných veciach, ktoré ešte nikto neopísal v knihách. Rozmýšľam o tom, kto je viac slobodný. Či ľudia, ktorí uznávajú iba svet matérie a determinizmu, alebo tí, ktorí
majú vieru v transcendentálny svet. Som príslušníkom druhej skupiny a myslím si, že sme slobodnejší. My si môžeme
vesmír predstavovať, ako chceme, pre nás je s Bohom všetko možné, my máme anjelov a duchov. Keď chceme, môžeme mať aj draky, škriatkov a lesné víly. Radšej ponecháme
prázdnu stranu v knihe, ako by sme mali detským jazykom
opisovať Všemohúceho. Zázraky stačí ticho obdivovať. Slová
sú zbytočné. Pekný Veľký týždeň.
Otázky na zamyslenie
Aké sú vaše hlavné hodnoty? Hovoríte o nich
a deklarujete ich navonok, alebo sú prirodzenou
súčasťou vášho konania? Čo je skalou, na ktorej
stojí vaša firma? Viete definovať nemenné jadro
a veci, ktoré nesmiete zmeniť?. Stali sa nejaké
zázraky vo vašom živote? Nestratili ste schopnosť
vnímať ich? Myslíte si, že sa dá všetko riadiť
presne definovanými procesmi? Máte deti?
Neubíjate niekedy ich energiu a výnimočnosť?
A čo vaši spolupracovníci? A čo vy? Snívate?
O čom?
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3|Objavovanie budúcnosti
Je mnoho prognostikov a futurológov, ktorí sa snažia
predpovedať budúcnosť. Jedna skupina analyzuje trendy
z minulosti, prekladá cez ne rôzne priamky a krivky a snaží sa predpovedať budúci vývoj ako extrapoláciu minulosti.
Zbytočne. Problém je, že prichádzajú zmeny, ktoré sú skokovité a obdobie, do ktorého vstupujeme, má označenie permanentná nestabilita. Zrazu nám je prognózovanie nanič.
Druhá skupina, futurológovia, špekuluje o tom, či budú
ľudia jazdiť v autách bez vodiča, alebo budú stavať príbytky
na Mesiaci. Efekt je podobný ako pri predpovediach.
Budúcnosť sa nedá predpovedať. Môžeme ju však vidieť,
pretože jej kontúry postupne vyrastajú okolo nás. Namiesto
zložitých a nefunkčných modelov prognózovania teda budeme potrebovať skôr cit pre to, aby sme budúcnosť dokázali
objavovať v procesoch okolo nás. Okolo nás sú príroda a spoločnosť, ktoré majú svoje zákony. Príroda aj slobodný trh si
vždy hľadajú svoju cestu a riešenie problémov, ktoré vznikli a ani intervencia a deštrukčná činnosť ľudí tento vývoj
nezastaví. Čo by sme teda mali robiť namiesto predpovedania budúcnosti? Mali by sme ju objavovať v signáloch, ktoré denne dostávame, pretože mnohé prvky sveta po transformácii už môžeme vidieť, aj keď nie ešte úplne zreteľne.
Namiesto predpovedania určitého stavu a stratégie, ktorá sa
naň orientuje, je lepšie vytvoriť si komplexný obraz budúceho sveta a pripraviť sa naň. Jedna možnosť je snažiť sa nájsť
optimálnu cestu na vrchol kopca, presne predpovedať počasie a situácie na trase a pripraviť expedíciu presne podľa tohto scenára. S veľkou pravdepodobnosťou nás niečo prekvapí
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a náš výstup sa skončí neúspechom. Druhou možnosťou je,
že sa vytrénujeme na extrémne situácie fyzickej záťaže, najrôznejšie anomálie počasia a reagovanie na neočakávané
situácie v prírode – zemetrasenie, lavínu, divoké zvieratá,
zranenie a pod. Kto má lepšiu šancu dosiahnuť cieľ? Stratili
sme cit pre vnímanie vecí okolo nás. Namiesto toho od stola
prognózujeme a projektujeme svoju budúcnosť a sme frustrovaní, že naše plány zlyhávajú. Máme oslabenú schopnosť
vnímať signály a svet okolo seba a hľadáme „múdrosti“ v knihách a v poradenských firmách. Opisujeme svoju budúcnosť na workshopoch a v powerpointoch namiesto použitia
zdravého rozumu a skutočnej akcie, ktorá niečo konkrétne
prinesie.
Aké sú teda prejavy budúceho sveta podnikania, na ktoré
by sme sa dnes mali pripraviť? Začína outsourcing k zákazníkovi, ktorý si časť služieb bude robiť sám – od jedla zo
švédskeho stola v reštaurácii cez letenku, bankové prevody, fotografie až po tlač kníh, výrobu domáceho piva alebo pečenie chleba. Vznikajú lokálne autonómne jednotky,
v ktorých sa tvorí hodnota – vznikajú kooperatívy, lokálna
výroba a zásobovanie bez potreby prevážania tovaru tisíce
kilometrov. Vzniká práca doma, ktorá môže skvalitniť rodinný život a dáva možnosť zapojiť sa do pracovných sietí aj
obyčajným ľuďom na vidieku. Globálne budú znalosti, lokálna realizácia hodnoty. Z reťazca tvorby hodnoty vypadávajú
všetky „parazitujúce“ prvky – vytvára sa priamy vzťah medzi
tvorcom hodnoty a jej konzumentom. Lokálne siete umožňujú adresné a účinné sociálne programy, eliminujú vplyv
politických strán a globálnej mafie. Ide to pomaly, ale svet
prestáva akceptovať výrobky a služby, ktoré nie sú ekologické. Ak vnímame ekológiu ako vzťah k prostrediu – prírode
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i spoločnosti, tak v budúcnosti nebudú mať nárok na existenciu výrobky, ktoré spôsobujú problémy v prírode, alebo
poškodzujú ľudské spoločenstvo neetickými praktikami. Môj
otec mi niekedy hovorí, že som rojko, iní sa mi posmievajú,
že som naivný blázon, veriaci, že naša budúcnosť bude lepšia. A ako by sme mohli žiť, keby sme neverili? Nie som prognostik ani futurológ. Snažím sa pozorovať svet okolo seba
a nachádzať v ňom našu budúcnosť. Teším sa na ňu a verím,
že náš život má zmysel, ktorý každý deň odhaľujeme. Buďme citliví, aby sme lepšie rozpoznali obrysy našej budúcnosti.
Otázky na zamyslenie
Tipujete v športke? A vyhrávate? Prognózujete?
A vychádza vám to? Sledujete citlivo vaše
okolie? A vidíte v ňom zmeny? Aké? Dokážete
z nich vyčítať trendy a obrysy vašej budúcnosti?
Pripravujete sa na ne? Aké akcie ste urobili
v poslednom mesiaci? A aké urobíte?
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4| My sme tu doma!
Tento bojový pokrik bol súčasťou reklamy na hokejovom šampionáte v Bratislave. Zdá sa, že našim hokejistom
veľmi nepomohol. Kričať dokáže hocikto, ale vytvoriť niečo
a dotiahnuť zámer do konca, je oveľa ťažšie. Tí, ktorí vymýšľajú, tvoria a pracujú, nemajú väčšinou čas na zbytočné reči
a krik. Sme tu naozaj doma? Slovensko je krásna krajina, ktorá bola v minulosti často plienená rôznymi národmi. Ako je
to dnes? Sme tu naozaj doma?
Aj keď bývame vo vlastných domoch, vodu, elektrinu,
plyn, teplo a komunikačné siete nám predávajú zahraničné firmy. Aj naši zamestnávatelia sú väčšinou zahraničné firmy, naše peniaze si ukladáme v zahraničných bankách, ktoré,
keď zistia, že máme peniaze na účtoch, tak nám chcú požičať
ďalšie. Naše zákony sa musia prispôsobovať zákonom iných
štátov, ktoré nás budú postupne nútiť zabíjať nenarodené
deti a ťažko chorých ľudí, oslavovať homosexuálov a ich rodiny, zvesiť kríže z verejných budov a umožniť tam pofajčievať
drogy. Odvážny pokrik „My sme tu doma!“ sa postupne zmení na tichú otázku: „My sme tu doma?“
Nie sme. Nevieme si spravovať svoj domov, naše polia
a firmy, radšej v nich necháme hospodáriť cudzích. Netrpím xenofóbiou, mám rád iné národy, kultúry a ich zvyky.
Iba zlý hospodár však rozmýšľa tak, že jeho majetok dokáže
lepšie spravovať niekto druhý. Je mi ľúto, keď vidím ošarpané staré kaštiele, ktoré si nevieme opraviť, nepokosené lúky
a neobrobené polia, skládky odpadu v krásnej prírode. Doma
sa takto človek nespráva. Doma si každý udržuje poriadok
a zveľaďuje svoje gazdovstvo.
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Podobné je to niekedy v podniku. Ľudia mi ukazujú neporiadok v druhom oddelení, ale nevidia to isté sami
u seba. Podniky rady presúvajú prácu na externé firmy (volá
sa to outsourcing) namiesto toho, aby si sami urobili poriadok vo svojej výrobe alebo logistike. Presunúť prácu na druhých môže byť, samozrejme, výhodné, pretože to umožňuje
podniku sústrediť sa na kľúčové veci. Myslím si však, že outsourcovať by mala firma to, čo sama zvládla a čomu rozumie.
Inak nedokáže správne ani definovať požiadavky na svojho
dodávateľa a kontrolovať ich plnenie. Rovnako nemôžem
ani správne delegovať svoju prácu na niekoho druhého, keď
jej sám nerozumiem. Poznám podniky, ktoré si sebavedome
hovoria, že „sú tu doma“ a majú na mysli trh a svoju neotrasiteľnú pozíciu na ňom. Podceňujú konkurenciu, alebo o nej
vôbec nevedia, lebo prichádza niekedy z úplne iného odvetvia. A napokon zistia, že písacie stroje už nikto nepotrebuje,
že telefónne búdky miznú, že knihy a hudbu možno dodávať
zákazníkom aj iným spôsobom ako cez reťazec vydavateľ –
výrobca – sklad – kamión – kamenný obchod.
Sebavedomé pokriky sú nanič. Lepšie sú trpezlivá a poctivá práca, rozvíjanie seba a hľadanie svojej vlastnej cesty. Dobré je niektoré pokriky ani nepočúvať, pretože sú to
iba prázdne slová, ktoré nás lákajú na rýchle a priame cesty,
na ktorých konci nie je nič. Rýchle a povrchné riešenia vedú
možno k rýchlym efektom, ale neprinášajú trvalý výsledok.
Naopak, často vedú k trvalému zhoršovaniu stavu. Záhradu
treba poctivo pretrhať, pole obrobiť a fabriku organizovať
a rozvíjať ako živý organizmus. Heslá nám nepomôžu. Možno nám dajú na chvíľu ilúziu, alebo upokoja zlé svedomie. Ak
sme tu doma, tak robme, starajme sa, rozvíjajme náš domov
a nespoliehajme sa na druhých. Ak budujeme firmu, tak
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nevešajme ľuďom nad hlavu heslá, že si majú upratať pracovisko a vyrábať kvalitne, ale naučme ich to. Heslami a pokrikmi vyzývame druhých. Ak chceme zmeniť tento svet, mali by
sme začať od seba.
Otázky na zamyslenie
Aj vy ste kričali, že sme tu doma? A myslíte si, že
skutočne sme? Ako to vyzerá v pracovnej oblasti,
za ktorú máte zodpovednosť? A u vás doma? Tiež
si radi upokojíte svoje svedomie tak, že hľadáte
chybu na druhom? Naozaj ste nekričali, že
ste tu doma? Kedy ste si naposledy vysúkali
rukávy a pretrhali záhradu? Čo chcete na sebe
zmeniť? A čo ste už zmenili? Ako to zapôsobilo
na vaše okolie? Ruku na srdce: Ako vyzerá vaše
gazdovstvo?
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5| Sloboda a nezávislosť
Dejiny ľudstva sú plné bojov za slobodu a nezávislosť.
Tieto vzácne hodnoty sú však dôležité aj pre naše firmy a ľudí
v nich. Sedeli sme na strategickom workshope chemickej
fabriky a majiteľ hovoril o tom, aké dôležité je, aby ich firma nezávisela od elektrickej energie a vody. Pred niekoľkými rokmi začali budovať svoj vlastný systém výroby elektriny
a dnes, keď v ich krajine hrozí zvýšenie cien o 30 percent, sa
ukazuje, aké bolo toto rozhodnutie prezieravé. Aj my ľudia
sme často neslobodní a závislí – od toho, ako nás vidia druhí, čo si o nás myslia, alebo akú pozíciu dosiahneme. Epiktetos hovorí: ,,Sloboda sa nezískava splnením túžby, ale jej
odstránením.“
Na inom stretnutí sa mi vrcholoví manažéri medzinárodného koncernu sťažujú, ako závisia od rozhodnutí zo
svojej centrály, ktoré sa stále menej zakladajú na zdravom
rozume a odbornosti. Manažérov dnes dosadzujú do podnikov personálne agentúry alebo politické strany. Neodbornosť je niekedy dokonca výhodou. Schopného riaditeľa
úspešnej teplárenskej spoločnosti preložia do iného závodu a na jeho miesto dosadia mladíkov, ktorí majú pripraviť podnik na privatizáciu. Nie je dôležité, čo politici a niektorí vrcholoví manažéri veľkých firiem hovoria, dôležité je,
čo v skutočnosti robia. A často robia to isté – začnú kritikou svojich predchodcov a zastavením ich projektov, potom
pokračujú presne v tom, čo robili tí pre nimi. Sú neslobodní,
pretože musia robiť to, čo im prikázal niekto druhý. Je dôležité zbaviť sa závislosti od štátu, pretože väčšinu štátov riadia
darebáci. Je dôležité nezávisieť od informácii, ktoré k nám
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prichádzajú zo všetkých strán, ale často sú z jedného zdroja zámerne deformujúceho obraz sveta. Závislosť od dotácií,
úplatkov a iných foriem intervencie do slobodného trhu má
rovnako deštrukčné účinky ako závislosť od alkoholu alebo drog. Veľký pocit nezávislosti a slobody som pocítil, keď
som opustil univerzitu, svet intríg a smiešnych bojov, arénu neslobodných figúrok, ktoré sa pokúšajú ťahať špagátiky a ovládať druhých. Z doktorandov si robia svojich otrokov, ktorí za nich musia prednášať a často majú náskok pred
svojimi poslucháčmi jednu-dve kapitoly v skriptách. Slobodu
cítim, keď sa rozhodujeme o ďalších krokoch nášho podnikania, keď sa nemusíme nikoho pýtať, čo máme a čo nemáme
robiť. Je dobré, ak firmy nezávisia od štátu a jeho deštrukčnej ekonomickej činnosti. Firmy, ktoré majú vlastné zdroje
a vedia realizovať vlastnú stratégiu, potrebujú viac podnikateľov ako manažérov. Manažéri sa väčšinou sústreďujú na procesy a výrobky, za ktoré zodpovedajú. Orientujú sa hlavne do vnútra
podniku a na udržanie svojej pozície. Podnikatelia sa zameriavajú
na príležitosti v okolí podniku a obklopujú sa lepšími, ako sú oni
sami. Manažéri šetria a zlepšujú, podnikatelia inovujú a zarábajú.
Manažéri starostlivo analyzujú riziko a vyhýbajú sa mu, podnikatelia riziko vyhľadávajú a nachádzajú v ňom úspech. Podnikatelia si
vyberajú prácu, ktorá ich teší, napĺňa, dáva im zmysel a rozhodli sa
jej venovať celý život. Manažéri si často vyberajú prácu podľa výšky
odmeny a pri lepšej ponuke ju niekedy opúšťajú. Podnikatelia sú
väčšinou, na rozdiel od manažérov, slobodní a nezávislí.
Každý z nás si musí vo svojom živote vybojovať svoj vlastný
boj o slobodu a nezávislosť. Boj, v ktorom ide o našu vlastnú identitu, hodnoty a zdravý rozum, obranu pred rôznymi pokušeniami závislostí a mocou druhých ľudí nad nami. „Kým sa budeme
držať karikatúry slobody, teda slobody vnútorne a duševne
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sa zničiť, budú nezmeneným spôsobom pokračovať aj vonkajšie účinky takto skreslenej slobody,“ povedal Benedikt XVI.
Pozerám sa niekedy na „bojovníkov za slobodu a nezávislosť“
pri rôznych manifestáciách a mám pocit, že vidím otrokov.
Počúvam slová politikov o pravde a dôvere a uvedomujem si,
že práve oni musia klamať, pretože inak by ich nezvolili. Závisia od lži a manipulácie pravdy podobne ako mnohí „politici a úradníci“ v manažérskych kreslách niektorých podnikov.
Otázky na zamyslenie
Myslíte si, že ste slobodný? Ako definujete svoju
slobodu? Je to dobrý pocit? Dávate slobodu
a možnosť voľby ľuďom okolo vás? Aká je sloboda
vašej firmy? Aká je miera slobody v nej? Pocítili
ste niekedy radosť a slobodu z toho, že ste sa
zbavili nejakej túžby? Pokúša vás niekedy mať
moc nad druhými ľuďmi? Ako sa zbavujete tohto
pokušenia?
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6| Talent je drina
Často posudzujeme druhých ľudí a hovoríme o nich, že
„na to nemajú“. Neuvedomujeme si, že je to často odsudzovanie druhého človeka do roly neschopného niečo dokázať.
Podobnými slovami niekedy berieme aj našim deťom energiu a schopnosť presadiť sa. Veľa sa hovorí o tom, aké dôležité sú talent a vrodené schopnosti, ale niekedy nevidíme,
že talentovaní ľudia sú aj oveľa vytrvalejší a pracovitejší ako
ostatní. Hovorí sa o Mozartovi, že si pamätal celé skladby
a dokázal napísať skladbu bez toho, aby opravil jednu notu.
Menej sa však hovorí o tom, ako už trojročný Mozart hral
na klavíri, od útleho detstva poctivo cvičil a od šiestich rokov
vystupoval na turné.
Som presvedčený, že talent je potrebný, ale to, čo sa
nazýva talentom, je často práve obrovská drina, ktorá človeka privedie na vrchol. Zaujímavé je, že mnohí velikáni
zakúsili práve na začiatku svojej kariéry neúspech, poníženie,
odmietnutie, a to v nich vzbudilo silu dokázať svetu, že na to
majú. Nedávno držal nad hlavou Stanleyho pohár kapitán
hokejistov Bostonu Zdeno Chára. V trenčianskych mládežníckych družstvách si vytrpel posmech a odstrkovanie. Keď
prišiel do Prahy, mysleli si, že si pomýlil hokejový štadión
s basketbalovým ihriskom. V Amerike ho považovali za hráča, ktorý bude ochraňovať lídrov tímu a sedávať na trestnej lavici. Kosil trávniky, vysádzal záhrady, býval v záhradnom domčeku – a dnes patrí medzi najväčšie hviezdy v NHL.
Walta Disneyho vyhodili z redakcie novín pre nedostatok
kreativity a nápadov, Albert Einstein mal problém dokončiť školu a Edisona do školy vôbec nechceli zobrať. Učila sa
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s ním matka, neskôr v škole prepadol z matematiky a fyziky
a považovali ho za hlúpeho žiaka, ktorý sám nič nedokáže.
V roku 1961 hudobné vydavateľstvo odmietlo vydať platňu
mladej skupine, ktorá sa volala Beatles. Keď Michaela Jordana vyhodili zo stredoškolského basketbalového klubu, začal
pracovať na sebe ešte viac. Najlepší umelci sveta majú talent,
ale obyčajne cvičia a pracujú oveľa tvrdšie ako ostaní. Najlepší vynálezcovia a inovátori majú v sebe kreativitu, ale aj
obrovskú trpezlivosť a pracovitosť opakovať pokusy a pokračovať v práci, aj keď to už ostatní vzdali. Jaromír Jágr sa určite narodil s talentom, ale chodí na tréning skôr ako ostatní
a odchádza z ľadu posledný, ovešaný ťažkými závažiami.
Myslím si, že každý človek má na niečo talent. Talent
nemajú len tí, ktorí sú slávni a sú v médiách. Pamätám si
výborných učiteľov, ktorí vedeli úžasne vysvetľovať a nadchnúť svojich žiakov, poznám remeselníkov, ktorí dokážu
po sebe zanechať nádhernú prácu. Kuchárov, ktorí varia tak,
ako hral Paganini na husliach, alebo lekárov a zdravotné sestry, ktorí majú v sebe vlastnosti doktora Schweitzera alebo
Matky Terezy.
Každý má talent, niekomu chýba šťastie na jeho odhalenie, niekomu trpezlivosť a schopnosť tvrdej práce na jeho
rozvíjanie. Pozrite sa okolo seba a nájdete množstvo talentovaných ľudí. Nie každý v sebe svoj talent objavil, nie každý
využil šancu ho rozvinúť. Nie každý človek, ktorý ťažko pracuje, musí vyniknúť. Mnohí robia veci, ktoré im vnútil niekto
druhý. Nekladú si otázku, kedy sa cítia dobre, v čom vynikajú, čo im robí najväčšiu radosť, v čom sa im najlepšie darí...
Neobjavia ten najväčší dar, ktorý nosia v sebe, alebo nedokážu prekonať prekážky vo svojom okolí. Sokrates napísal: „Keď
som pozoroval, že z ľudí s rovnakými schopnosťami niektorí
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sú veľmi chudobní, avšak niektorí sú veľmi bohatí, prekvapilo ma to a zdalo sa mi, že stojí za to zistiť, prečo to tak je.
A ukázalo sa, že je to celkom prirodzené. Kto nemal predstavu o budúcnosti, tomu sa to vypomstilo. Kto sa však usilovne snažil s využitím rozumu, ten pracoval rýchlejšie, ľahšie
a prinášalo mu to zisk.“
Každý človek nosí v sebe talent, ale jeho správne využitie
je niekedy riadna drina.
Otázky na zamyslenie
Zamyslite sa nad úspešným človekom z vášho
okolia, ku ktorému cítite úctu. Aký podiel
na jeho úspechu má talent a koľko je výsledkom
tvrdej práce? V akej činnosti sa cítite dobre?
Aké výsledky v nej dosahujete? Môžete jej
venovať dostatok času? A venujete? A čo vaši
spolupracovníci a deti? Na čo majú talent?
Rozvíjajú ho? Je vo vašej firme a rodine
dostatočný priestor pre objavenie a rozvíjanie
talentu? Poznáte ľudí, ktorí vraj mali talent
a nič nedokázali? Čo bolo príčinou?
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7| Aj po nás bude
tento svet
Bol som v rodinných podnikoch, kde je citlivým bodom
majiteľ. Človek, ktorý založil firmu a má dar, že rozumie trhu
a zákazníkom, produktom aj procesom vo firme a všetky
dôležité veci riadi sám. Nemá čas delegovať a učiť druhých to,
čo vie. Radšej si všetko urobí sám – je to rýchlejšie a presne
tak, ako si to predstavuje. Tento človek je stále viac preťažený a postupne mu pribúdajú roky. Jeho spolupracovníci si ho
väčšinou vážia, ale často trpia frustráciou z nedostatku dôvery
a neochoty prenášať na nich povinnosti a zodpovednosti šéfa.
Náš život je obmedzený a aj naše roly v ňom sa menia.
Čas učenia a získavania skúseností nahrádza čas dozrievania a napokon čas prípravy na rolu učiteľa a múdreho starca. Musí to byť ťažké opustiť milovanú prácu, pretože takýto
človek nemá okrem nej žiadnu inú záľubu. Nenašiel si na ňu
čas. Ťažké musí byť aj rozhodnutie nechať druhých robiť veci
podľa ich predstáv – ináč, ako by to urobil starý pán. Toto
všetko si viem predstaviť. Aj môj otec ráno odchádza do práce, má 75 rokov a nevie sa jej vzdať.
Majiteľ firmy však musí myslieť aj budúcnosť svojho
podniku a jeho fungovanie v čase, keď v ňom už nebude.
Musí rozmýšľať, ako preniesť do podniku svoje gény, hodnoty a znalosti. Musí sa rozhodnúť, že raz odovzdá svoje husle
tomu najlepšiemu huslistovi vo svojom orchestri, ako hovorieval Tomáš Baťa.
Umenie starnúť znamená aj umenie pripraviť sa na novú
rolu – odchod na odpočinok, láskavého pozorovateľa, ktorý

33

sa teší z úspechov svojich nástupcov. Úvod modlitby Františka Saleského znie: „Pane, Ty vieš lepšie ako ja, že deň čo
deň starnem a jedného dňa budem starý. Chráň ma pred
domnienkou, že musím pri každej príležitosti a ku každej
téme niečo povedať. Zbav ma veľkej náruživosti chcieť dávať
do poriadku záležitosti druhých. Nauč ma, aby som bol uvážlivý a ochotný pomáhať, ale aby som pritom nerozkazoval
iným.“
Myslím si, že tieto vety vyjadrujú podstatu. Nechať veci
plynúť mimo seba. Dať šancu a dôveru mladým tak, ako sme
ju kedysi dostali my. Schopnosť nepoúčať a byť trpezlivý, ak
to mladí nerobia presne podľa našich predstáv. Aj po nás
bude tento svet a dúfajme, tak ako mnohé generácie pred
nami, že lepší.
Čítal som nedávno článok, v ktorom opatrovatelia
zomierajúcich hovorili o tom, čo títo ľudia na smrteľnej
posteli zo svojho prežitého života ľutujú. Najčastejšími témami boli zanedbávanie rodiny a svojich najbližších, príliš veľa
času venovaného práci a nesprávnym veciam, nenaplnené
sny. Niekedy robím s manažérmi na kurze cvičenie, kde si
napíšu svoje životné roly (otec, manžel, syn, riaditeľ, učiteľ,
priateľ atď.) a predstavujeme si situáciu, že sa musia určitej roly navždy vzdať. Postupne ich nútim roztrhať papierik
s danou rolou, ktorá sa raz a navždy končí. Čím menej papierikov zostáva, tým je toto rozhodovanie ťažšie, až napokon
mnohí majú pred sebou roly k svojim partnerom a deťom,
ktorých sa za žiadnu cenu nechcú vzdať. Niektorí sa búria
a hovoria mi, že ich nútim predstavovať si absurdnú situáciu,
ktorá sa nemôže stať. Omyl! Podobná situácia nastáva každý deň, keď sa nad svoíim kalendárom rozhodujeme, čomu
budeme venovať dnešný alebo zajtrajší deň. Okamih v živote
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nás môže rýchlo pripraviť o všetky roly tým, že nás priviaže na nemocničné lôžko, alebo nás dostane do inej situácie,
ktorá nám znemožní mať kontakt s ľuďmi okolo nás. Zodpovedný človek, manažér a podnikateľ by sa mal zaoberať
tým, čo bude dnes i zajtra, ale mal by sa zaoberať aj tým, aby
po ňom zostali deti, ktoré dokážu samostatne žiť, samostatní spolupracovníci a firma, ktorá bude fungovať. Aj po nás
bude tento svet. A my môžeme už dnes urobiť niečo pre to,
aby bol lepší.
Otázky na zamyslenie
Už ste rozmýšľali, komu odovzdáte svoje husle?
Aké sú vaše kľúčové roly? A viete sa ich vzdať?
Dôverujete ľuďom okolo seba? Myslíte si, že by
dokázali robiť vašu prácu lepšie ako vy? Ak nie,
tak prečo? Viete si predstaviť svoju rolu učiteľa?
Viete sa trpezlivo pozerať, ako veci plynú okolo
vás? Spomeňte si, koho ste si v živote viac vážili
– toho, čo vám dal dôveru, alebo toho, kto vám
neustále organizoval život? Chcete, aby si vás
vážili? Čo chcete pre to urobiť? Čo ste urobili
v poslednom mesiaci pre kandidáta na vaše
husle?
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8| Nebež proti vetru
Pred takmer 20 rokmi som bol na vyšetrení v nemocnici. Počas behu proti vetru som cítil bolesť v prsiach. Mladé lekárky ma posadili na stacionárny bicykel a ovešali drôtikmi. Rozprávali cudzie slová ako stenóza aorty, arytmia,
aneuryzma a podobne, ale nevedeli nájsť skutočnú príčinu
bolesti. Napokon som skončil u starého lekára, ktorý mal
úplne iný štýl ako dve usilovné doktorky. „Tak čo ti je, chlapče?“ spýtal sa ma podobným štýlom ako Rudolf Hrušínský
v známom filme. „Cítim bolesť na prsiach, keď bežím proti
vetru,“ hovorím mu. „A prečo beháš proti vetru?“ bola logická odpoveď doktora. Bol som vyliečený.
„Nebež proti vetru,“ hovorím si niekedy a spomeniem
si pritom na starého doktora. Nemám na mysli splynutie
s prúdom, prispôsobenie sa módnym trendom, vzdanie sa
svojej identity, názorov a hodnôt. Naopak, vždy mi boli sympatickí ľudia, ktorí nosili zaoblené topánky, keď boli v móde
špicaté, alebo tvrdohlavo nosili nemoderné a neznačkové
oblečenie, keď sa ostatní okolo nich obliekali podľa najnovšej módy a značiek. Obdivujem ľudí, ktorí sa postavia proti väčšine a neprijímajú liberalizmus a relativizmus, držia sa
starých hodnôt a koreňov. Rovnako obdivujem horolezcov,
ktorí prekonávajú vietor a chlad pri lezení na vrchol.
Mám na mysli niečo iné. V Amerike sa nedávno pripravovali na príchod hurikánu a nikomu nenapadlo postaviť sa proti nemu a bojovať s ním. Sú sily, nad ktorými človek nemôže zvíťaziť a pokúšať sa rozkazovať slnku a vetru
je nezmysel. Nedávno diskutoval americký nositeľ Nobelovej ceny v televíznej diskusii o riešení hospodárskej krízy.
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Hovoril, že krízy sa v minulosti porážali vojnou. Vojna je však
zlá, a tak by bolo lepšie vyvolať v ľuďoch pocit nebezpečenstva z útoku mimozemských civilizácií. Štáty by začali zbrojiť proti ufónom a krízu by porazili. Až na takúto úroveň sa
dostala diskusia o kríze. Milan Zelený na to reagoval tak, že
ak by platili podobné nezmysly, tak by bolo najjednoduchšie pravidelne organizovať vojnu proti kríze. Na opustenom
mieste v mori by všetky armády zničili svoje zbrane, vojaci
by odpálili ohňostroje a zapili koniec vojny – a kríza by bola
preč. Každý deň vidíme v médiách nejakého ekonóma alebo politika, ktorí nám rozprávajú, aký arzenál zbraní vytiahnu proti kríze. Nebežte proti vetru, chlapci! Krízu nemožno
poraziť. Je to zákonitý a očistný proces a boj proti nemu je
iba zhoršovaním a predlžovaním problémov.
Väčšinu z toho, čo voláme motivácia zamestnancov alebo manažment, je často iba beh proti vetru. Namiesto toho,
aby sme nechali ľudí objaviť a rozvinúť svoje výnimočné
schopnosti a talent, snažíme sa ich usmerňovať a riadiť. Presviedčame ich, aby robili veci, ktoré im nejdú a ani ich nebavia. Koľko percent rodičov takto núti svoje deti robiť to, čo
oni sami často nedokázali a ničia im tak život?
Aj každý z nás občas podlieha nervozite, náhleniu a agresivite, lebo sa nám niečo nedarí, nemáme to, čo by sme chceli, nie sme tam, kde sme chceli byť. Toto napätie spôsobuje
choroby a často aj veľa nešťastia. Nebežíme proti vetru? Nie
je naše smerovanie chybné a bolesť iba spätná väzba, ktorá
nás ma vrátiť na správnu cestu? Nie sú naše problémy iba
následkom neschopnosti nájsť súlad so zákonmi tohto sveta?
Veru, často bežíme proti vetru.
Je ilúziou, že zmeníme druhých ľudí a svet okolo nás.
Napoleon vraj kedysi povedal, že „len duchovní ľudia sú
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schopní veci meniť, ostatní ich iba preskupujú“. Sme netrpezliví a chceme, aby bol svet podľa našich predstáv namiesto toho, aby sme sa ho snažili lepšie pochopiť a premeniť
sami seba. „Myslím, že najťažšie je zbavovať sa svojho ja.
Je to proces obrátenia, a obrátenie znamená vzdať sa seba,
svojej vlády nad vecami a naučiť sa dôverovať Bohu,“ napísal Richard Rohr. Ak nás pichá pri srdci pri behu proti vetru,
stačí si možno povedať: „Do Tvojich rúk svoj život vkladám...“
Otázky na zamyslenie
Znervózňujú vás niekedy ľudia okolo vás?
Prečo? Pokúšali ste sa ich zmeniť? Podarilo sa
vám to? Kládli vám odpor? Prečo? Mali ste
niekedy pocit, ako by ste chceli márne poraziť
gravitačný zákon? Pokúsili ste sa niekedy o súlad
so sebou a okolitým svetom? Zažili ste to aspoň
na okamih? Aký ste mali pritom pocit? Tak prečo
bežíte proti vetru?
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9| Slová, slová, slová...
Zdá sa mi, že stále viac žijeme v spoločnosti prázdnych
slov, kde rozprávajú o veciach ľudia, ktorí im vôbec nerozumejú. A preto aj oni musia hovoriť tak, aby nikto nerozumel
im. Inak by ľudia začali kričať, že cisár je nahý. Stačí sa pozrieť
okolo seba a človek má pocit, že behá po nudistickej pláži
cisárov. Minister, ktorý je dobrý chlap a odborník (aspoň to
o ňom hovoria), nerozumie ani základom odvetvia, ktoré
riadi. Vraj má na to poradcov a ďalších expertov. No práve!
Rýchlo mu ušijú šaty nahého cisára a on chudák ani nevidí,
čo vidí jeho ľud. Chodí, rozpráva, diskutuje, hľadá riešenia –
a je stále smiešnejšou postavičkou v kostýme, ktorý mu ušil
niekto druhý.
Z muža, ktorý rozprával k veci, sa zrazu stal táraj. Z človeka, ktorý mal kredit nekompromisného chlapa, je odrazu
bábka a krajčíri jej hovoria, aká je krásna a múdra. A ona robí
iba trápne kompromisy a je ľuďom na smiech. Nechali by ste
zo seba robiť hlupáka, na ktorého národ ukazuje, smeje sa
a kričí: „Veď on je nahý!“ Mnohí odpovedia, že nie, ale keď
im ponúknu honorár, tak radi vstúpia do tejto reality show
s názvom Byť za vodou.
Aby sme boli spravodliví, nie každý ide do funkcie preto,
aby sa obohatil a robil zo seba blázna. Som však prekvapený, akú prevahu získavajú slová nad činmi, deklarácie nad
realizáciami, plány nad akciou. Mám priateľa Michala, ktorý buduje záhrady. Opálený a zrobený chlap mi vraví: „Keď
vidím poslancov v našej dedine a v parlamente, tak namiesto
tárania by mohli aspoň občas vyčistiť jarok, studničku alebo
pokosiť lúku. Bolo by z nich viac osohu.“
39

Namiesto prázdnych rečí politikov budem počúvať vzdelaných ľudí, hovorím si. Aj tu mi však často do uší plynú slová
bez obsahu a srdca. Profesori, filozofi, analytici – krasorečnia,
píšu tézy, ktorým nikto nerozumie. Hovoria sami so sebou.
Môj priateľ kňaz mi hovorí, že niekedy nechápe texty
svojich bratov, profesorov, teológov, ktorí napíšu krásnu vetu
na pol strany a dokážu o nej diskutovať celé hodiny. Záhradník Michal by sa spýtal: „A načo?“ Načo nám je toľko slov,
pekných rečí a textov, keď je náš podnik v červených číslach,
naša európska mena sa rozpadá a v Afrike denne zomierajú
deti matkám pri ceste za vodou a potravou. Nevytvárame
náhodou virtuálny svet sám pre seba, kde chceme zmeniť
slovom to, čo sa dá zmeniť iba činom?
Kde ste vy všetci, čo v limuzínach a v päťhviezdičkových
hoteloch každý deň zachraňujete tento svet? Vyzlečte si svoje
čierne obleky, vypnite mikrofóny, vstúpte medzi obyčajných
ľudí, vysúkajte si rukávy a zašpiňte si niekedy ruky od práce.
Od iných vecí ich už máte mnohí špinavé dosť. Aspoň pokoste lúku alebo vyčistite jarok...
Možno, že sa mnohí usmievate a hovoríte si, že je to detský pohľad na náš svet. Svet korupcie, politických trafík a zlodejstiev. Dieťa zakričalo, že cisár je nahý a v dave to zašumelo.
Ježiš hovoril o maličkých a chudobných duchom a poukázal
aj na krasorečnenie farizejov.
Rozmýšľam, ako môže chlap splniť tradičný plán – zasadiť strom, postaviť dom a splodiť syna. Strom znamená sadiť
niečo, v čoho tieni možno nikdy nebudete sedieť, investovať
do niečoho, čoho výsledok si neužijeme my, ale iní. Postaviť dom znamená vytvoriť priestor, ktorý chráni deti, rodinu, priateľov alebo zamestnancov. Dom, ktorý je poctivý
a pevný tak, ako jeho staviteľ. Splodiť syna znamená mať
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nasledovníkov, ľudí, ktorí si z nášho života zobrali to, čo za to
stálo a rozvíjajú to. Mať „syna“, ktorého môžete učiť všetko, čo viete a odovzdať mu „svoje husle, aby na ne ďalej hral
najlepšie, ako vie“. Možno, že práve toto sú správne činy
namiesto prázdnych slov okolo nás.
Otázky na zamyslenie
Koľko času ste v poslednom roku venovali
prezentáciám, tabuľkám a rozprávaniu? Koľko
z toho, o čom ste hovorili, sa aj stalo? Prevažuje
vo vašej firme rozprávanie alebo akcia? Kedy ste
naposledy vyčistili jarok alebo pokosili lúku?
Máte okolo seba dobrých rečníkov? Zašpinili si už
niekedy ruky od práce?
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10| Prežiť
Počúval som pred časom emotívne rozprávanie Nanda
Parrada o jeho príbehu havarovaného lietadla v Andách. Keď
som sa vrátil domov, kúpil som si film o tejto udalosti. Pri
počúvaní Nanda a pozeraní filmu Prežiť som si intenzívne
uvedomil obrovskú silu, ktorá pomáha človeku prežiť v ťažkých situáciách. Zolo Demjan mi kedysi rozprával o tejto sile
pri jeho zostupoch z Mount Everestu a Dhaulágirí. Obdivujem Japoncov, ako prežívajú obrovskú katastrofu svojej krajiny. Disciplinovane stoja v rade, koordinujú akcie, sú schopní
slušne sa usmiať a ukloniť, nikto nerabuje, ale koncentrujú
svoju energiu na prežitie a obnovu krajiny.
Predstavujem si Nanda, ako by asi dopadol, keby sedel
na vraku lietadla a filozofoval o tom, ako sa zachrániť, Zola
ako sedí na vrchole hory a premýšľa, kadiaľ pôjde dole, alebo
ľudí v Japonsku, ako posedávajú a čakajú, kým im dá niekto
krajinu do poriadku. Vo všetkých prípadoch je dôležitá akcia,
ktorá vedie k výsledku. Navštívil som v posledných rokoch
mnohé podniky, ktorých manažéri a vlastníci už roky diskutujú o tom, aká zmena by ich podniku pomohla. Hľadajú to správne riešenie, diskutujú, prezentujú, analyzujú. „Nie
som si istý, či to bude fungovať,“ hovorí jeden. „Máš pravdu,
musíme to ešte preskúmať,“ pridá sa druhý. „Možno existujú
aj lepšie riešenia,“ doplní ich tretí. Napokon sa dohodnú, že
sa musia ešte dohodnúť a výsledkom je, že najlepšia zmena je žiadna, pretože každá zmena prináša riziko. Najväčšie
riziko však prináša neschopnosť rozhodnúť sa a urobiť akciu.
Aj Nando Parrado vyliezol na kopec a zistil, že tadiaľ cesta
k záchrane nevedie. Vrátil sa a skúšal iné cesty. Nakoniec
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jednu našiel a zachránil život sebe aj svojim priateľom. Videl
som mnohé firmy na pokraji existencie – kríza stratégie,
výkonnosti aj likvidity, prepĺňanie noriem o 100 %, obrovské
rezervy v každom procese a napriek tomu veľké sklzy v plnení termínov. Pasívni ľudia, procesy bez metrík, ľudia bez cieľov, systém bez organizácie. Viete, aké riešenie je najčastejšie?
Žiadne. Ak firma ešte má nejaké peniaze, tak obyčajne za ne
kúpi nejaký stroj alebo informačný systém. Výsledkom je
ďalšie nevyužité zariadenie a informačný systém s informáciami, ktorým aj tak nikto neverí. Príčina všetkých problémov
je obyčajne v ľuďoch, ale na rozdiel od investícií do strojov sa
vo firme investície do ľudí nazývajú nákladmi. A náklady treba znižovať. Pripadá mi to niekedy ako ťažko chorý pacient,
ktorý namiesto toho, aby liečil príčinu svojej bolesti, berie
si utišujúce tabletky. Keď prestanú zaberať, rozhodne sa pre
liečbu, ktorá je však už veľmi riskantná a náročná. Videl som
firmy, ktoré pred rokmi uvažovali o zmenách. Keby ich urobili hneď, mohli už niekoľko rokov zarábať peniaze. Ony ich
namiesto toho zbytočne míňali. Napokon zmenu aj tak urobia, ale s nákladmi a úsilím, ktoré sú niekoľkonásobne vyššie,
ako keby ich urobili hneď. Tí, ktorí bojovali o prežitie, vedia,
že treba zmobilizovať sily a urobiť účinnú akciu. V mnohých
firmách nefungujú elementárne prvky prežitia – objektívne normy a kalkulácie, riadené procesy, jasne definované zodpovednosť a ciele, systém riešenia problémov a pod.
Namiesto premyslenej a koordinovanej akcie, ktorá zaistí
prežitie, sa robia amatérske pokusy. Keď začneme diskutovať
o témach stratégie, rozvoja ľudí, inovácie alebo dizajnu, ktoré sú kľúčové pre dlhodobú existenciu podniku, sme v oblasti fantázie. Milan Zelený píše: „Stratégia je akcia. Stratégia nie
je o strategických dokumentoch, deklaráciách, nástenných
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heslách a PPT prezentáciách na valných zhromaždeniach
akcionárov.“ V starom svete podnikania sa dalo vyčkávať, nič
nerobiť a prežívať. V dnešnom svete je to však podobné, ako
stáť na brehu mora, na ktorý sa rúti vlna cunami. Edwards
Deming kedysi povedal, že netreba nič meniť, pretože prežitie nie je povinné. Nie je!
Otázky na zamyslenie
Čo je dôležité pre dlhodobé prežitie firmy?
Neviete? Inšpirujte sa princípmi živých
organizmov (napríklad sebaobnova, učenie alebo
rýchla reakcia na zmeny). Odkladáte niekedy
dôležité rozhodnutia? Čo je príčinou? Aké to
má následky? Máte podrobne spracovanú víziu,
poslanie a stratégiu vašej firmy? A plní sa? Tiež
tam máte malý problém –vízia aj stratégia sú
perfektné, len sa ich nedarí uviesť do života?
Skúšali ste už odložiť strategické dokumenty
a pustiť sa do práce?
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11| Netrápte sa pre
poriadok
Každá práca, ktorá sa dá opísať súborom pravidiel a štandardov, je ohrozená. Postupne ju preberú automaty, roboty
a počítače. Počítač Deep Blue porazil v roku 1997 v šachu
Gariho Kasparova a počítač Akara v roku 2010 Ichiyo Shimizuovú v šógi (japonská zložitejšia verzia šachu). V minulosti v spoločnosti dominovali plánovači s precíznymi plánmi,
manažéri a ekonómovia s číslami, právnici s prepracovanými zmluvami, programátori s algoritmami a kódmi. Myslím
si, že budúcnosť bude skôr patriť kreatívnym ľuďom, ktorí sa
vedia orientovať v chaose, pozerať sa na okolitý svet z iného pohľadu, vymýšľať nové veci – budú to dizajnéri, umelci,
inovátori a integrátori stále zložitejšieho sveta okolo nás.
Pozerám sa na svoj pracovný stôl a premýšľam o knihe
Báječný chaos, skrytý pôvab neporiadku. Jej autori Eric Abrahamson a David Freedman dokazujú, že mierne neusporiadané systémy využívajú zdroje efektívnejšie, dosahujú lepšie
riešenia a dajú sa horšie rozvrátiť ako dôkladne organizované systémy. Toto tvrdenie vraj platí rovnako pre pracovný
stôl ako pre veľkú korporáciu. Rozhodol som sa teda odložiť upratovanie, v čom ma podporil aj Albert Einstein, ktorý povedal: „Ak je neporiadok na stole odrazom neporiadku
v hlave, čo potom odráža prázdny stôl?“ Aspoň nejaká útecha. Viem, že v podnikoch je dôležitý poriadok, dodržiavanie
štandardov a disciplína. Okrem súčasných podnikov, v ktorých sme z ľudí urobili stroje pracujúce podľa presne definovaných postupov, vypĺňajúce excelovské tabuľky a formuláre,
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budeme stále viac potrebovať podniky, kde pracujú kreatívni
ľudia, ktorí vidia svet ako celok, viac využívajú pravú mozgovú hemisféru, vedia hľadať netradičné riešenia, navrhovať krásne výrobky, prebúdzať v druhých ľuďoch emócie, cit,
radosť a nachádzať zmysel našich aktivít. Potrebujeme aj
ľudí, ktorí svojou nedisciplinovanosťou, odvahou a voľnosťou dokážu prekonať staré paradigmy a riešenia. Veľmi rád
doma varím a moja manželka často kritizuje chaos, ktorý
počas môjho varenia, ale hlavne po jeho skončení, zostáva
v kuchyni. Snažím sa jej vysvetliť, že ani majster Pavarotti
neupratoval po svojom vystúpení javisko. Snaha o prílišný
poriadok a snaha o perfekcionizmus nám však berú aj veľa
času, stoja peniaze a niekedy spôsobujú aj ochorenia a ďalšie
problémy. Richard Winter charakterizuje nezdravých perfekcionistov ako ľudí, ktorí si stanovujú nerealisticky vysoké ciele a trpia neustálou sebakritikou a trápením sa nad chybami,
ktoré spravili a pochybnosťami o tom, či robia správnu vec.
Bol som u hudobného skladateľa Pavla Krška a ukazoval nám,
ako dokáže počítač perfektne prehrať všetky noty a nástroje
v orchestri. V tejto perfektnej interpretácii počítača však chýbajú duša a ľudskosť. Bol som v banke a konečne som tam
stretol dievča, ktoré sa správalo prirodzene a veľmi príjemne.
Všimol som si však, že sa iba zaúča a práve to bol dôvod, že sa
správalo normálne. Keď ho vytrénujú vo všetkých komunikačných štandardoch banky, aj ono už bude ako stroj – bude
sa usmievať, pýtať sa nacvičené otázky a odpovedať štandardizované odpovede. Anselm Grün píše: „Perfekcionizmus nás
robí nemilosrdnými a neľudskými. Pre svoje ideály nestrpíme žiadnu slabosť a polovičatosť. Perfekcionista sa tieto ideály snaží presadiť tvrdohlavosťou a brutalitou... Perfekcionista žije v systéme, kde je na prvom mieste povinnosť. Všetku
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energiu spotrebuje na to, aby splnil svoje vnútorné normy
a povinnosti, ktoré si zadal. Potom mu však nezostáva čas
na to, aby sa mohol venovať tomuto svetu a práci v ňom.
Tak som to konečne povedal – všetkým poriadkumilovným perfekcionistom. Idem si sadnúť do svojho chaosu medzi hromadami kníh a časopisov v zimnej záhrade.
A budem sa utešovať logikou Alberta Einsteina, že kto má
múdre knihy na stole, mohol by mať niečo z nich aj v hlave.
Otázky na zamyslenie
Máte poriadok na pracovnom stole? Aj
v hlave? Necítite občas nudu a prázdnotu? Ste
perfekcionisti? A ako sa pritom cítite? Hneváte
sa niekedy sami na seba? A na neporiadnikov
vo svojom okolí? Robíte si pravidelne poriadok
vo svojich veciach? Koľko času vám to trvá?
Stíhate všetko? Nebojte sa, nechcem vás prerobiť
na neporiadnikov. Len chcem, aby ste sa zbytočne
netrápili a tešili sa viac zo života.
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12| Imunitný systém
Keď napadnú ľudský organizmus cudzie látky alebo mikroorganizmy, ktoré by mohli spôsobiť ochorenie, naštartuje sa činnosť zložitého imunitného systému. Najskôr nebezpečné cudzie látky bunky imunitného systému identifikujú,
potom nasleduje privolanie likvidačného „komanda“ a nakoniec nastupuje upratovacia jednotka, ktorá ich z organizmu odstráni. Porucha imunitného systému (napríklad aids)
vedie k vážnym chorobám alebo k smrti. Často hovorím
o tom, že podnik nie je stroj, ale živý organizmus. Aj podnik
by teda mal mať svoj imunitný systém.
Keď som bol vo firme Google, zaujala ma pomerne vysoká voľnosť, ktorú mali pracovníci. Na prvý pohľad to pôsobilo, ako keby si každý robil, čo chce, bez akejkoľvek kontroly.
Firma však má dobré výsledky a jej pracovníci sú motivovaní. „Neviem si predstaviť, že by som sklamal pri kvartálnom hodnotení mojich výsledkov,“ hovoril jeden pracovník. „Pracujem vo firme, kde túži pracovať veľa ľudí, mám
nadštandardné podmienky a môžem robiť na veciach, ktoré ma bavia,“ pokračoval. Zaujalo ma, že s novými kandidátmi na prácu robia pohovory aj viacerí radoví zamestnanci a hodnotia uchádzača nielen z odbornej stránky, ale aj
podľa toho, či by s ním chceli spolupracovať v spoločnom
tíme. Už systém výberu pracovníkov eliminoval ľudí, ktorí by s danou organizáciou neboli kompatibilní. Ak by sa aj
takýto „cudzorodý“ prvok do firmy dostal, podnikový imunitný systém by ho sám vypudil von. Pravidelné hodnotenie
výsledkov projektov a prepracované 360-stupňové spätné
väzby sú súčasťou tohto systému. Myslím si, že firmy, ktoré
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dokážu vybudovať takýto vnútorný imunitný systém, nebudú potrebovať manažment, ktorý ľuďom plánuje, organizuje
a kontroluje prácu. Nebudú potrebné ani zbytočné porady
a formuláre.
Ľudia v podniku sa často posudzujú podľa rôznych kritérií. Napríklad podľa toho, ako veľa vedia a chcú. Najužitočnejší sú pracovníci, ktorí veľa vedia a chcú (sú motivovaní).
Najproblematickejší sú tí, ktorí nevedia a nechcú (niekedy
označovaní za somárov). Zaujímavá je aj skupina ľudí, ktorí
vedia, ale nechcú. Niekedy stojí za to pozrieť sa na príčinu
tohto postoja a môžeme zistiť, že sú to možno ľudia, ktorí v minulosti chceli, ale ich iniciatíva bola potrestaná, boli
často zneužívaní, preťažovaní alebo nedostatočne ocenení.
Výsledkom je ulita, do ktorej sa skryli. Nesprávni ľudia v podnikovom organizme pôsobia ako vírusové ochorenie. Často
nakazia aj zdravé časti a môžu viesť ku kolapsu celého systému. Je nebezpečné, ak sa v podniku premnožia egoisti, ktorí
si berú všetky výhody a problémy hádžu na druhých, alebo
ľudia, ktorí robia iba vtedy, ak ich niekto kontroluje a vytvára na nich tlak. Ani s pracovníkmi, ktorí neustále hovoria, že
„zadarmo ani kura nehrabe“, podnik nedosiahne žiaden ohromujúci úspech. Stále viac som presvedčený, že kľúčové požiadavky na pracovníkov v podniku nie sú iba ich odbornosť, ale
aj morálka a vnútorná motivácia, ochota zlepšovať, inovovať
a podnikať. Ale aj schopnosť ísť za hranicu svojej špecializácie
a oddelenia, chápať podnik ako celok, učiť sa nové veci a hľadať nové príležitosti. Potrebujeme v našich firmách vybudovať takýto imunitný systém, ktorý je dôležitejší ako budovy a nakúpené stroje. Takýto systém potrebuje aj celá naša
spoločnosť, kde priamo pred našimi očami politické strany
rozkrádajú teplárne, vodárne a peniaze pre nemocnice alebo
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školy. Ak budeme voliť zástupcov, ktorí kradnú a sami sebe
vyplácajú rôzne odmeny a odstupné, tak sa nakazí celá spoločnosť. Ak sa im nepostavíme ako imunitný systém v organizme, rozmnožia sa ako rakovina. Títo darebáci používajú
slovo imunita na ochranu svojich zločinov, my však musíme
vybudovať imunitný systém proti ich deštrukčnej činnosti.
Identifikácia škodcov je v tomto prípade jednoduchá – stranícka knižka. A je úplne jedno, či je červená, modrá, zelená,
čierna alebo žltá. Sú to nebezpeční votrelci.
Otázky na zamyslenie
Pamätáte sa, ako reagoval váš organizmus pri
poslednom napadnutí vírusom? Čo urobíte, ak
váš spolupracovník nekoná správne? Čo urobí váš
spolupracovník, ak jeho kolega nekoná správne?
Máte vo vašej firme egoistov, ktorí sa priživujú
a využívajú všetko pre seba? Máte imunitný
systém, ktorý ich odhalí a eliminuje? Ak nemáte,
čo urobíte v ďalšom polroku, aby ste ho mali?
Ako ochraňujete vo vašej firme vzácnych ľudí –
podnikateľov, zlepšovateľov a inovátorov?
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13| Viac, viac, viac...
a tak málo
Čítam si z knihy o sivanských mníchoch. Jeden mních
hovorí: „Úspech nemusí byť len materiálny. Mojím vlastným
cieľom je dosiahnuť pokoj a rovnováhu mysle, sebaovládanie
a osvietenie.“ Ja sa pýtam, či je správne, ak sa dnes úspech
podnikania meria rastom produktivity, zisku alebo hodnoty firmy. Máme viac vecí a menej času, vyššiu produktivitu
a menej pracovných miest, viac zábavy a menej šťastných ľudí,
viac peňazí a viac problémov, viac otázok: Načo? Môže byť ťažké zarobiť peniaze, ale ešte ťažšie je vedieť ich rozumne využiť.
Poľnohospodárstvo, priemysel a dnes aj služby zvyšujú
svoju produktivitu. Výsledkom je, že na jednej strane rastie
hodnota, ktorú vyprodukuje stále menší počet ľudí. Na druhej strane rastie počet ľudí, ktorí nemajú nárok niečo produkovať – sú bez práce. Hovoríme, že špičkové firmy potrebujú
iba špičkových ľudí, a tak testujeme uchádzačov prepracovanými metódami, aby sa do firiem dostali iba najlepší z najlepších. Vytvárame počítačové a robotické systémy, ktoré
nahrádzajú v práci ľudí, aby sme vyrábali ešte produktívnejšie nové veci pre ľudí, ktorí ich budú kupovať stále viac. Položím hlúpu otázku: „A na čo je to dobré?“
Americký poľnohospodár za notebookom riadi cez GPS
komando kombajnov, dispečer vo fabrike riadi procesy,
z ktorých každú minútu vypadne iné auto pre iného zákazníka. Počítačové a sociálne siete celého sveta vás monitorujú
24 hodín denne a neustále sa nás pýtajú, či nám ešte niečo
nechýba, čo by nám ešte mohli ponúknuť.
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Niečo nám chýba. Obyčajná práca, ktorá dáva človeku
dôstojnosť a kultivuje jeho život. Práca nemôže byť iba výsadou elít, ktoré zvládnu ťažké assessment centrá, pracovať
potrebujú aj ľudia, ktorí nemali v živote šťastie ako tí prví.
Chýba nám vzťah. Taký normálny, kde cítime teplo ľudskej
ruky a pozeráme sa do očí blízkeho človeka, nie iba fotografie a texty o našich blízkych, ktorí sú tak ďaleko a vidíme ich
iba na facebooku. Chýba nám riešenie základnej otázky: Aký
bude osud „nepotrebných“ ľudí, ktorých „assessment centrá“
nezaradili medzi elitu a programy zvyšovania produktivity
ich zaradili na zoznamy nepotrebných? Môže byť na tomto
svete nepotrebný človek? Sú potrební iba tí, ktorí vedia vyvíjať a produktívne vyrábať nové veci, ktoré nikto nepotrebuje?
Sedel som pred časom s mojím učiteľom Milanom Zeleným
a diskutovali sme o hlavných pilieroch podnikania. Milan ich
definoval ako 4E.
Efficiency – Robiť veci správne. Ako čo najúčinnejšie,
najproduktívnejšie vytvoriť výrobok alebo službu? Je to otázka produktivity - AKO?
Effectiveness – Robiť správne veci správne. Čo sú správne výrobky a služby? Je to otázka inovácií - ČO?
Explicability – PREČO to vlastne robíme? Aký to má zmysel? Komu to pomáha?
Ethics – Etické podnikanie, ktoré nikoho nepoškodzuje
a neporušuje zákony, ktoré sú nad nami.
Myslím si, že posledné desaťročia podnikania boli
o prvých dvoch E a verím, že ďalšie desaťročia budú o druhých dvoch E. Ako to viem? Neviem. Iba verím. Tento svet
predsa nevznikol preto, aby sme na ňom vytvorili jednu
veľkú fabriku a ľudia sa nerodia preto, aby v tejto fabrike
robili stroje. Verím, že tento svet a ľudský život v ňom majú
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oveľa hlbší zmysel. Posledné týždne roka sú dobrým časom
na rozmýšľanie o tom, ako toto hlúpe správanie človeka
zmeniť. Začnime od seba a rozmýšľajme, či by nestálo za to
„všetko rozdať chudobným alebo vrátiť štvornásobne...“
Otázky na zamyslenie
Ako meriate úspech svojho podnikania? Aký
je jeho zmysel? Komu by ste chýbali, keby ste
nepodnikali? Rozmýšľali ste už niekedy nad
4E? S akým výsledkom? Je dôležitejšie hľadať
v podniku nadbytočných ľudí alebo hľadať pre
nich prácu? Koľko ste zarobili v posledných
rokoch peňazí? A koľko šťastia a dobra ste
priniesli? A koľko prinesiete?
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14| Byť pripravený
Často sedávam s majiteľmi a manažérmi podnikov
na stretnutiach, kde pripravujeme stratégie pre ich firmy.
Keby som mal v skratke vyjadriť dobrú stratégiu pre súčasný svet podnikania, tak by som povedal krátku vetu – byť
pripravený. Správny stratég sa teraz určite opýta: „Pripravený
na čo?“ Neviem. Viem iba to, že životné cykly zmien, S krivky
a všetky sínusové krivky, ktorými sme v minulosti opisovali
zmeny okolo nás, sa dnes zmenili. Pripomínajú skôr krivky
pacienta s búšiacim srdcom pripojeného na EKG, ako plynulé sínusovky meniace sa v intervaloch rokov a desaťročí.
Sedeli sme nedávno na strategickom workshope vo firme, ktorá sa pripravovala na zvýšenie svojich kapacít v období, keď klesali objednávky. Investovala do technológií na znižovanie energetických nákladov, keď druhí neinvestovali.
Rozbehla rozsiahle podnikové vzdelávanie, keď všetci škrtali
výdavky na školenia a tréningy zamestnancov. Dnes prišla
príležitosť a oni sú pripravení. Využívajú svoju konkurenčnú
výhodu, na ktorej začali pracovať už pred piatimi rokmi. Buď
pripravený! Vždy pripravený! Vykrikovali sme to s červenými šatkami okolo krku, aj keď sme presne nechápali, ako
by sme ubránili našu socialistickú vlasť pred dobre ozbrojenými Američanmi. Je dôležité byť pripravený na príležitosť
alebo na ohrozenie, ktoré príde rýchlo a nečakane. Nič vám
nenapadá? Predstavte si, že si vedľa vášho podniku postaví rovnaký podnik Číňan a bude mať polovičné náklady ako
vy. Nemožné? Neverte. Na Slovensku by ešte dostal vládnu
dotáciu na podporu zahraničných investícií a vám by zvýšili
zdravotné odvody. Predstavte si, že niekto zakáže predávať
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váš nosný výrobok alebo službu, že nafta, plyn a elektrina
budú do roka drahšie o 100 %, že vo vašom odvetví pribudne
konkurentov o 30 % a počet zákazníkov klesne o 50 %. Scenáre z ríše fantázie? Pripravte sa na ne. Súčasné strategické riadenie podnikov by sa dalo prirovnať k windsurfingu –
buď ste pripravení naskočiť na vlnu, alebo vás zmetie. Týka
sa to nás všetkých. Každý z nás je určitým spôsobom podnikateľ, ktorý predáva svoje znalosti a schopnosti. Mnohí
zamestnanci to ešte nepochopili a šomrú, keď ich šéf v sobotu pošle na školenie za podnikové peniaze. Príde čas, keď si
školenia budú platiť sami a budú na trhu práce podnikať so
znalosťami, ktoré získali. Buď budú pripravení, alebo budú
mať smolu. Debatoval som s ekonomickými expertmi, ktorí
sa zaoberajú víziami a stratégiami Slovenska. Zdá sa mi, že
tragédia tejto krajiny je v tom, že nikdy nie sme pripravení.
Zlikvidovali sme poľnohospodárstvo a vlastné podniky a krajinu sme zastavali cudzími skladmi a obchodnými strediskami, domácich podnikateľov zdierame a cudzích podporujeme. Dnes staviame diaľnice, ktoré mali byť urobené pred 15
rokmi, namiesto toho, aby sme rozvíjali vzdelanie, výskum
a inovácie. Namiesto vlastnej stratégie sa vždy prispôsobíme stratégii niekoho druhého, kopírujeme, napodobňujeme,
slúžime a obsluhujeme. Nepripraveným však zostane iba
úloha sluhov, lokajov a otrokov. Myslím si, že hlavným zdrojom rozvoja tejto krajiny by mohla byť zázračná sivá hmota,
vážiaca vyše kilogramu, ktorú síce nosíme vo svojich hlavách,
ale nevyužívame ju dostatočne. Aj Biblia nás v niekoľkých
častiach vyzýva na to, aby sme boli pripravení: „Aj vy buďte pripravení; lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa
nenazdáte.”(Lk 12,40) alebo „Majte bedrá opásané a sviece
horiace” (Lk 12,35).
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Čo teda znamená byť pripravený? Citlivo a pozorne sledovať svet okolo seba a odhaľovať jeho tajomstvá. Pripravovať sa na rôzne situácie, ktoré nás môžu stretnúť a vedieť
správne reagovať. Držať sa princípov v živote a v podnikaní
tak, že nás nezaskočí žiaden nečakaný audit, skúška alebo
zrkadlo, ktoré nám nastaví naše okolie. Konať tak, že keby
nám zajtra oznámili, že odchádzame z tohto sveta, tak by
sme nemuseli na našich činoch nič zásadné meniť.
Otázky na zamyslenie
Ste pripravení? Pýtate sa na čo? Neviete?
Nemyslíte si, že práve to môže byť váš najväčší
problém? Čo nové ste sa naučili v poslednom
období? Čo sa naučíte na budúci rok? Má vaša
firma vystrčené tykadlá, aby prijímala signály
z okolia? Čo vás v poslednom období vo vašom
podnikaní prekvapilo? Čo vám nevyšlo? A čo ste
sa z toho poučili? Čo ste sa poučili z chýb druhých
ľudí?
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15| Originalita sa cení
Rozhodol som sa, že sa dám na umeleckú dráhu. Keď
som začal písať blogy, dostal som radu, že dôležitejší je nadpis ako obsah. Vraj musí pritiahnuť ľudí, aby si naň klikli.
Najlepšie je napísať niečo šokujúce, napríklad: obesili živnostníka, prezident kopol do zadku svojho trubača alebo
sme majstri sveta! Spomínam si na film, kde falošný čašník
hral na husliach. Všetci sa na ňom smiali a lepili mu peniaze
na čelo. Je veľa ľudí, ktorí celkom dobre žijú z toho, že vôbec
nič nevedia a sú „originálni“. Ja rozmýšľam nad spoločenským tancom. Zistil som, že väčšina ľudí tancuje podľa hudby.
Môj originálny nápad spočíva v tom, že by hudba hrala podľa
môjho tanca.
Dôležité je byť originálny a hovoriť o tom, že máme slobodu. Originalita začína už na najvyšších miestach. Český
prezident dokáže aj pred televíznymi kamerami uchmatnúť
pero a tvári sa pritom ako malý nezbedník. Náš prezident
vraj veľmi rád sáče do žien a považuje to za náramne vtipné.
Originalita sa cení, aj keď by človek od prezidentov očakával viac. Existujú umelci, ktorí vedia spievať alebo tancovať
a existujú aj takí, ktorí to vôbec nevedia. Keď niečo neviete
až tak, že sa z toho ľudia smejú, ste na dobrej ceste k úspechu. Slovenské televízie nám s obľubou ukazujú opitých alebo duševne chorých ľudí a robia s nimi „reality show“. Či
je to etické? Dôležitá je predsa sledovanosť, kliky na internete, reklama. Človek sa niekedy pýta, či sme už v suteréne, alebo sa dá ísť ešte nižšie. Každý deň nám ukazuje, že
to ide ešte ďalej. „Umelec“ namaľuje tank na ružovo, vytvorí hlúpu plastiku pre Európsku úniu a snaží sa takto upútať
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pozornosť svojou „originalitou“. Na Slovensku vraj vystavuje
nejaký taliansky „umelec“, ktorý zobrazil Svätého Otca Benedikta XVI. v ženskej bielizni. A ďalší, ktorí túžia po publicite, mu jeho „diela“ vystavujú. Všetci chcú upútať pozornosť.
Keď nič poriadne neviem, tak urobím najväčšiu hlúposť, aká
mi napadne a oháňam sa originalitou a slobodou. Svätý Otec
Benedikt XVI. je pre mňa najvyšším predstaviteľom našej
Cirkvi a výnimočný mysliteľ. A nejakí úbožiaci si robia slávu
jeho zosmiešňovaním? Ako by sa cítili, keby niekto zobrazil
ich matku alebo babku ako prostitútku a vyhlásil to za originálne a slobodné umenie? Budú smerovanie nášho sveta
určovať úchylní šialenci a my budeme velebiť ich „originalitu“? Iný „umelec“ robí sochy z mŕtvol. Nebolo by originálnejšie rovno zabíjať ľudí v priamom prenose? Kde je hranica?
Dnes je obrovský biznis spojený s hlavnými hriechmi: pýcha
(superluxusný tovar), lakomstvo (finančné bubliny, pôžičky),
závisť (reklamný priemysel, módne časopisy), hnev (počítačové hry, army shopy), smilstvo (pornopriemysel, prostitúcia), obžerstvo (reštaurácie ,,zjedz, koľko vládzeš“), lenivosť
(ničnerobenie, užívanie si). Celý deň nás masírujú reklamy
na ich páchanie. Zdá sa, že čím väčšiu hlúposť niekto vymyslí,
tým väčšiu pozornosť médií upúta. Označujú ho za originálneho, slobodného a nezávislého človeka. On pritom často
iba verejne zobrazuje svoje choré a úchylné predstavy. Ďalší
mu robia publicitu a organizujú výstavy. Kvalita a obsah nie
sú dôležité, jediným cieľom je pritiahnuť pozornosť za každú
cenu. V Žiline existuje politik, ktorého publicita stúpa tým
viac, čím väčšie hlúposti rozpráva a čím viac alkoholu má
v krvi. Mladá žena chcela predať svoje panenstvo – a hneď
bola v televíznom spravodajstve. Je ľahšie robiť hlúposti a zlé
veci, ako sa presadiť vážnymi a užitočnými činmi. Buďme
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originálni. Skúsme sa viac venovať tomu, ako naplniť náš čas,
život a podnikanie protikladmi siedmich hriechov. Môžeme
ich nazvať skromnosť, štedrosť, prajnosť, mierumilovnosť,
zdržanlivosť, striedmosť a pracovitosť. Ak sa nám to podarí,
vytvoríme protiváhu bláznom, ktorí si myslia, že sú originálni a slobodní a v skutočnosti sú chorí a uväznení vo svojom
svete ega a zla.
Otázky na zamyslenie
Snažili ste sa niekedy upútať vašich zákazníkov
nepravdivou reklamou? Túžili ste niekedy, aby
bola vaša firma alebo osoba na prvých stranách
novín? Zvádzalo vás niekedy upútať svet niečím
negatívnym? Aký bol výsledok? Ako na vás
pôsobia produkty a služby využívajúce ľudské
hriechy a neresti? Je ťažšie upútať hlúposťou
alebo múdrosťou? Vybrali ste si ťažšiu cestu?
Držím vám palce.
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16| Beautiful flowers
Všimli ste si, že Japonky nedávno porazili Američanky na majstrovstvách sveta vo futbale? Nikto nečakal takéto prekvapenie. Profesionálny prístup amerických hráčok
porazili nadšenie a radosť z hry Japoniek. Svoj tím nazvali Nadeshiko – Beautiful flowers Nádherné kvety) a futbalu
dali meno Nádherná hra. A bavili divákov aj seba nádhernou
hrou. Zabávali sa a zvíťazili. Vo finále pri jedenástkových rozstreloch bolo vidieť rozdiel – smejúce sa Japonky a stresované Američanky naprogramované na úspech. Zvíťazila radosť
krásnych kvetov.
Poznám ľudí, ktorí chcú niečo strašne dosiahnuť a ťažko
na tom pracujú. A poznám aj ľudí, ktorí robia veci len tak so
srdcom a láskou a dosiahnu oveľa viac. Niekedy mám pocit,
že úspech a peniaze sú iba vedľajším efektom nadšenia,
emócií a radosti z práce. Poznám ľudí, ktorí chcú byť úspešní a obetujú tomu takmer všetko. Výsledkom je kŕčovitosť
a strely vedľa, podobne ako v spomínanom finále ženského
futbalu. A poznám aj slobodných ľudí, ktorí robia veci, lebo
im robia radosť. Keď prídete do ich reštaurácie, obchodu alebo firmy, tak sa cítite dobre. A kúpite si.
Sedel som pred pár rokmi neskoro večer s benediktínskym mníchom Anselmom Grünom. Mal za sebou veľmi
ťažký deň a spokojne sa usmieval. Na moju otázku, ako
zvládne robiť ekonomického šéfa kláštora, poradcu manažérov, duchovného sprievodcu, spisovateľa, kňaza a mnícha, mi odpovedal jednoducho. Sú ľudia, ktorí berú silu zo
zakalených prameňov a sú ľudia, ktorí čerpajú silu z Ducha
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Svätého. Poznáme to všetci – práca, ktorá nás baví a robíme ju so srdcom, nás neunaví, ale posilní.
Vráťme sa ešte k ženskému futbalu. Moja dcéra Lucka ho hrávala pred tým, ako presedlala na florbal. Vždy
som obdivoval nadšenie dievčat, ale aj ich jemný a technický prejav. Neváľali sa po zemi ako chlapi, nesimulovali
a nefaulovali. Hrali technicky a s rozumom. Nakoniec stačí porovnať mužov a ženy v normálnom živote – narcisov,
ktorí chcú víťaziť za každú cenu a citlivé a nežné stvorenia
ovládajúce viac techniku ako silu. Rozpočet ženských klubov je zlomkom rozpočtu mužských, korupcia je neznámy
pojem a hra je oveľa krajšia. Prestal som sledovať Corgoň
ligu, kde hrávajú „gladiátori“ pod taktovkou rôznych krstných otcov. Sledujem už iba ženský šport a verím, že ženy
raz aj na obrazovkách nahradia nadopovaných, podplatených a simulujúcich chlapov. Celá naša história je plná bojujúcich chlapov a milujúcich žien, hrubej sily a jemnej nehy,
slávy plnej kriku mužov a tichej pokornej lásky žien. Drevorubači medzi krásnymi kvetmi.
Aj v našom živote sa často stresujeme preto, lebo sa
porovnávame s druhými, kŕčovito sa snažíme niečo dosiahnuť a nedarí sa nám to. A pritom sa môžeme baviť tak ako
Japonky. Každý z nás dostal do výbavy jedinečný talent
a namiesto toho, aby sme ho rozvíjali, sa často zapájame
do „súťaží, v ktorých nikdy nebudeme úspešní“.
Nádherné kvety a nádherná hra. Fungujú, pokiaľ je v nich
srdce a radosť. Inak sa často menia na kŕč a hnev. My rozhodujeme, či náš život prežijeme v pokojnej rajskej záhrade,
alebo v pekelnej túžbe po úspechu. Môžeme si vybrať, či nás
povedú naše ego a túžba po sláve alebo láskavosť a radosť.
Život je krásny, plný pekných kvetov, ktorých vôňu a krásu
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niekedy nevnímame. Život je krátky na to, aby sme ho prežili v kŕčovitej honbe za úspechom. Úspech je schopnosť cítiť
kvety v našom okolí.
Otázky na zamyslenie
Zažili ste už situáciu, keď Dávid porazil Goliáša
ľahkosťou a radosťou? Videli ste už ženský
futbal? A napriek tomu ešte sledujete ligu
corgoňov? Čo vám prináša lepšie výsledky –
kŕčovitá snaha zarobiť peniaze alebo radosť
z práce a služby zákazníkovi? Baví vás vaša
práca? Unavuje vás vaša práca, alebo vás
posilňuje? Z akých prameňov čerpáte svoju silu?
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17| Úradníci
a podnikatelia
Skutočný podnikateľ má vlastnú predstavu o svojom
živote a podnikanie je často jej realizáciou. Musí robiť niečo užitočné, aby za to jeho zákazníci boli ochotní zaplatiť.
Vytvára hodnoty. Za podnikateľa preto nepovažujem niekoho, kto sa zmocnil majetku, ktorý mu nepatril, kto okráda
zákazníkov alebo svojich zamestnancov, kto podniká nepoctivo. Milan Zelený ich volá podnikavci – ľudia, ktorí využijú
alebo zneužijú situáciu vo svoj prospech. Podnikavci nie sú
podnikatelia. Každý podnikateľ je aj inovátor – musí vymyslieť niečo nové, aby sa odlíšil od konkurencie, aby prekonával
krízy a ohrozenia. Musí mať pod kontrolou celý zložitý podnikateľský systém a denne riešiť množstvo detailov. Za každú
chybu obyčajne zaplatí.
Sedel som nedávno s priateľkou Monikou. Je zubná
lekárka a rozprávala mi o tom, ako pred časom zrušila zmluvy so všetkými poisťovňami. Každý mesiac jej stanovovali limity výkonov, neustále od nej požadovali rôzne výkazy
a obmedzovali ju v práci. Úradníčka, na ktorej plat prispievala aj Monika, sa k nej správala ako jej nadriadená. Dnes
účtuje pacientom za svoju prácu jej skutočnú cenu. Pacient
si skontroluje, za čo zaplatil a vyžaduje záruku za kvalitu
poskytnutej služby. Môj bratranec Paľo s manželkou Oľgou
majú firmu. Pred časom si ich predvolali na úrad a požadovali od nich odvody a pokuty za pracovníkov, ktorí už boli
dávno odhlásení. Oľga tam strávila niekoľko hodín, aby
dokázala pravdu. Zistila, že niekoľko úradníčok, ktoré sedia
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v jednej budove, si nedokáže medzi sebou presunúť informáciu, majú v agende neporiadok a tak si radšej predvolajú
podnikateľa na úrad. Pred časom mi prišlo oznámenie, že
mám nedoplatok v zdravotnej poisťovni. Keď to začala moja
manželka skúmať, zistili sme, že tam mám pomerne vysoký preplatok. Na preplatky však úradníci doporučené listy
neposielajú, musíte si to sledovať sami. Naša ekonómka Janka bola na úrade. Vybaviť potvrdenie o čísle budovy, v ktorej sídlime. Pol hodiny vysvetľovala úradníčke, čo chce a ako
to treba sformulovať. Dve vety na kúsku papiera. Úradníčka
nakoniec pochopila a povedala: „Dobre, zavolám vám, keď to
budem mať hotové.“ Prácu na 5 minút.
Nedávno som dostal list, ktorého doručenie stálo vyše
1 eura. Úradníci mi v ňom oznamovali, že mi nemôžu vrátiť
celý daňový preplatok, ale o 1 (slovom jeden) cent menej.
V čase internetu a elektronických podpisov takto plytvajú našimi peniazmi. Dostal som sa raz na konferenciu, kde
vystupovali ľudia zo štátnej správy a z ministerstiev. Žasol
som, aké funkcie a odbory existujú a koľko ľudí tam pracuje. Páni úradníci, prestaňte nás šikanovať a vymýšľať si
hlúposti! Keď zlikvidujete podnikateľov, tak ani vy nebudete mať čo robiť. Veď pre koho by ste písali príručky, ako sa
má podnikať a inovovať, zložité formuláre, smernice a normy, ktorých splnenie vyžaduje nadľudský výkon. Najhoršie je,
že mnohé metodiky a predpisy vymýšľajú ľudia, ktorí nikdy
v danom odbore nepodnikali a absolútne nič o ňom nevedia.
A namiesto práce nás nútia úradovať a plniť rôzne nezmysly.
Zhrniem to. Armáda ľudí, ktorí opisujú, ako sa má podnikať, preháňajú podnikateľa po úradoch, aby im pomohol
skonsolidovať informácie, v ktorých majú chaos, kontrolujú,
šikanujú a tvária sa, akoby oni financovali podnikateľa, a nie
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naopak. Nad nimi je vrstva mafiánov, ktorí už dve desaťročia hrubým spôsobom rozkrádajú tento štát. Toto nemôže
dlhodobo fungovať. Státisíce úradníkov, ktorí robia chyby
a nenesú za ne žiadnu zodpovednosť. Ministri, podpisujúci
zmluvy, za ktoré potom platíme miliardy do firiem na Cypre a iných ostrovoch. Množstvo poradcov, poradcov poradcov, hovorcov a hovorcov hovorcov... A kto na nich všetkých
zarobí? Eurofondy, ktoré sa dnes tak veselo zneužívajú, raz
vyschnú. Podniky, ktoré sme vypredali do zahraničia, nám
už žiadne dividendy nevyplatia. Nikto nám už ani nepožičia, lebo aj eurovaly rýchlo zmiznú. Mladí ľudia, ktorí niečo vedia, si nájdu prácu v cudzine. Podnikatelia, ktorí sa už
nebudú môcť pozerať, ako ministri hľadajú ďalšie zdroje daní
a odvodov na ich účtoch, si radšej preregistrujú svoje firmy
do zahraničia, alebo skončia s podnikaním. Dielo bude dokonané. Aj na Titanicu sa tancovalo a o pár hodín boli všetci
v ľadovej vode.
Otázky na zamyslenie
Aké sú vaše skúsenosti s úradníkmi? Aká je
pridaná hodnota na úradoch, ktoré si platíme?
V čom je hlavný rozdiel medzi podnikateľom
a úradníkom? Skloníte pred nimi hlavu, alebo
sa domáhate svojich práv? Nemáte úradníkov
aj vo svojej firme? Nesprávate sa aj vy niekedy
ako úradník? Aký máte vzťah k štátu
reprezentovanému úradníkmi? Čo chcete urobiť
pre to, aby sa stav zlepšil?
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18| Samoobsluha
Pred 127 rokmi prišiel do mesta Leeds židovský obchodník z Poľska. Volal sa Michael Marks. Nevedel dobre anglicky a mal problém obsluhovať zákazníkov, ktorí si pýtali rôzne veci. Nakoniec našiel riešenie. Nechal zákazníkov, nech si
vyberajú sami a všetko v obchode stálo 1 penny. Odvtedy sa
datuje vznik samoobsluhy. Keď nakupujem v supermarkete, ľutujem pracovníkov pri pokladnici. Aj táto profesia však
čoskoro zanikne. Nahradí ju samoobsluha – vozíky s tovarom
s RFID kódmi a automatická platba sa už bežne používajú.
Najviac patentov v ostatných desaťročiach začína slovom self (samo) – samoorganizácia, samočistenie, samoovládanie, samoobsluha. V hoteloch si sami zostavujeme jedlo zo samoobslužných stolov, robíme bankové operácie cez
internet. Pri nákupe cez internet si nielen vyberáme presne to, čo chceme, ale si sami sebe vystavíme aj dodací list
a faktúru. Samoobsluha pokračuje. Japonci už dávno vymysleli automaty na jogurt. V zásobníku je biely jogurt a osobitne sú rôzne príchute. Spotrebiteľ si sám namixuje, akú
chuť chce a výrobca nepotrebuje predpovede spotreby. Stačí
dopĺňať poistné zásoby. Zákazník dnes môže vstupovať nielen do skladu výrobcu a vyberať si, čo chce, ale vstupuje aj
do procesu vývoja výrobku. Môže si navrhnúť svoje tenisky,
oblečenie alebo nábytok. Mnohé firmy rozmýšľajú nad tým,
ako odhadnúť budúci dopyt zákazníkov, ako zostaviť správny katalóg, ako urýchliť proces vytvorenia ponuky pre zákazníka, jeho konfiguráciu a kalkuláciu. Nech si to urobí sám.
Vytvorte samoobsluhu. Vznikajú reštaurácie, kde si zákazník
nemieša iba vlastný šalát, ale môže si sám uvariť aj celé jedlo.
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Nechápem, prečo dnes musí študent študovať predmety
a osnovy, ktoré vymyslel profesor. Nech si zostaví učebný plán
sám a nech študuje u najlepších profesorov na svete súčasne. Webináre, elektronické učebnice a videokonferencie to
umožňujú. Nerozumiem, prečo dnes pacient čaká mesiace
na dôležité diagnostické vyšetrenie a lekári mu na druhej
strane predpisujú množstvo zbytočných vyšetrení a liekov.
Nechápem, prečo nás v parlamente zastupujú politické strany a ľudia, ktorých by si občania v samoobsluhe určite nikdy
nevybrali. Volíme menšie zlo, z ktorého sa rýchlo stáva zlo
väčšie, namiesto toho, aby sme si povedali, že voliť nebudeme, že strany zrušíme a vytvoríme samoobsluhu, kde budú
na výber osobnosti, a nie zločinecké skupiny. Sme slobodní
ľudia, a slobodne so sebou necháme manipulovať, klamať
sa a okrádať ľuďmi, ktorí nám tvrdia, že bez nich by to nešlo.
Ale išlo, páni politici, a oveľa lepšie.
Poznáte pravidlo 10/90? Hovorí o tom, že 10 % udalostí
v našom živote nemôžeme ovplyvniť. Sú to povodne, zemetrasenia, červené svetlo na križovatke alebo šálka kávy, ktorú
na nás ráno vylialo naše dieťa. 90 % udalostí je však v našich
rukách, závisí od nášho rozhodnutia a reakcie na danú udalosť. My sa rozhodujeme, ako vyriešime ťažkú životnú situáciu, či zastavíme auto na križovatke, alebo pohladíme dieťa
po vlasoch namiesto kriku. Svet okolo nás je veľká samoobsluha. Každý deň sa rozhodujeme, či budeme nakupovať
z regálu zla alebo dobra, či budeme milovať alebo nenávidieť,
rozvíjať pokoj alebo hnev. Je na nás, či čerpáme z čistých
alebo zakalených prameňov, hovorí Anselm Grün. Máme
samoobsluhu.
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Otázky na zamyslenie
Používate vo svojom podnikaní princíp
samoobsluhy? Analyzovali ste už možnosti, ako
ho využiť pre získanie konkurenčnej výhody?
Viete si predstaviť svet bez politikov a politických
strán? Ja áno! Riadite sa pravidlom 10/90?
Čo vám to prináša? Ako riešite ťažké situácie?
Z akých regálov nakupujete? Necháte sa niekedy
obslúžiť klamármi, alebo sa radšej obslúžite
sami?
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19| Menej je viac
Poznám firmy, ktoré hovoria, že sa orientujú na svojich
zákazníkov a ich obchodní manažéri mávajú nad hlavou
hrubými katalógmi. Čím hrubší katalóg, tým menej poznáte zákazníka, dráždim niekedy ľudí z obchodu a marketingu. Choďte do špičkovej reštaurácie a spočítajte počet jedál
v dennom menu – nájdete iba niekoľko, ale výnimočných
jedál. Choďte do podpriemernej reštaurácie a nedopočítate
sa. Na gurmánsky zážitok však zabudnite. Poznám ľudí, ktorí
rozprávajú a nič nepovedia, plánujú a nič neurobia. Menej
býva niekedy viac.
Zoberte si prémiových výrobcov automobilov alebo
počítačov. Tí kvalitní ponúkajú perfektné riešenia, tí menej
kvalitní veľký výber. Ako zákazník nepotrebujem rozprávať BMW, ako má vyzerať perfektné auto, firme Apple, aký
má byť dizajn počítača, alebo firme Atrea, ako sa projektuje
a stavia pasívny dom. Oni to vedia veľmi presne. Pozrite sa
na krásny dizajn – je tam iba to, čo tam má byť. Vychutnajte
si výborné jedlo, je v ňom presne to, čo treba – nič viac a nič
menej. Prečítajte si Rúfusovu báseň a nenájdete v nej žiadne
slová navyše.
Načo mi je remeselník, ktorý ma bude ohurovať svojimi
schopnosťami a pýtať sa ma na rôzne detaily technického
riešenia? Dobrý je taký, ktorý rýchlo pochopí moje predstavy
a vyrieši to za mňa. Odmietam konzultanta alebo lekára, ktorí používajú metódu „pokus – omyl“ a neustále sa ma pýtajú,
či sa trafili a som spokojný. Nepotrebujem sériu experimentov a databázu liekov, ale presne to, čo zaberie. Načo mi je
predajca informačného systému, ktorý mi chce predať rôzne
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moduly s tajomnými skratkami CRM, ERP alebo MIS a vôbec
nechápe môj problém? Načo sú autorádiá so stostranovými manuálmi, softvér s tisíckami funkcií a tlačidiel, obchody
s plnými regálmi tovaru, ktorý sa líši iba cenou? Poznám ľudí,
ktorých každý deň zaujme niečo nové a riešia problémy celého sveta. V podstate však neriešia nič, len preskakujú z problému na problém a rozprávajú, akí sú preťažení. „Dokonči
najskôr, čo si začal a nezačínaj novú prácu, pretože menej
je viac,“ hovorím im. Znervózňujú ma ľudia, ktorí zdĺhavo
vysvetľujú to, čo sa dá povedať troma vetami. Nečítam maily,
ktoré majú viac ako päť riadkov. Zabávam sa na manažéroch,
ktorí vymýšľajú zložité systémy zvyšovania výkonnosti podniku namiesto toho, aby išli každý deň k problematickému
miestu, zistili reálny stav a urobili konkrétne opatrenia. Bol
som v banke. Zaviedli systém CRM. Je to vraj systém riadenia vzťahov so zákazníkmi, ale v podstate je to organizované
otravovanie zákazníka s cieľom predať mu niečo, čo vôbec
nepotrebuje. Najskôr mi zdĺhavo vysvetľujú, že si musím
vybrať peniaze v jednom okienku a vložiť ich do druhého.
Môj tlak stúpa, lebo chcem aby to urobili oni za mňa. Keď
skončíme dlhé dohadovanie, pracovníčka banky mi ponúka
nejakú analýzu môjho finančného stavu, ktorú vôbec nepotrebujem. Nahnevaný odchádzam. Dlhé vysvetľovanie, prečo má banka zlé interné štandardy namiesto jednoduchej
operácie, o ktorú som žiadal. Na druhý deň mi volá dotazníkový hlas z banky. Vraj má informácie, že som navštívil ich
pobočku a chce sa ma spýtať, či som bol spokojný. To, že som
nebol, som jasne vyjadril už slečne za sklom, ale CRM nepustí. Menej by bolo viac. Daniel Pastirčák mi dal nedávno svoju
knižku Kázne. Spomína v nej priateľa, ktorému sa zdali niektoré osobné modlitby „únavne dlhé, preťažené banálnymi
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detailmi, točiace sa kol-dokola okolo malicherných problémov“. Pripomenul známe slová Ježiša: „Pri modlitbe nehovorte priveľa ako pohania...“ Daniel k tomu píše: „Čoraz viac
som si vedomý toho, že záplavy náhodných slov točiacich sa
okolo môjho malého sveta, skutočný oheň modlitby neživia, ale uhášajú. Vtedy som objavil stopy vedúce k vnútornému prameňu. Našiel som ich v slovách Otčenáša.“ Neplytvajme zbytočnými slovami. Radšej viac počúvajme, precíťme,
pochopme. Nerozptyľujme sa množstvom nových a nových
plánov a aktivít. Stíšme sa a koncentrujme sa na to podstatné. A uvidíme, že menej nám prinesie viac.
Otázky na zamyslenie
Máte hrubý katalóg vašich výrobkov a služieb?
A teší vás to? A čo vaše sklady? Viete, čo skutočne
chce váš zákazník, alebo si vymýšľate? Ponúkate
mu niekedy zbytočné veci a vyhlasujete to
za služby zákazníkovi? Máte veľa projektov
a málo výsledkov? Veľa nápadov a málo inovácií?
Čo urobíte pre to, aby vo vašom podnikaní menej
bolo viac?
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20| Vrahovia
Malý chlapček mal problém a lekár ho objednal na diagnostické vyšetrenie. Ako je to na Slovensku bežné – o niekoľko mesiacov. Zúfalí rodičia videli, ako sa chlapec trápi
a hľadali známosti. Nakoniec sa dieťa dostalo na vyšetrenie
skôr a našli mu veľký nádor na pečeni. V tomto prípade mal
pacient šťastie – prišiel o päť minút dvanásť a po náročnej
liečbe nakoniec prežil. Takéto šťastie však nemajú mnohí iní,
ktorí denne zomierajú pre rovnaké príčiny – chorý systém,
cynickí lekári a bezcitní politici. Kto z nich je skutočný vrah?
Sú to ministri a poslanci, ktorí tento systém legalizovali, alebo poisťovne, či lekári? Alebo darebáci, ktorí predávajú do zdravotníctva predražené prístroje cez nastrčené firmy
a okrádajú takto pacientov? Malé dievča zomrelo na podanie nesprávnej dávky lieku, iná pacientka zomrela na podanie nesprávnej krvnej transfúzie. Ako je to možné? Ampulky s liekom mali takmer rovnaké nálepky, sestra nesprávne
priradila typ konzervy s krvou k informáciám v záznamoch
pacientky. Tieto veci sú vo výrobe vyriešené už desaťročia
s pomocou chybuvzdorných systémov (poka yoke) a v zdravotníctve podobné systémy už existujú tiež (náramky pacienta s čiarkovým kódom, elektronické karty, vizuálne odlíšenie
ampuliek a pod.). V štatistikách úmrtí pacientov po chybách
nemocničného personálu sú vraj Američania ďaleko nad
nami. Nie preto, že by tam mali horších lekárov, ale u nás sa
tieto prípady väčšinou neevidujú a zakrývajú sa. Je to podobné, ako keby pracovníci vo výrobe ukrývali nepodarky a nikdy by sme nemali možnosť zistiť príčinu a urobiť nápravu. Vo
výrobe je výsledkom chyby pokazený kus, ale v nemocnici
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zmarený ľudský život. Kto sú skutoční vrahovia týchto obetí? Pýtam sa, čo by robil pán minister, keby mu ochorel blízky človek a musel by čakať niekoľko mesiacov na diagnostiku nádoru. Napadá mi jediná odpoveď – pán minister má
dostatok známostí.
Môj otec je lekár a má veľa starších pacientov. Keď im
predpisuje liek, starostlivo hľadá taký, aby nemuseli platiť,
alebo platili minimálne. Stáva sa mu, že pacient odmietne
recept, pretože nemá peniaze na liek. Nedávno k nemu prišiel pacient, ktorý dobre nepočul a mal bolesti v uchu. Kedysi stačilo vypláchnuť ucho a bolo dobre. Dnes treba vypísať
papier a poslať pacienta na ušné oddelenie. Čakanie v radoch
u lekárov má vraj terapeutický účinok. Lekárka na ušnom
oddelení má vyčerpaný limit, tak objednáva pacienta o dva
mesiace. Zúfalý pacient sa vracia k môjmu otcovi. Ten mu
napokon so sestričkou vypláchne ucho ako kedysi – zdarma.
Mohol by som pokračovať v hororových príbehoch.
Lekári nadávajú na nízke platy a určite si zaslúžia viac. Väčšina z nich však býva vo veľkých domoch a vozí sa v luxusných
autách. Mnohí ľudia hovoria o obálkach s peniazmi, ktoré
sa odovzdávajú pred operáciou. Neviem, nesúdim. Pozerám
na budovy poisťovní obložené mramorom, plné dobre platených úradníkov z peňazí, ktoré možno chýbajú na liečbu ťažko chorých. Na usmievajúcich sa ministrov a poslancov sa už
radšej ani nepozerám. Rozmýšľam, či je ich úsmev prejavom
hlúposti, výsmechu, cynizmu alebo iba nacvičená maska pre
voličov. Normálny človek sa predsa nemôže verejne usmievať nad svojou nepodarenou prácou.
Zdá sa mi, že jediná skupina ľudí, ktorým tento obludný
systém prekáža, sú tí, ktorí ho nikdy nezmenia – chudobní, starí a chorí. Kto sa ich zastane? Nájdu svojich advokátov
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a obhajcov, ktorí podajú žalobu na štát, poisťovne a nemocnice? Právnici bohatých a mafiánov, ktorí sa opíjajú na podivných večierkoch, to asi nebudú. Zostáva iba veriť, že raz bude
súd, pred ktorým budú stáť vrahovia aj ich obete. Zločinný hospodár, ktorý utláča bedárov, je ako splavujúci dážď,
po ktorom chleba niet. (Prísl.28,3.)
Otázky na zamyslenie
Boli ste niekedy v nemocnici? Ako by dopadla
vaša firma, keby bola organizovaná ako
nemocnica? Dal vám už nejaký zákazník
úplatok za dodanie vášho výrobku alebo služby?
A vy ste už niekedy dali úplatok lekárovi
za operáciu? Poznáte prípad poškodenia zdravia
pacienta z nedbalosti lekára? Čo ste urobili? Aby
sme boli spravodliví: Poznáte špičkových lekárov
a obetavé sestričky? Ja áno. Napriek gangstrom,
ktorí to celé organizujú a riadia.
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21| Pokojne
Často ma predbieha auto s majákom. Nie je to ani sanitka, ani hasiči, ale papaláš, ktorý sa ponáhľa zase niekam
povedať pár prázdnych fráz. Pozorujem ľudí v meste a vidím
ponáhľajúcich sa manažérov v oblekoch, ktorí už aj raňajky,
obedy a večere majú pracovné, aby nestrácali dôležitý čas.
Vidím mamičky s deťmi, ako ich ťahajú do školy a zo školy a niekam sa ponáhľajú. Sledujem študentov a deti, ktorí
nemajú čas a neustále prepínajú medzi mnohými oknami
v „rýchlom multitaskingu života“. Len pokojne. Tá rieka tu
tečie už celé stáročia, nad ňou stojí starý strom a za ním sa
týčia rokmi vybielené skaly. Aj na oblohe sú rovnaké hviezdy
a mesiac, aké videli ľudia už pred tisíckami rokov. Tak kam sa
ponáhľame?
To, čo chceme chytiť, niekedy nestojí za to, čo práve strácame. Preskakujeme z jednej úlohy na druhú, z projektu
na projekt – často bez toho, aby sme ich dokončili a dotiahli
do konca. Hráme súčasne príliš veľa rol bez toho, aby sme
do nich dali všetko, čo treba. Počúvame človeka a nepočujeme, čo nám hovorí. Hovoríme druhému, ako ho máme radi
a záleží nám na ňom a myslíme pritom na niečo úplne iné.
Pozeráme sa na krásny obraz prírody okolo nás a nevidíme
ho. Hľadáme niečo a ponáhľame sa, aby nám to neušlo –
a pritom nevieme, čo to vlastne je.
Kritizujeme deti a mládež, že sú povrchné, nervózne alebo lenivé. Sú však iba obrazom sveta, v ktorom vyrastajú.
Kto si s nimi v posledných týždňoch pokojne posedel a vypočul si ich? Máme pre nich často iba príkazy, zákazy a úlohy. A takto to pokračuje v práci. „My z teba niečo urobíme,
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chlapče,“ povieme novému pracovníkovi vo firme a nútime
ho robiť často rôzne veci bez toho, aby sme sa pýtali, či mu
dávajú zmysel, či mu robia radosť, či má na ne talent. Nepýtajte sa zbytočné otázky prečo, ako, čo, kde, kedy, koľko. To
všetko je už zodpovedané. Vašou úlohou je plniť, vykonávať,
bežať tak rýchlo, ako viete. Prečo práve po tejto ceste? Ďalšia zbytočná otázka. Nepýtaj sa a bež, lebo ťa nahradí niekto
druhý. Niekto, kto sa zbytočne nepýta a beží rýchlejšie ako
ty. Tak toto je náš dnešný svet. Ľudia, ktorí neustále niekam
bežia a nepoznajú cieľ. Ak sa niekto normálny medzi bežiacimi bláznami zastaví a spýta sa, prečo vlastne bežia a kam, tak
ho vyhlásia za blázna. Ak zostane stáť, alebo sa otočí do protismeru, ušliapu ho.
Sedel som minulý týždeň s mužom, ktorý podnikal
a dnes sa venuje deťom. Volá sa Peter. Učí deti, počúva ich,
venuje im svoj čas v športových krúžkoch a iných aktivitách. Pomáha im nájsť a prijať samého seba. Rozprávame sa
spolu o tom, že naše školstvo nepotrebuje „informatizáciu“
ani nové „planéty vedomostí“, ale hlavne pokoj, čas na deti
a rozhovor s nimi, trochu lásky a schopnosti počúvať druhého a lepšie pochopiť svet okolo nás.
Zazvonil mi telefón a oslovil ma hlas neznámej staršej
panej. Stretli sme sa a počúval som jej príbeh. Múdre slová
a skúsenosti z vyše 80-ročného života. Občas vytiahla vreckovku a utrela si slzy. Rodičia ju učili, aby pomáhala druhým
a ona pomáhala - Židom cez vojnu, deťom v nemocnici, ale
aj obyčajným cudzím ľuďom. Pred časom ju práve podobní
ľudia, ktorým chcela pomôcť, okradli. Vychovala deti, aby žili
poctivo, pomáhali a nekradli. Ťažko sa žije ľuďom, ako sme
my, hovorí mi pani. Tí, ktorí nehľadia na poctivosť a pomoc
druhým, sú bohatí a nám pomaly padá strecha na hlavu
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a rozmýšľame, ako si rozdeliť dôchodok na lieky, bývanie
a jedlo. Čo jej mám povedať? Príbeh o tom, ako bohatý
a nepoctivý neprejde uchom ihly? Ten príbeh ona dobre
pozná a hovorí mi vetu, ktorá je smutná: „Tento svet je veľmi
zlý a som rada, že som už taká stará.“
Pokojne vystúpme z bežiaceho davu. Sadnime si na lavičku pri ceste, po ktorej bežia blázni svoj beh. Možno uvidíme,
že vedľa sedí babička s múdrosťou v očiach, ktorá už nemá
silu bežať, alebo dieťa, ktoré pri rýchlom behu stratili jeho
rodičia. A zistíme, že prisadnúť si k nim a len tak pokojne si
s nimi sedieť, je oveľa lepšie, ako bežať niekam bez cieľa.
Otázky na zamyslenie
Ponáhľate sa? Často? Zamýšľate sa nad tým
kam? Kedy ste sa naposledy pokojne posadili
so svojím dieťaťom a pozorne počúvali, čo
vám hovorí? Pamätáte sa, čo vám hovorilo?
Nepamätáte? Tak ako ste ho počúvali? Aj vy
chcete z vašich detí a spolupracovníkov „niečo“
urobiť? A chcú to aj oni? Zastavili ste sa niekedy
v dave, ktorý je okolo vás? Zastavili ste sa? Kedy
sa zastavíte?
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22| Zločin a trest
Mám rád Dostojevskeho román Zločin a trest. Ukazuje na to, ako môže človek podľahnúť zlu a ukazuje aj cestu
k oslobodeniu od zla a utrpenia výčitiek svedomia. Túto cestu ukázala študentovi Raskoľnikovi Soňa nesebeckou láskou,
ktorá ho zo zla vyliečila. V uplynulých týždňoch boli správy
plné príbehov zločinu a trestu. Zabili najhľadanejšieho teroristu sveta. Oslavovať smrť človeka sa nepatrí, ale nechápem
ani diskusie o dôstojnom pohrebe pre muža, ktorý nedôstojne pochoval tisíce ľudských životov.
Môžeme porovnávať Ameriku, na ktorú tak radi nadávame a niekedy ju obviňujeme zo všetkého zla na svete.
V Amerike zatvorili prominenta MMF do väzenia za sexuálny škandál a nepomohli mu žiadne imunity, diplomatické pasy a konexie. Na Slovensku vypustili z väzenia človeka,
ktorý vraj rozstrieľal v aute matku so synom. Neposudzujem
vinu a trest menovaných. Rozmýšľam iba nad tým, že je lepšie žiť v krajine, kde je zákon viac ako celebrita alebo papaláš.
V USA sa ľudia snažia riadiť zákonmi, u nás zákony prispôsobujeme zločincom. Ak sa nepodarí prispôsobiť zákon, tak sa
jednoducho obíde. S pomocou ľudí, ktorí majú strážiť jeho
dodržiavanie. Je mi zle, keď vidím politikov a sudcov, ktorých
platia boháči a mafie z pozadia. Za komunizmu som si bol
istý, že nechcem vychovávať svoje deti v neslobode. Chceli sme odísť, ale totalita našťastie čoskoro padla. Dnes rozmýšľam nad tým, či je dobré, aby raz moje vnúčatá vyrastali
v tomto štáte bezprávia a mafie.
Raskoľnikov mal v horúčke zlý sen. Ľudí napadli mikroskopické bytosti a nasťahovali sa do ich tiel. Ľudia sa začali
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pokladať za takých múdrych ako nikdy predtým a boli si istí
svojou pravdou. „Ich úsudky, vedecké vývody a mravné presvedčenia i viera sa im nikdy nezdali byť také neotrasiteľné.
Nakazili sa a zošaleli celé osady, mestá a národy. Všetci boli
zmätení a nechápali sa navzájom, každý si myslel, že iba on
jediný má pravdu...Nevedeli, koho a ako súdiť, nemohli sa
dohodnúť, čo majú pokladať za zlo a čo za dobro. Nevedeli,
koho obviňovať a koho obhajovať. V záchvate akejsi nezmyselnej zloby sa navzájom vraždili,“ píše Fiodor Michajlovič
Dostojevskij. Keď si otvorím noviny alebo internet, mám
pocit, že písal o našom svete a o nás.
Joseph Ratzinger k tejto mravnej biede hovorí: „Skutočné
a najťažšie nebezpečenstvo našej doby tkvie práve v nerovnováhe medzi technickými možnosťami a mravnou silou. Bezpečnosť, ktorú potrebujeme ako predpoklad našej slobody
a našej dôstojnosti, nedosiahneme technickými systémami
kontroly, ale môže vyvierať iba z mravnej sily človeka. Tam,
kde chýba alebo je nedostatočná, sa moc človeka bude stále
viac premieňať na ničivú silu.“ Je veľa zla vo svete, v spoločnosti, v podnikoch i okolo nás. Zlo je však prítomné v každom z nás. Benedikt z Nursie sa v čase krízy a úpadku uchýlil
do samoty a očisty a založil mesto, v ktorom ožili pozitívne
sily a nový svet. Pravidlá jeho mníchov nám dodnes ukazujú
cestu z ruín a chaosu.
Tomáš Halík hovorí o kontemplácii, z ktorej vyrastajú
nenásilie a konanie odmietajúce hrať s kartami rozdávanými
zlom. „Satana nemožno zničiť vybombardovaním. Je možné
ho iba vymetať zo sveta tým, že začneme vo svojom svete, vo
svojom srdci a svojom nevedomí – predovšetkým tým, že ho
objavíme ako tieň svojho vlastného ega ako jeho nepriznanú
časť, ktorú tak radi premietame do sveta – na tých druhých,“
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dodáva Tomáš Halík. Toto dokázala Soňa v románe Zločin
a trest, rovnako ako Matka Tereza z Kalkaty alebo Mahátma Gándhí. Asi nemá zmysel nadávať na svet a zlo, ktoré
je v ňom. Radšej treba v tichu ukázať zrkadlo zlu, ktoré je
v nás samých. Ak sa nám to podarí, tak dokážeme liečiť zlo
aj v našom okolí. Podobne ako Soňa. Jednoduchou láskou.
Otázky na zamyslenie
Aj vás strháva zlo? Tiež sa vám zdá, že je niekedy
ľahšie robiť zlo, ako milovať? Aké sú výsledky
zla a lásky vo vašom okolí? Pocítili ste niekedy
lásku k svojmu nepriateľovi? Aspoň porozumenie
a súcit? Pokúšali ste sa niekedy „vybombardovať“
zlo? Podarilo sa vám to? Uvedomujete si svoju
vlastnú temnú stránku? Viete prijímate najväčší
dar, ktorý sme dostali – lásku? Čo chcete s týmto
darom podniknúť?
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23| Kameňom lepšie trafíš
Takto odpovedal vo filme o Jánošíkovi starý otec vnukovi
na otázku, či je dobré držať sa rady: ,,Kto do teba kameňom,
ty do neho chlebom...“ Je to pravda. Lepšie sa triafa kameňom, oštepom, guľkou, zlom a nenávisťou. Je ťažké trafiť
neobľúbeného alebo nenávideného človeka láskou, dobrom
a veľkodušnosťou. Stáva sa mi, že vidím v podnikoch ľudí,
ktorých posudzujú s predpojatosťou, sú zlí, neschopní, nikto s nimi nedokáže spolupracovať. Ich okolie ich doživotne
odsúdilo na robenie zlých vecí. A možno v každom z nich
je vo vnútri niečo dobré, ktoré zatiaľ nemohlo preniknúť
na povrch.
Už na malých deťoch často hľadáme chyby, porovnávame
ich so šikovnejšími a vyčítame im nedostatky. Nie som za to,
aby sa vo výrobe tolerovala nekvalita, aby sme akceptovali
zlodejstvo a zlo, otázka však je, či sa dá zlo poraziť zlom, či sa
zlepší človek, ak bude neustále počúvať iba výčitky namiesto
povzbudenia. Niekedy posudzujeme druhých ľudí podľa ich
vonkajších prejavov. Nechce sa nám, a prečo by aj, rozmýšľať nad príčinou ich nenávistných činov a zloby. Poznal som
človeka. Všetci okolo sa ho báli a mnohí ho nenávideli. Nikto nerozmýšľal nad tým, že v každom z nás môže byť, a je,
niečo dobré, že hrubý a nenávistný prejav je niekedy výsledkom hlbokého zranenia. Láskou lepšie trafíš ako kameňom
– je moja odpoveď na odplatu, pomstu a nenávisť. Niekedy
nám chýbajú trpezlivosť a ochota pochopiť druhého človeka, preniknúť za hranicu jeho temnej a negatívnej stránky.
Neverím, že niekto robí nepodarky náročky, tak ako neverím,
že niekto sa narodil, aby nenávidel všetkých ľudí. Rozmýšľal
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som v kostole nad tým, prečo by som mal nastavovať druhé líce a prečo by som mal milovať svojho nepriateľa. Vyšlo
mi jediné – tento svet a všetky jeho nedokonalosti a zlo sa
dajú prekonať iba láskou, veľkorysosťou a pochopením slabostí druhých. Nedávno zrazil mladý muž dve malé školáčky. Podľa všetkého to bol chlapec, ktorý sa už dlhšie nevedel
„zmestiť do kože“ a výsledkom sú dva vyhasnuté životy. Zarazilo ma však, s akou nenávisťou začali médiá písať o tomto
prípade a v titulkoch mladého muža označovali ako „prasa,
netvora“ a podobne. Je vo väzení a celý život mu bude jeho
svedomie pripomínať túto strašnú udalosť. Komu prospieva, ak mu budú novinári vulgárne nadávať a označovať ho
za „divú zver“? Nemá aj on šancu na nápravu? Spomínam
si, ako Ján Pavol II. objal atentátnika, ktorý ho chcel zabiť.
Nebolo to prázdne gesto, bolo to pozvanie na nápravu. Často chceme meniť ľudí okolo seba namiesto toho, aby sme
zmenili seba. Verím, že v každej organizácii aj v každom človeku je niečo, čo meniť netreba, ale musíme to objaviť. Pevné jadro, identita, podstata, dobro a zmysel našej existencie.
Nedávno som rozmýšľal nad tým, ako sa menia slová v modlitbách detí a starých ľudí. Slová z detských modlitieb – Pane,
urob, prosím, daj, zmeň... postupne nahrádzajú slová ďakujem, odpusti, zmiluj sa a zachovaj. Kameňom a pomstou
možno lepšie trafíme, ale niekedy spôsobíme ďalšiu hlbokú
ranu. Láskou a odpustením dokážeme objať a vyliečiť zranenia a chyby na tomto svete. Asi nie je jednoduché milovať
svojho nepriateľa a objať človeka, ktorý robí zle. Hádzaním
kameňov ho môžeme odohnať alebo zničiť, ale nepomôžeme tak ani jemu, ani sebe.
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Otázky na zamyslenie
Kedy ste naposledy hodili kameňom? A kedy
ste sa pozerali do zrkadla? Čo ste v ňom videli?
Kedy ste naposledy prosili o pomoc pre všetkých
ľudí, ktorí konajú zlo? Rozmýšľali ste nad
zranením, ktoré ich k tomu vedie? Stalo sa vám,
že ste niekoho odsudzovali a nenávideli, a on bol
v skutočnosti úplne iný? Dotkli ste sa niekedy
takéhoto človeka láskou? Aký bol výsledok?
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24| Musíme si pomáhať
Kedysi som videl český film s týmto názvom. Film ukazoval postavy ľudí v čase vojny a po jej skončení. Ľudí, ktorí mali
moc a stratili ju, ľudí, ktorí boli utláčaní a moc získali. Pekne
boli zobrazené charaktery ľudí, v ktorých sa miešali hrdinstvo a zbabelosť, zlo a dobro, nenávisť a odpustenie. Nikto
nebol hrdinom bez chýb a nikto nebol zloduchom bez srdca.
Iba v určitých situáciách sa v ľuďoch prejavili ich zlé alebo
dobré vlastnosti. Nie je dobré súdiť druhých, keď nepoznáme skutočnosť a máme povrchné informácie z mediálneho
„matrixu“.
Milan Zelený hovorí, že prebieha transformácia sveta
podnikania, po ktorej bude tento svet iný. Hovorí o prechode od globalizácie k relokalizácii (corso – ricorso). Lokálne služby, poľnohospodárstvo a výroba, decentralizovaná
výroba energie, autonómne lokálne siete prepojené v globálnej informačnej a komunikačnej sieti. V lokálnych sieťach si budeme vzájomne pomáhať priamo tým, že budeme
od seba kupovať výrobky a služby. Budeme si zároveň vzájomne kontrolovať ich kvalitu tak, ako hovorí Ivana Tvrdovská, ktorá podniká na dedine, kde jej „všetci vidia do kuchyne“. Ivana často hovorí o komunitnom podnikaní, budovaní
vzťahov a vzájomnej pomoci. Tvrdí, že aj malí podnikatelia
sa musia prepájať s veľkými a potrebujú ich pomoc – referencie, poradenstvo alebo aj použité zariadenia. Filantropia nie je iba o dávaní peňazí na dobré veci. Oveľa viac je
dávať seba, svoj čas a svoj osobný vklad do pomoci druhým.
Osobná pomoc nie je iba pomocou pre postihnutých, ale
môže byť ešte väčším obdarovaním pre ľudí, ktorí pomáhajú.
84

Potvrdili to tí, ktorí sa stretávajú s chorými deťmi, pacientmi z onkológie alebo bezdomovcami. Stretnutie s utrpením
môže byť darom a posilnením. Nedávno hovoril o tom aj
kňaz Lacko Kučkovský, ktorý rozobral detailne pojem reziliencie ako schopnosť prekonávať krízy a utrpenie a vychádzať z nich posilnený. Miroslav Hofman, spolumajiteľ firmy
2N Telekomunikace, nedávno povedal: „Neklamem, nekradnem. Nezneužívam seba ani spolupracovníkov. Poznám, čo
nechcem a ani za peniaze to nerobím.“
Stretávam sa niekedy s dvoma skupinami názorov
na zmeny okolo nás. Tá prvá vyzýva k pôsobeniu na mocných v spoločnosti, aby sa začali správať slušne, pripravuje etické kódexy a deklarácie – pôsobenie zhora. Druhá
vyzýva k akcii, k premene seba a svojho okolia – pôsobenie
zdola. Spomenul som si na časť stredovekého textu: „Kristus nemá žiadne ruky, iba naše, aby sme konali jeho prácu. Nemá nohy, len naše, aby sme ľudí priviedli na jeho cestu...“ Ja neverím, že zlých a mocných zmeníme deklaráciami
a výzvami. Potrebujeme ľudí akcie, ktorí dokážu premeniť
slová na činy, ktorí nepotrebujú rozprávať, ale konajú, ktorí
nepotrebujú napĺňať sály a prvé strany novín, ale robia dobro. Je veľa kníh a konferencií o šťastí. Čítal som o polemike
s istým „poradcom na úspech“, ktorý hovoril, že keď človek
koná dobro, ešte nemusí dosiahnuť úspech. Nuž, otázkou
je, ako meriame úspech. Ja napríklad za úspech považujem schopnosť konať dobro. Potrebujeme sa. Podnikatelia,
manažéri, duchovní, lekári, opatrovatelia aj ochrancovia prírody. A musíme si pomáhať.
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Otázky na zamyslenie
Kto vám naposledy pomohol? A komu ste
pomohli vy? Čo vám dalo viac? Pomáhali ste
niekedy tak, že o tom nikto nevedel? Aký to
bol pocit? Koľko peňazí ste dali na pomoc
druhým? A koľko vášho času? Je súčasťou vášho
podnikania pomoc druhým? Vytvárate lokálne
siete a komunity? Chcete aj vy prispieť k liečeniu
rán tohto sveta? Ako?
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25| Sekunda
Podľa Wikipédie je sekunda čas trvania 9 192 631 770
periód elektromagnetického žiarenia, ktoré zodpovedá
prechodu medzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základného stavu atómu cézia pri teplote 0 kelvinov. Pre
normálnych ľudí je to šesťdesiatina minúty a tritisícšestotina
hodiny. Pre mnohých okamih, keď sa im zmenil celý život.
Pred dvoma týždňami nám Nando Parrado, bývalý člen
uruguajského ragbyového tímu, rozprával, ako sa mu v jednej sekunde, keď ich lietadlo narazilo do vrcholu Ánd, zmenil celý život. Prišiel o mamu a sestru a ďalších 72 dní boja
o prežitie ho poznamenalo navždy. Sekunda stačila a náš
mladý kamarát Miško putoval v lete zo svojej motorky rovno
do neba. Minulý týždeň som stretol Standa Bernarda, známeho českého pivovarníka – mal otras mozgu a modrinu
na tvári od mantinelu hokejového štadióna. Stačila sekunda.
Na druhý deň som sa ráno sprchoval v hoteli v Brne. Stačila
sekunda a ležal som dolu tvárou na vani v kaluži krvi. Aj môj
priateľ Mirko Saniga si včera skoro odrezal prst pri strihaní smrekových šišiek. Keď ma sanitka odvážala do nemocnice, zmenil sa mi program celého týždňa. Ležal som na vozíku a rozmýšľal, čo bude. Hlava bolela, nevidel som dobre
na ľavé oko a keď som sa dostal k zrkadlu, vyzeral som ako
po pätnástich kolách boxovania s Vitalijom Kličkom. Musíte ležať na vozíku, hovorili mi sestričky v nemocnici. Nevedel som presne, čo bude, tak som sa rozhodol, že si v hlave vytvorím mapu toku hodnôt môjho pobytu v nemocnici.
Najskôr ma položili na vozík a 3-krát som musel odpovedať
na rovnaký súbor otázok. Z troch formulárov mohol byť iba
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jeden. Ležím na vozíku na chodbe a okolo chodia cudzí ľudia.
Nepríjemný pocit. Nikto mi nepovedal, čo bude ďalej, som
len obyčajný objekt ležiaci na vozíku. Idem na chirurgiu. Profesionálny zákrok a na mojej tvári pribudli stehy. Zase ležím
na chodbe na vozíku. Tentoraz dosť dlho. Dozvedám sa, že
idem na snímku hlavy. Berie ma mladý muž, ktorý vyzerá trochu avantgardne. Namiesto môjho monokla má nad okom
nejaké obrúčky – jednu vedľa druhej. Vyrážame z budovy
von do chladného počasia, púšťa ma na vozíku po betónovej ceste dole kopčekom – až sa mi zatajil dych. Dole ma
zachytil a pokračuje ako na pretekoch. Robí rýchle zákruty
a z úst vydáva zvuk turbo motora. Začínam mať strach, či je
mladý vodič celkom v poriadku. Napokon končím na oddelení, kam som pôvodne prišiel. Priebežný čas 3 hodiny. Pridaná hodnota 4,5 minúty. Index pridanej hodnoty 0,025.
„Už môžete chodiť?“ pýta sa sestra, ktorá ma hneď na príjme
upozornila, že budem platiť „pětikilo“. „Ja som mohol chodiť od začiatku,“ hovorím. „Tak choďte do centrálnej budovy zaplatiť.“ Prešiel som si procesom zákazníka v nemocnici
a videl som, že v ňom je čo zlepšovať. Asi chýbajú peniaze,
ale aj obyčajný úsmev. Môj otec hovorí, že každý lekár a sestrička by si raz mali vyskúšať pozíciu bezmocného pacienta,
aby v ich práci bolo viac ľudského prístupu.. Sekunda, ktorá zmenila môj program v minulom týždni. Nič dramatické
sa nestalo. Nikoho neobviňujem, veď všetko som si spôsobil
sám. Jednoducho som sa pošmykol vo vani hotela. Stačí tak
málo a môže sa zmeniť celý život – nepozornosťou, na ceste
alebo v našom konaní. V sobotu zrazilo auto pri Varíne môjho suseda. Už štvrtá obeť na zle označenej ceste za pár rokov.
Niekedy stačí sekunda a všetko sa zmení. Dávajte si pozor.
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Otázky na zamyslenie
Stalo sa vám, že sa vám v okamihu zmenili
všetky plány? Aká bola príčina? Rozmýšľali
ste už nad tým, čo všetko sa môže stať v jednej
sekunde nepozornosti? Aké dlhé je niekedy
riešenie následkov chyby v krátkom okamihu? Čo
urobíte, aby ste boli opatrnejší vo vašom konaní?
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26| Pokojná myseľ
Niekedy sa na internete pozriem na diskusné fórum. Je
takmer jedno, aká je téma, ale v diskusii je často veľké množstvo nespokojnosti, nenávisti a urážok. Anonymita umožňuje nadávať na celý svet a aspoň na chvíľu dostať zo seba
nepokoj a frustráciu, ktoré nás trápia. Aj vo firmách sa ľudia
často sťažujú - väčšinou na niekoho z iného oddelenia, alebo na zlých pastierov, ktorí vedú našu krajinu alebo firmu.
Nepokoj a trápenie sa nad zlým svetom okolo nás nám pritom berie veľké množstvo energie. A nič sa nezlepšuje, práve naopak. Máme pocit, že svet je stále horší, že naše úsilie
vychádza nazmar. Nepokoj nami lomcuje stále silnejšie.
Máme v obci zlostnú paniu, ktorá sa neustále háda so
susedmi. Jeden už radšej predal dom a odsťahoval sa. Druhý sused Michal prišiel z dovolenky a suseda mu vyčítala, že
kým bol preč, z jeho záhrady k nej nechodili žiadne slimáky.
Po návrate je zase všetko po starom a slimáky chodia znova.
Michal jej hovorí: „To viete, milá pani, ja si beriem slimáky
so sebou aj do Bulharska na rekreáciu. Dva týždne ste mali
pokoj, ale už sme zase všetci doma.“
Koľko času a energie nám odoberá každý deň naša nepokojná myseľ? Koľko pokazených dní nášho života zapríčinila táto choroba, ktorej príčina nie je v zlom svete okolo
nás, ale v našom vlastnom vnútri? Prečo venujeme tak veľa
pozornosti nedokonalým ľuďom a okolitému svetu, keď my
sami máme toľko nedostatkov? Koľko vecí sa potrebujeme
ešte naučiť, koľko plánov a predsavzatí sa nám nepodarilo dosiahnuť, koľko chýb má každý z nás? Ako často svoje
vlastné neúspechy a zlyhania, nespokojnosť so sebou liečime
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útokmi na svoje okolie? Seneca hovorí o príčinách hnevu
nasledovne: „Nikdy nebude šťastný ten, koho bude trápiť, že
iný je šťastnejší,“ a vo svojich Listoch Luciliovi dodáva: „Chudobný nie je ten, kto má málo, ale ten, kto chce viac.“
Nepokoj nás ženie a utekáme často sami pred sebou.
Z jednej aktivity preskakujeme na druhú, cestujeme z miesta na miesto – a tieň nepokoja nás sprevádza ako nepríjemný spoločník. A život je pritom taký krásny bez ohľadu na to,
čo robíme a kde sme. Cestoval som po dlhých rokoch vlakom. Krásny zážitok. Človek môže čítať knižku, pozorovať
ľudí a krajinu, počúvať mladé študentky, ktoré v škole nútia
učiť sa rôzne zbytočnosti. Podobne si užívam niekoľkohodinovú cestu autom – počúvam audioknihy a premýšľam. Každý problém, ktorý riešim v podniku, je obohatením – nová
výzva, nová skúsenosť, noví ľudia. V sobotu svietilo slniečko a s bratrancom Martinom sme od rána rúbali drevo.
Na obed nám ženy uvarili bryndzové halušky a upiekli rebarborový koláč. Môže byť krajšia sobota?
Dnes leje ako z krhly a tak si môžem listovať v spisoch
Senecu, ktorý píše: „Dopúšťame sa chyby v tom, že sa pozeráme na smrť ako na niečo vzdialené. Veľká čiastka z nej už
prešla. Času, ktorý je za nami, sa zmocnila smrť.“ Áno, iba
na nás záleží, ako prežívame svoj čas. Či sa trápime vecami,
na ktoré nemáme dosah, alebo si pokojne vychutnávame
čas, ktorý práve plynie. Nepozerajme sa, čo majú druhí, ale
tešme sa z darov, ktoré sme dostali my. Je ich toľko, že ich
môžeme rozbaľovať celý život.
Netrápme sa teda zbytočne nad tým, čo bolo a čo bude,
ale tešme sa z toho, čo je. Aj mnohé dnešné trápenia sa
nám s odstupom času budú možno javiť ako posilnenie alebo poučenie. Je zbytočné hnevať sa a klásť si otázky typu:
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„Prečo práve ja?“ Každý človek si nesie svoje šťastie aj trápenie. Nesnažme sa premeniť druhých ľudí, keď môžeme premeniť seba. Netrápme sa zbytočne, že chceme mať viac, ako
máme, byť niekde inde, ako práve sme, alebo byť niekým
iným, ako sme. Pokojná myseľ je kľúčom k šťastnému životu,
ale aj k rozvíjaniu talentu, ktorý sme dostali. Pokojná myseľ
je dôležitá aj pre našu výkonnosť, lebo nám pomáha rozpoznať dôležité veci. Viem, že je niekedy ťažké upokojiť svoju
myseľ bičovanú médiami a nervozitou všade okolo. A možno
si stačí iba pripomenúť: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba.“
Otázky na zamyslenie
Chytajú vás niekedy agresivita a hnev? Čo je
príčina? Rozmýšľali ste niekedy, čo je skutočnou
príčinou hnevu a agresivity okolo nás? Aké
následky spôsobuje takéto konanie? Skúšali
ste si trénovať pokojnú myseľ a oddelenie sa
od problémov, ktoré vás rozčuľujú? Kedy ste
naposledy prežili deň s čistou a pokojnou
mysľou? Aký to bol deň? Čo urobíte pre to, aby
bolo takýchto dní viac? Vybaľte si svoje dary
a tešte sa z nich.
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27| Nebojte sa!
Spúšťame internet, zapíname televízor, otvárame noviny
a zo všetkých strán sa na nás valia správy, ktoré vzbudzujú
strach. Chystajú sa ďalšie teroristické útoky, politici hľadajú
nové možnosti, ako okrádať svojich občanov, manažéri zvyšujú produktivitu práce a hľadajú nadbytočných pracovníkov,
meteorologický ústav varuje pred snehom, vetrom, vodou
alebo slnkom. Máme strach poukázať na problém v našom
podniku, obávame sa dať a prijať spätnú väzbu, bojíme sa
ukázať prstom na zlodeja a zavolať políciu. Ak neprekonáme
tento strach, budeme žiť vo firmách, kde sa klame a v krajine, kde sa rozkráda. Budeme nadávať, ako je to zvykom, pri
pive alebo skrytí za pseudonymom a obrazovkou počítača.
Max Lucado vo svojej knižke píše, že „strach ešte nikdy
nenapísal symfóniu či báseň, nevyliečil chorobu, nevytiahol
rodinu z biedy či krajinu z náboženského fanatizmu. Nikomu
nezachránil rodinu ani vzťah. Odvaha áno“. Zo všetkých 125
imperatívov vo Svätých evanjeliách je vraj najviac zameraných práve na odvahu (21), v ktorých nás Ježiš vyzýva, aby
sme sa nebáli, neobávali, mali odvahu, vzchopili a vzmužili
sa. Sedávam často s úspešnými podnikateľmi. Jeden z nich
mi nedávno hovoril: „Keby som na začiatku svojho podnikania vedel to, čo viem dnes, nikdy by som do toho nešiel.“ Mal
veľký sen a odvahu, ktorými prekonal strach a obavy. Mnohí darebáci v našej krajine sa radi vyhrážajú svojim kritikom
trestnými oznámeniami, ale mnohé sa napokon obracajú
proti nim. Napokon sa ukáže, že človek, ktorý sa domáhal
„očisty svojej dobrej povesti“, nielenže dobrú povesť nemá,
ale aj klame, kradne a podvádza. Ak niekto vo fabrike robí
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nepodarky alebo zlú prácu, našou povinnosťou je upozorniť ho a pomôcť mu tento nedostatok odstrániť. Ak to robí
vedome, zneužíva svoje postavenie, požaduje provízie, alebo sa obohacuje na úkor firmy, našou povinnosťou je prispieť k tomu, aby ho z firmy čo najskôr vyhodili. Pamätám
si, ako nás kedysi dávno v základnej škole šikanoval chlapec, ktorý bol od nás o niekoľko rokov starší a oveľa silnejší. Raz sme sa na neho vrhli viacerí, viseli sme na ňom ako
Liliputáni na Guliverovi. Zhodili sme ho na zem a poriadne sme ho zbili. Prekonali sme strach a odvtedy sme mali
pokoj. Spomeňme si, ako komunisti utekali pred štrngajúcimi kľúčikmi. Viem, kým sme štrngali, oni si už pripravovali privatizácie a nové pozície. Ale režim padol, aj keď nám
tu súdruhovia stále mútia vodu. Myslím si, že netreba dávať
ľuďom „honoráre“ za to, že zavolajú políciu, ak uvidia zlodejstvo a korupciu. Ľudia potrebujú odvahu a nádej, že zlodeji
a skorumpovaní ľudia skončia tam, kde patria. Je výsmech,
ak ich „najvyššie inštitúcie“ napokon púšťajú na slobodu.
Nikdy nebudeme pracovať v špičkových firmách, ak budeme
tolerovať neporiadok, plytvanie a nemorálne správanie. Rovnako nebudú nikdy naše deti žiť v krajine zákona a morálky,
ak sa ich rodičia budú báť darebákov, ktorí sú takí zbabelí,
že sa musia skrývať za rôzne imunity a statusy „nezávislosti
a neodvolateľnosti“. Prajem vám všetkým, priatelia, aby ste
sa nebáli podnikať a ísť do náročných projektov. Aby ste sa
nebáli bojovať so zlom, šlendriánstvom a podvodmi okolo
seba. Aby sme úspech nemerali iba rastom HDP, ale aj rastom spravodlivosti, slušnosti a poriadku v našich podnikoch
a v našej peknej, ale zatiaľ skorumpovanej krajine.
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Otázky na zamyslenie
Stalo sa vám, že vás niekedy premohol strach
a zobral vám energiu? Cítia niekedy strach aj
ľudia okolo vás? Ako sa vyrovnávate so strachom?
Aký ste mali pocit, keď ste prekonali strach?
Aký výsledok ste dosiahli? Máte niekedy strach
povedať ľuďom pravdu? Čo by ste si mysleli
o ľuďoch, ktorí by vám nehovorili pravdu do očí,
lebo mali strach? Aký máte plán oslobodiť sa
od strachu? Viete pomôcť druhým zbaviť sa
strachu? Skúste to.
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28| Spiace Slovensko
a neužitoční sluhovia
Blíži sa koniec roka. Blíži sa však aj koniec niečoho, čo sa
mnohým môže zdať ako koniec sveta. Blíži sa koniec nafukovania bublín a začiatok ich praskania. Kolaps finančného systému tohto sveta. Mnohí ľudia boli prekvapení v roku 2008,
keď prišla kríza. Ale tá skutočná kríza a kolaps nás ešte len
čakajú. Prebieha tretia svetová vojna, v ktorej sa bojuje inými
zbraňami – tlačením peňazí, devalváciami mien, vzácnymi
kovmi, špekulatívnymi bublinami, bezcennými dlhopismi,
kupovaním strategických surovín.
Dnes netreba prepadávať územie nepriateľa s armádou.
Stačí dlhodobo devalvovať menu, alebo spustiť hyperinfláciu
a ľudia prídu o svoje majetky i slobodu. Každý má v rukách
iné zbrane – jedna krajina linky na tlač dolárov, druhá prístup
k vzácnym kovom, bez ktorých sa nedajú vyrábať high technológie, iní majú strategické suroviny, ktorých cenami môžu
ničiť svojich nepriateľov. Dnešné zbrane majú podivné mená
– cér, lantán, terbium alebo európium. Netreba tanky, rakety ani vojakov. Pri návšteve Wall Street som mal nepríjemný
pocit. Ako keby sa medzi mrakodrapmi, cez ktoré slnko ani
poriadne nevidieť, vznášali akési temné sily. Mám pocit, že
temné sily sedia aj v priľahlých budovách. Finančníci z Wall
Street si tento rok vyplatia rekordné odmeny. Dostali injekcie na „záchranu“ ekonomiky a oni ich roztočili vo svetovom
kasíne. Je jednoduché hrať hazardné hry za cudzie peniaze. Americký štát má vraj skoro taký dlh, ako všetky ostatné štáty sveta dokopy. Aké je riešenie? Strýko Ben z Fedu
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našiel jednoduché – vytlačí peniaze a nakúpi dlhopisy. Čo
nás teda čaká? Kolaps finančného systému sveta, bankroty
štátov, vysoká nezamestnanosť, ktorá ďalej vyostrí obrovské
sociálne problémy. Mladí nebudú mať prácu a starí dôchodky. Prednedávnom som videl obraz budúceho sveta. V meste
Detroit žilo po vojne okolo 2 miliónov obyvateľov. Dnes ich
tam žije asi polovica. Prázdne domy a zanedbané ulice, zatvorené obchody a reštaurácie, na uliciach narkomani a žobráci. Veľmi depresívny obraz kedysi hlavného mesta svetového
priemyslu. Napriek všetkým problémom má Amerika mnoho vecí, ktoré nám v Európe chýbajú – spoločný jazyk (my
máme v Luxemburgu obrovskú budovu, kde sa tony dokumentov superštátu EÚ musia prekladať do všetkých jazykov), vrodené podnikateľstvo a akčnosť, ešte stále najlepšie
vedecké talenty z celého sveta, obrovský patriotizmus, ale
aj úctu pred zákonom. Čo máme my u nás? Ľudí, ktorým
sa chce stále menej pracovať. Pribúdajúcich úradníkov, kontrolórov, certifikátorov, politikov a kriminálnikov (posledné
dve skupiny sa od seba odlišujú stále ťažšie). Máme u nás
aj bohatých a úspešných ľudí – pozerám sa na „smotánku“
okolo seba. Jeden vytuneloval peniaze zo štátnej mliekarne,
druhý z podniku, ktorý už tiež neexistuje, ďalší sa priživujú na rôznych fondoch, alebo postupne oberajú obec o jej
majetok. Najhoršie na tom je, že to už ľuďom ani neprekáža.
Tak ako za komunistov – hodia to urny svoj hlas a mávnu
rukou. Aj obec, v ktorej bývam, je taký malý Detroit. Obyvatelia zatiaľ neodchádzajú, ale obec vyzerá ako po občianskej
vojne – rozbité cesty, skládky smetí a neporiadku, zničené
lavičky v parku, rozpadávajúci sa majetok obce. Sú však aj
veci, ktoré sa rozvíjajú – nehnuteľnosti a firmy starostu, jeho
príbuzných a známych.
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Kedy sa to zmení? V slovenskej hymne sa spieva, že naše
Slovensko dosiaľ tvrdo spalo. Ja som presvedčený, že stále
spí veľmi hlbokým spánkom a neverím, že ho dokážu zobudiť ľudia bez vízie a snov, v tichosti si berúci veci, ktoré im
nepatria. Sú ľudia a krajiny, ktoré prespali svoje príležitosti
a budúcnosť. To najhoršie na našom ťapákovskom prístupe
čakania, zbytočného tárania a nepodnikania je však devastácia našich duší. Spomeňme si: „Lebo každému, kto má, bude
dané a bude mať hojne; ale tomu, kto nemá, aj čo má, bude
odňaté. Onoho neužitočného sluhu však vyhoďte do vonkajšej tmy; tam bude plač a škrípanie zubov.“ (Matúš, 25. kapitola) Vyhoďme do tmy neužitočných sluhov.
Otázky na zamyslenie
Už ste niekedy volili? Ako to dopadlo? A splnili sa
vaše predstavy aj po skončení volebného obdobia?
Volili ste niekedy menšie zlo? A bolo naozaj
menšie? Hnevá vás to a povedali ste si, ako ja,
že už voliť nepôjdete? Máte nejaké riešenie? Čo
ste v poslednom období urobili pre zmenu svoju
a svojho okolia? Aký bol výsledok? Chcete v tom
pokračovať? Pokračujte, aj ja si myslím, že tento
svet zmeníme iba zdola, že vytvoríme ostrovčeky,
potom ostrovy a pevniny a neužitočných sluhov
necháme za plotom. Neveríte? Ani ja vám
neberiem vaše ilúzie.
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29| Vzdelaní hlupáci
Niekedy mám pocit, že čím viac chodí človek do školy, tým väčší hlupák z neho vyrastie. Školský systém vznikol
v dávnej minulosti a mal pripraviť ľudí na to, aby sa dokázali uplatniť v spoločnosti a vedeli riešiť jej problémy. Mnohé
veci okolo nás sa však vyvíjajú oveľa rýchlejšie ako systém
prípravy na ich zvládnutie. Učíme študentov, čo bolo, ale oni
potrebujú prípravu na to, čo bude – neočakávané prírodné,
ekonomické a iné katastrofy. Rýchlo rozvíjame nové objavy, ale sme niekedy ako deti, ktoré majú v rukách zápalky
a nepoznajú možné následky ohňa. Zo škôl často vychádzajú
sebavedomí špecialisti, ktorí nedokážu vidieť svet ako celok.
Počúval som nedávno odborníkov na genetiku, ktorí
dokážu vytvoriť náhradné orgány a klonovať deti v skúmavke, ale sami majú strach z možných následkov. Poznám ľudí,
ktorí majú tituly pred aj za menom a pre normálny život sú
menej použiteľní ako pastier oviec z našej obce. Teoretizujú,
opájajú sa svojou vzdelanosťou a špecializáciou, ale vôbec
nerozumejú celku a často nevedia urobiť nič užitočné. Strácajú čas prehrabávaním sa v informáciách a ohurovaním
okolia, ale nemajú ani elementárnu schopnosť urobiť niečo
praktické. Chýbajú im znalosti. Niektorí z nich vyštudovali aj
dve vysoké školy, urobili si manažérske štúdium a absolvovali stáže v medzinárodných inštitúciách. Myslia si, že rozumejú
celému svetu a nerozumejú ničomu. Pretože nemajú žiaden
dotyk s reálnym životom. Robia ministrov, manažérov, profesorov – dôležito sa pozerajú spoza okuliarov a rozprávajú
vety vyčítané z múdrych kníh. Múdrosť je však to, čo sa im
takmer nedostáva cez silný pancier vlastného ega. Nedávno
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mi ukazoval nemecký inžinier riešenie istého architekta. Prepojil dve haly, medzi ktorými chodili automaticky vedené
vozíky. Architektonický „skvost“ zo skla mal iba jednu chybu –
pri intenzívnom slnečnom svetle sa vozíky blokovali a zastavovali. „Architekt je inžinier bez mozgu,“ uzatvoril svoju prezentáciu nemecký kolega. Určite prehnal svoje tvrdenie, ale
architektúra a dizajn nemôžu byť iba o estetike a egu svojho
tvorcu, náčrtkoch bez technického riešenia. Architekt, ktorý
vyhlási, že požiadavka stavať pasívne domy obmedzuje jeho
kreativitu, má pravdepodobne iba polovicu mozgu. Navštívili sme Centrum dizajnu v Bavorsku a jeho šéfka nám rozprávala o probléme vzdelávania priemyselných dizajnérov,
grafikov a architektov. Zaoberajú sa tvarmi, líniami, umeleckým stvárnením objektu, ale nerozumejú technike, materiálom, technológiám a ďalším dôležitým veciam. Umelci nerozumejú technike, technici ľudskému srdcu. Máme lekárov,
ktorí sa špecializujú na liečenie orgánov a zabíjajú pritom
človeka, podobne ako mnohí manažéri, ktorí berú odmeny
za výsledky svojich oddelení potápajúcich firmu. Vzdelaní
hlupáci, ktorí vedia rozprávať, rozprávať a rozprávať. Mám
priateľa. Vie navrhovať krásne výrobky, ale zaujíma ho, ako
a z čoho sa budú vyrábať, ako sa s nimi manipuluje a ako sa
používajú. Vidí svet okolo seba ako celok. Hovorí jednoduchým jazykom, akým hovoria ľudia, ktorí pochopili súvislosti.
Volá sa Martin Tvarůžek a patrí medzi výborných priemyselných dizajnérov. Ľudia, ktorí zatiaľ pochopili iba málo z tohto remesla, mu nerozumejú a opakujú si svoje „múdrosti“.
Výrobca vína Mario Moretti Polegato si išiel zabehať a smrdeli mu tenisky. Rozmýšľal nad tým, prečo je to tak a vymyslel riešenie, ktoré ponúkol významným výrobcom obuvi.
Všetci odborníci ho vysmiali. Musel si založiť vlastnú firmu,
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ktorá sa volá Geox. James Dyson nebol profesorom termodynamiky ani výrobcom vysávačov. Nadchla ho odstredivka a vymyslel vysávač, ktorý nemá vrecko, filter a nehučí.
Potom ventilátor bez lopatiek a ďalšie zaujímavé veci. Muži,
ktorí vidia svet ako celok, vedia prepájať odbory a nezahrabali sa do svojej špecializácie a prípadových štúdii z vysokej
školy. Podobní nadšenci menia svet okolo nás. A keď sa im to
podarí, vzdelanci o tom napíšu ďalšiu knihu.
Otázky na zamyslenie
Stretli ste už vzdelaného hlupáka? Čo ste si
o ňom pomysleli? A čo si asi myslel o sebe on
sám? Chceli by ste ho do vašej firmy? Poznáte
ľudí, ktorí používajú zdravý rozum a vedia
vyriešiť praktické problémy? Akých ľudí máte
okolo seba? Poznáte ďalších ľudí, ako je Dyson
alebo Polegato? Inšpirujú vás? A vy inšpirujete
svojich spolupracovníkov? Zvádza vás to niekedy
ohurovať ľudí a ukazovať svoju vzdelanosť
a rozhľadenosť? Robíte s tým niečo?
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30| Ťažké, zložité
a nemožné?
Čítam reakcie ľudí na moje články a názory a veľmi často
sa stretávam s negatívnymi postojmi typu – toto je na Slovensku nemožné, je to utópia, sen, bláznovstvo...
Opakujme si každý deň, že je niečo ťažké a zložité a nikdy sa nám to nepodarí dosiahnuť. Väčšinou ani nezačneme,
pretože sme sa už takto naprogramovali. Pred časom sme
sedeli s kolegami z Inštitútu WOIS z Coburgu a učili sme
sa spoločne metodiku strategických inovácií. Ukázali sme si
veľa príkladov, ako sa plasticky dá zobraziť budúcnosť. Často
taká, akú by sme si nevedeli predstaviť ani vo sne. A okrem
obrazu budúcnosti možno vytvoriť aj cestu k nej. A dá sa aj
zatvoriť. Záleží na nás.
Ukazovali sme si príklady z najlepších firiem na svete,
ktoré využívajú metodiku WOIS a videli sme, že každé nelogické a rozporuplné zadanie vytvára logiku inovácie. Veľmi
často nadávame na všetko okolo seba namiesto toho, aby
sme si premysleli a naprojektovali budúcnosť našej firmy alebo nášho života – a realizovali ju. Minulý týždeň sme hovorili
aj o tom, že sú ľudia, ktorí snívajú a sú ľudia, ktorí robia. Čo je
dôležitejšie? Aj jedno, aj druhé – potrebujeme snívať a potrebujeme schopnosť realizovať naše sny. V roku 1987 som volal
raz do týždňa zo žltej telefónnej búdky v Stuttgarte svojej
manželke za 5 mariek do komunistického Československa.
Kto si vtedy vedel predstaviť prekonanie obrovského rozdielu medzi železnou oponou, ktorá nás delila? O 12 rokov sme
zakladali Fraunhofer IPA v Žiline a prestrihávali sme pásku
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spoločne s prezidentom Fraunhoferovej spoločnosti profesorom Warneckom. Mám kamaráta v Humpolci. Volá sa
Stando Bernard a varí výborné pivo. V piatok mi telefonoval
– zakladá Nadačný fond boja proti korupcii. Pražský súd mu
túto nadáciu odmietol zaregistrovať s odôvodnením, že boj
proti korupcii nie je verejnoprospešnou činnosťou. Stando sa
zasmeje a s chuťou ide ďalej – bojovať proti korupcii. Sledujem diskusie o tom, koľko vlakov treba zrušiť a koľko ľudí prepustiť v Slovenských železniciach. Chápem, že železnice vo
väčšine krajín fungujú ako socialistický podnik, ale správna
otázka by mala byť: koľko vlakov pridať a koľko ľudí zamestnať. Prečo máme stále paradigmu, že železnice nedokážu
konkurovať kamiónom a autám? Stačí sa pozrieť do Švajčiarska alebo Japonska. Slovenské železnice môžu mať najväčší
supermarket na Slovensku – sieť železničných staníc, peróny a vagóny. Že je to ťažké? No a čo? Pozrime sa napríklad
na Paríž – nevľúdne stanice metra zmenili na obchodné centrá a miesta, kde sa konajú zaujímavé podujatia.
Naším prvým problémom je, že sa často obmedzujeme negatívnymi myšlienkami, zaoberáme sa svojím okolím
a jeho nedostatkami, kritizujeme druhých a všade vidíme
iba negatívne veci. Už toto nám berie veľa energie a naprogramujeme sa na neúspech. Niekedy je toto negatívne naladenie také silné, že s projektom radšej ani nezačneme. Nuž,
ťažko môže vyhrať pretekár, ktorý nedokáže ani vybehnúť
na trať. Druhým problémom je, že nás často prvý neúspech
zrazí na kolená. Inovácie vznikajú prekonaním protirečenia.
Vyriešenie prvého protirečenia však často vedie k ďalšiemu
a prvé riešenie často nevedie k úspechu. Úspech dosahujú
tí, ktorí objavili niečo ťažké, zložité a nemožné. Boli trpezliví
a usilovní. Nestrácali čas táraním, prečo to nejde, ale vyriešili
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to. Ak sa pozeráme na veci a svet okolo seba, môžeme podľahnúť pocitu, že dobro nedokáže premôcť zlo, že niekedy
víťazí lož nad pravdou a nenávisť nad láskou, že poctiví sú
vydaní napospas podvodníkom. Aj napriek tomu sa Stando
Bernard veselo smeje a zakladá Nadáciu proti korupcii. Viera
v myšlienku, ktorú máme, v budúcnosť, ktorú sme si naprojektovali a silu v nás, je viac ako všetko fňukanie a nadávanie
na zlý svet okolo. „Všetko je možné pre toho, kto verí,“ povedal Ježiš otcovi epileptického chlapca a vyliečil ho.
Otázky na zamyslenie
Koľkokrát ste použili v posledných mesiacoch
slová ťažké, zložité a nemožné? Koľko myšlienok
ste tým zabili? Máte jasný obraz budúcnosti
vašej firmy? Vzbudzuje vo vás obavy z ťažkých
úloh alebo nadšenie z veľkej výzvy? A ako
vnímajú tento obraz vaši spolupracovníci?
Skúšali ste sa zamyslieť nad významom slov
viera, nádej a láska v podnikaní? Obdivujete
úspešných ľudí a hovoríte si, že mali šťastie?
Skúsili ste sa pozrieť bližšie na príčinu ich
úspechu? Aké výzvy máte pred sebou? Tešíte sa
na ne? Tešte sa.
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31| Vstávajte, lenivci!
Bol som vo firme. Vyrábajú na Slovensku a vývojové práce im robia v Indii. Ich najväčším problémom je nájsť dobre
kvalifikovaných pracovníkov. Mladým ľuďom sa u nás nechce učiť náročné technické odbory. Milan Zelený učí študentov v Číne. V univerzitnom campuse sa svieti celú noc – nie
v baroch a krčmách, ale v knižniciach a laboratóriách. Boli
sme vo firme v blízkosti Detroitu a mali sme problém odfotografovať niektorých pracovníkov – ich pracovné tempo
pripomínalo žonglérov v cirkuse. Na lyžovačke v zahraničí
sme bývali v krásnom penzióne, kde od rána do večera tvrdo
pracuje celá rodina. U nás penzióny zamestnávajú mnoho
manažérov. Chýbajú iba hostia.
Bol som v maličkej palacinkárni, ktorá môže uživiť
akurát personál, ktorý tam pracuje. Má svoju manažérku
a dvoch investorov, ktorí tiež chcú zarobiť. Po pár mesiacoch skrachovala. Ideme na vysokú školu za profesormi
s projektom z priemyselného podniku. Odmietajú nás, vraj
majú peňazí dosť – stačí vyplniť pár formulárov. Poznáte to
– výskumná činnosť CTRL/C. Pozerám sa na politikov, ako sa
povaľujú na schôdzach a riešia hlúposti, ktoré nikomu v tejto krajine nepomáhajú. Keď odchádzajú po preflákanom
dni, ešte sa pred novinármi usmievajú ako hlupáci. Stretávam stovky nespokojných ľudí, ktorí rozprávajú o tom, ako
by chceli pracovať. Čo vedia? Čo ponúkajú na trhu práce? Čo
sa chcú nové naučiť? Čím chcú byť užitoční? Nechápu otázky.
Vraj to je problém štátu, firmy, podnikateľa...
V neďalekej dedine je sponzor futbalistov. Kupuje im
dresy, platí cestovné a niektorých aj zamestnáva. Aby toho
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nebolo málo, zamestnaní futbalisti mu ešte aj kradnú veci
zo skladov a robia manko. Koľkí Slováci sa celé dni povaľujú
v krčmách a nadávajú na svet? Koľkí ležia večer pri televízoroch a snívajú svoje sny o talentoch a Šeherezádach? Koľkí
denne vynakladajú obrovskú energiu na to, ako okradnúť
štát na daniach, blížneho človeka pri podvodoch alebo vzdialenú Európsku úniu na fondoch? Vstávajte, lenivci! Skúste
byť užitoční! Naučte sa niečo, čo potrebuje tento svet a robte
to! Nerozprávajte, ako to nejde, aké je to ťažké a nemožné.
Pozrite sa na Číňanov, ako sa obracajú v neďalekej reštaurácii.
Viete si predstaviť takto seba v Šanghaji alebo v New Yorku?
Tak to skúste! Pozrite sa na Vietnamcov a Poliakov na trhoviskách. Prečo sa z nich posmievate? Môj známy si pred
rokmi založil secondhand. Nenadával, že ako vodič sanitky zarába málo. Presadol do starej avie a začal voziť textil
z Holandska. So ženou ho prali a postupne budovali obchod.
Raz navštívil lekárku a tá sa mu sťažovala, ako málo zarobí
v porovnaní s prostitútkou v hoteli. „Pani doktorka, nesťažujte sa, choďte a robte to aj vy, keď tej mladej dáme tak závidíte,“ povedal jej vtedy môj známy. Nechcem týmto navodiť
náladu, aby sme začali predávať obnosené šaty v tržniciach
a aby mladé lekárky mávali kabelkami pri frekventovaných
cestách. Hovorím o tom, že sa musíme uchádzať o miesto
v celosvetovom boji o prácu. Môžeme sa poctivo učiť užitočné veci, tvrdo na sebe pracovať a dosiahneme vysoké méty,
alebo budeme predávať v tržniciach čínsky tovar a slúžiť druhým. Stretávam veľa ľudí, ktorí nadávajú na štát, bohatých
a úspešných. Mnohým z nich sa dá povedať iba jedno: „Vstávajte, lenivci – šťastie navštevuje usilovných!“ Leniví a otupení ľudia si väčšinou volia aj rovnakých správcov svojej obce
a krajiny. Výsledok? Banánová republika, ktorú budú čoskoro
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spravovať zahraničné firmy. Človek má dojem, že Slováci si
už ani nedokážu priviesť do vlastných domov elektrinu, plyn,
vodu, teplo alebo telefónny signál. Prečo voláme výpredaj
podnikov do zahraničia privatizáciou? Prečo to radšej nenazvať kolonizáciou? Leniví futbalisti nevyhrajú majstrovstvá
sveta. Rovnako nevyhrajú ani naši podnikatelia a pracovníci,
ak sa budeme presviedčať, že nedokážeme spravovať a rozvíjať svoj vlastný majetok, že sa naše deti nepotrebujú učiť
angličtinu, že Slováci nedokážu kúpiť nemeckú alebo japonskú fabriku. Vstávajte, lenivci, a dokážme svetu, že máme
na viac, ako robiť sluhov vo vlastnej krajine.
Otázky na zamyslenie
Aj vy ste leniví ako ja a nechce sa vám ráno
vstať z postele? Ale určite vstanete. A čo ľudia
v okolí? Nadávajú? Na koho? Na tých, ktorí
vstali z postele o dve hodiny skôr a išli pracovať?
Poznáte filozofujúcich lenivcov, ktorí rozprávajú
o tom, čo by sa všetko dalo, ale nedá sa? Utečte
od nich, lebo vás nakazia. Akú prácu máte
pripravenú na dnes? A na zajtra? Kedy vyveziete
svoj prvý výrobok do zahraničia? Kedy tam
postavíte prvú fabriku? Pozeráte sa občas
na vašich spolupracovníkov a vaše deti? Staráte
sa o nich dobre? A nevychovávate z nich lenivcov?
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32| Diváci, analytici
a kritici
Poznáte správanie slovenských divákov na športových
podujatiach? Takmer každý má úplne jasno v tom, aká mala
byť optimálna zostava. Mnohí pokrikujú na hráčov a radia
im, čo majú urobiť, komentujú to, čo neurobili, smejú sa
a zosmiešňujú športovcov, keď sa im niečo nepodarí. Mnohí
z nich daný šport nikdy nevyskúšali. Máme však aj oficiálne povolania, ktorých náplňou práce je analyzovať a hodnotiť prácu druhých – analytikov a kritikov. Super povolanie.
Ľudia, ktorí nikdy nenamaľovali obraz, nenapísali knihu
a nenakrútili film, píšu o tom, ako sa to má robiť. Aj ja sa
niekedy zahanbím – rád kritizujem politikov, a nikdy som
politikom nebol, radím ľuďom v automobilke, a nikdy som
žiaden automobil nevyrobil ani nenakreslil. Syn ma kedysi
vyzval na zápas v tenise. Pustil som si v televízore Federera
a zistil som, že to nie je nič ťažké. Až kým som nenastúpil
s raketou na tenisový dvorec...
Vo svete okolo nás je veľa slov, opisov, analýz, prognóz,
plánov a stratégií. Veľa ľudí, ktorí hodnotia prácu druhých
a opisujú „ako by to malo byť“. Nedávno mi hovorila podnikateľka o audite vo svojej firme. Audítori chceli vidieť predpísané papiere a formuláre. Keď ich volala do výroby, kde vidieť,
ako sa prakticky dosahujú kvalita a bezpečnosť pri práci, tak
nemali záujem, pretože tomu nerozumeli. Podnikateľ v stavebníctve mi ukázal príručku pre stavby v Čechách, ktorá
vyšla v Rakúsko-Uhorsku. Jasné a stručné inštrukcie, ako sa
majú stavať školy a rôzne typy budov, jednoduchá realizácia
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a kontrola. „To, čo je v tejto malej knižke, je dnes opísané
v tisíckach noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré by sa nevošli do tejto miestnosti,“ hovorí podnikateľ. „Problém je však
v tom, že sú také komplikované a často odtrhnuté od reality,
že sa takmer nedodržujú. Vytvárajú ich teoretici, ktorí vôbec
nerozumejú problematike,“ uzatvára svoj komentár skúsený
stavebník.
Divákovi, ktorý nikdy nehral tenis alebo futbal, sa zdá
všetko jednoduché a nechápe, ako to môžu hrať tak zle.
Podobne je na tom človek, ktorý nikdy nič neurobil, iba sedí,
pozoruje a kritizuje ostatných. Môj priateľ, starší, vzdelaný
a skúsený človek, má suseda, ktorý nikdy neopustil svoju
dedinu a väčšinu svojho života prežil vo svojom dvore. Tento človek s obľubou poúča môjho priateľa, ktorý precestoval celý svet, o najrôznejších problémoch politiky, ekonomiky a vývoja sveta. Cez optiku spoza plota svojej záhrady
mu je všetko úplne jasné. Máme dosť ľudí, ktorí vedia pekne
písať, rozprávať, kritizovať, analyzovať a radiť. Máme málo
ľudí, ktorí sú schopní podniknúť akciu, urobiť čin, realizovať
projekt a dotiahnuť veci do konca. Inovátori, experimentátori a realizátori robia chyby. Ale robia. Mnohí sa z chýb poučia a idú ďalej. Ľudia, ktorí dlhšie žili v USA, hovoria o tom,
že podnikateľom, ktorí tam založili firmu a skrachovali (nie
vytunelovali firmu), sa nikto neposmieva. Naopak, tých, ktorí skúšajú podnikať znova, ľudia obdivujú pre ich vytrvalosť
a držia im palce. Na rozdiel od ľudí skutočnej akcie máme
stále viac ľudí, ktorí akcie opisujú a analyzujú spoza písacieho stola bez toho, aby si zašpinili ruky. Keď čítam životopisy
slávnych vynálezcov, podnikateľov, inovátorov alebo umelcov, vždy bolo dosť tých, ktorí sa im vysmievali, ktorí im závideli a kritizovali ich, tých, ktorí im predpovedali neúspech.
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Informácia je opis akcie, znalosť je akcia samotná.
Na prvom stupni znalosti (schopnosť, zručnosť) sme schopní
uvariť jedlo, namaľovať obraz alebo postaviť dom. Túto našu
schopnosť však nemusí uznať trh a náš pokrm, obraz alebo
dom si nikto nekúpi. Až platbou zákazníka, ktorý uznal hodnotu nášho produktu, sa mení naša schopnosť alebo zručnosť (skill) na znalosť (knowledge). Existuje aj tretí stupeň
– expert, guru, t. j. ten, kto určuje pravidlá, ten, kto vytvára
recepty, techniky a štýly maľovania, normy a predpisy. Takto
to vždy bolo – samouk, majster, učiteľ. Dnešný svet je, zdá
sa, iný. Tí, čo majú znalosti, robia a tí, čo znalosti nemajú, ich
auditujú, certifikujú, analyzujú, kritizujú a vytvárajú pravidlá.
Nič to. Svet si aj tak bude pamätať tých, ktorí niečo urobili,
a nie na tých, ktorí analyzovali prácu úspešných a prednášali
o tom. Svet pozná Baťu, Edisona, Verdiho alebo Formana, ale
dávno zabudol na ich kritikov.
Otázky na zamyslenie
Poznáte meno nejakého športového analytika
alebo divadelného kritika? A niektorých
hokejových reprezentantov alebo hercov
z Národného divadla? Koľko divákov, analytikov
a kritikov máte vo vašej firme? Už ste im dali
do rúk hokejky, nech sa predvedú? Na ktorom
stupni znalostí sa nachádzate? Aký máte
plán s vašou firmou a rozvojom znalostí v nej?
Rozlišujete medzi znalosťami a informáciami?
Ako meriate znalosti vo vašej firme?
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33| Hory
Vrátili sme sa s Milenou z hôr. Bolo nás dvanásť. Šéf Zolo
a skupinka 11 ľudí zo Slovenska, Česka, Rakúska a Austrálie.
Nabalili sme si batohy a vyrazili sme zo Zeleného plesa. Prvé
sedlo sa volalo Baranie, ďalšie bolo Priečne a potom sme
už len išli a išli. Vysoké Tatry – najmenšie veľhory, ktorých
profil formovali ľadovce milióny rokov. A my, ktorí po nich
kráčame, niekedy chceme meniť tento svet zo dňa na deň.
Hory nám odkazujú, že by sme mali prehodnotiť svoju časovú mierku.
Hory. V noci sa naša chata triasla v búrke a ráno sa cez
mraky začína usmievať slniečko. Človek vstane a pozerá sa
na zázrak nového dňa. Skaly a doliny, slnko, ktoré vychádza
spoza mrakov, priezračná vodu v horskom plese, hrajúce
sa kamzíky. Hory. Formovali sa milióny rokov a akoby mali
v sebe zakódovanú túto historickú múdrosť. Mnohé dôležité veci pre život si človek intenzívnejšie uvedomí tam hore.
Nevidel som ľudí, ktorí by na horách odhadzovali odpadky
tak, ako to robia dole v mestách. Nevidel som ani ľudí, ktorí
by niekoho predbiehali, nadávali si, alebo sa vzájomne sácali a ťukali si na čelo, ako to robia na našich cestách. Búrka
a vietor na horách ukážu človeku, kde je jeho miesto a aký je
maličký. Zo zničeného lesa po víchrici znovu vyrážajú stromčeky a príroda dokazuje svoju silu. Mám pocit, že obnova
stromov prebehne rýchlejšie, ako sa začnú niektorí tatranskí
„podnikatelia“ vo svojich hoteloch a bufetoch usmievať a slúžiť zákazníkom. Hory človeka naučia veľa – poctivo sa pripraviť na 10-hodinovú túru, zaťať zuby a ísť dopredu, keď máte
pocit, že to už nejde. Na druhý deň vstať a pokračovať, aj keď
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máte problém zísť z postele a zo schodov. Vidieť svet z nadhľadu je niekedy užitočné. Všetko, čo je potrebné pre fungovanie podniku, môže človek nájsť na horách. Férovosť k sebe
i k druhým. Tímová spolupráca. Rešpekt k prírode a druhému človeku. Zodpovednosť, tvrdá práca, trpezlivosť a pokora.
Možno by bolo dobré, keby sa manažéri našich podnikov chodili častejšie vyvetrať na hory. Nielen tak vyviezť sa
do horského hotela na „outdoor“ a vypiť tam škatuľu koňaku, ale vyliezť na veľký kopec, večer sa umyť v studenej vode,
prespať v horskej chate a ráno pokračovať. Na horách si človek vyberie jasný cieľ, ktorý chce dosiahnuť. Musí si správne
naplánovať trasu a čas, ktorý bude potrebovať. Treba zvážiť
rôzne alternatívy počasia (analýza rizika) a pripraviť sa na ne.
Dôležité je zabaliť si na cestu správny výstroj, dobre sa fyzicky a psychicky pripraviť. No a keď máte so sebou správnych
ľudí, ku ktorým cítite dôveru a priateľstvo, tak je vysoká šanca, že sa cieľ podarí dosiahnuť. Na horách je dôležitá aj cesta, ktorá k cieľu vedie. Cesta, na ktorej sa človek učí, zlepšuje
svoje schopnosti a zbiera krásne pocity. No a podobne je to
so stratégiou firmy. Nestačí rozprávať o nejasnom vrchole
niekde v hmle, stratégia je presne taká ako horská expedícia.
Až keď sa dostanete na jeden vrchol, tak môžete definovať
ten ďalší. Až keď máte dostatok znalostí a skúseností, uvedomíte si, čo všetko vám ešte chýba. Až keď prežijete burácanie búrky na vrchole, uvedomíte si, že s horami netreba
súperiť. Stretávam niekedy mladých a sebaistých manažérov,
ktorí nepochybujú o tom, že dosiahnu všetko, čo chcú. Pripomínajú turistov, ktorých náš horský vodca Peter označil ako
sebavedomých a neznalých. Turistov, ktorí sa neboja búrky
ani výstupu na Gerlach, lebo to ešte nikdy nezažili. „Ja sa
búrky v horách bojím,“ hovorí Peter a vie, o čom hovorí.
112

Otázky na zamyslenie
Chodíte do hôr? Čo vám to dáva? Zamýšľali
ste sa niekedy nad paralelou horskej túry,
vaším životom a vývojom vašej firmy? Prečo
sa ľudia správajú v horách ináč ako „tam
dole“? Rozmýšľate nad tým, ako zaviesť návyky
z horských túr do podniku? A zobrali ste už
vašich spolupracovníkov na ťažkú horskú túru?
Kedy to chcete urobiť?
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34| Tí, čo sadia stromy
Čítali ste útlu knižku Muž, ktorý sadil stromy? Jean Giono
v nej opisuje muža, ktorý vyše 40 rokov triedil žalude a sadil
duby. V spoločnosti svojich oviec a psa vysadil v umierajúcej
krajine tisíce dubov a vrátil do nej život. Autor v závere knihy
píše: „Keď si uvedomím, že jediný človek vedel svojou jednoduchou fyzickou silou a svojou pevnou vôľou premeniť púšť
na Zasľúbenú zem, napĺňa ma úžasný pocit, že ľudský údel –
naprotiveň všetkému – je hoden obdivu.“ Zdá sa, že dnes je
viac ľudí, čo rúbu stromy, ktoré sami nesadili. Že pribúdajú tí,
ktorí chcú iba brať a nič nedávajú.
Poznám aj dnes veľa ľudí, ktorí „sadia stromy“, podobne ako Elzeárd Bouffier v spomínanej knihe. Niektorí zasievajú drobné semienka radosti vo svojom okolí, ktoré klíčia
a rastú. Mám šťastie na takýchto ľudí. Chodíme spoločne
na bicykloch, na túry, filozofujeme nad pohárom vína v záhrade a ochutnávame spoločne vyrobené klobásky. Poznám aj
mnohých ďalších, ktorí tvrdohlavo „vysádzajú svoj les“. Martin, hasič a záchranár, ktorý so svojím psom pomáha zachraňovať životy. Pracuje v spolku „psičkárov“, hľadajú dobrodincov, ale väčšinou vyberú peniaze z vlastného vrecka. Kúpil
si starú sanitku, zháňal súčiastky a rok ju opravoval. Pyšný
na svoje dielo išiel na súťaž záchranárskych psov. Minulý týždeň som s ním sedel. Po ťažkej nehode má zdrôtovanú sánku
a jeho sanitka je na šrotovisku. Chce sa rýchlo vyliečiť a začne znova. V ten istý deň, ako som sedel s Martinom, ma
navštívil starý priateľ Laco. V Žiline už vyše 20 rokov organizuje ženský futbal. Vyberá malé dievčatá a trpezlivo ich učí
futbalovú abecedu. Vďaka nemu patria žilinské futbalistky
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už dlhé roky medzi slovenskú elitu. Svoje osobné trápenia
prekonáva prácou pre ženský futbal, keď chýbajú peniaze,
nosí z domu, požičiava, žobre. Smejú sa mu, že len blázon
sa môže venovať ženskému futbalu. Nevidia, že dáva dievčatám z mestských panelákov aj inú možnosť, ako sú diskotéky, bary, alkohol alebo drogy. Posmievajú sa mu aj tí, ktorí sponzorujú mužský futbal a nikdy nevideli technickú hru
mladých dievčat plnú nadšenia. Zápasy žilinských futbalistiek sú oveľa zaujímavejšie, ako corgoňligový cirkus, v ktorom rozhodcovia vyplazujú jazyk a hráči dávajú góly rukami. Laco nikdy nebude sedieť vo VIP lóži, ale robí pre šport
viac, ako podivné figúrky, ktoré bojujú o peniaze v slovenskom futbale. Ďalší muž „sadí stromy“ na Starých horách.
Miro svoj dom obstaval búdkami a kŕmidlami pre vtáčikov.
Celý svoj príbytok oblepil obrázkami murárika červenokrídleho. Ako svätý František poznáva vtáčiky, rozpráva sa s nimi
a ochraňuje ich. Ďalší tvrdohlavý muž sedí od skorého rána
do večera pri počítači a píše knihy o podniku a podnikaní.
Volá sa Štefan a hovorí mi: „Človek hľadá otázky a odpovede, aby mu život nepretiekol pomedzi prsty. Všetko, čo som
sa naučil o manažmente a podnikaní, chcem postúpiť ďalším generáciám inžinierov.“ Dokončuje posledné dve knihy
veľkého diela, ktorému venoval 15 rokov svojho života. Začína skoro ráno a končí neskoro v noci. Medzitým dvíha činky
a behá kilometre. Čoskoro oslávi 70 rokov a sumarizuje svoje
skúsenosti a poznatky profesora a podnikateľa: „Zisk a zvyšovanie produktivity dnes nemôžu byť hlavnými kritériami rozvoja podniku. Musíme vidieť a riešiť nerovnováhu vo svete,
ničenie prírody a degradáciu človeka na pracovný prostriedok, ktorý si síce za odvedenú prácu môže kúpiť viac vecí, ale
má menej skutočnej radosti a šťastia. Človek nemôže riadiť
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tento svet, lebo často nedokáže uriadiť ani svoju vlastnú túžbu po moci. Musí pochopiť, že dokáže prežiť iba vtedy, ak
bude v súlade s vyšším systémom.“
Toto sú ľudia, s ktorými som sa stretol v uplynulom týždni. Ľudia, ktorí sadia stromy. Tvrdohlavo, aj napriek posmeškom a nezdarom. Lebo vedia, že sadiť stromy je dôležitejšie,
ako ich rúbať. Lebo pochopili, že so sadením stromov prichádza nový život.
Otázky na zamyslenie
Poznáte ľudí, ktorí sadia stromy? A poznáte tých,
ktorí ich rúbu hlava nehlava? Aký je medzi nimi
rozdiel? Sadili ste stromy? Aj vo vašej firme?
A darí sa im? Rozmýšľate nad tým, koľko ľudí
dnes obnovuje a kultivuje krajinu a koľkí ju
ničia? Čo môžeme urobiť pre to, aby sme tento
pomer zlepšili? Čo pre to urobíme? Kedy?
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35| Neverte nikomu, blázni
Často sa stretávam s bojmi a intrigami na rôznych priečkach podnikov. Niekedy mám pocit, že tieto aktivity zamestnávajú ľudí v podniku viac, ako samotná práca. Problémy
a frustráciu si však ľudia nosia z práce aj domov, trápia sa
a znižujú si tak svoju energiu a výkonnosť. Bojových scenárov
je veľa – znepriatelené tábory majiteľov, manažéri súperiaci o priazeň hlavného akcionára, vzájomne bojujúce oddelenia a jednotlivci. Aj motívy týchto bojov sú rôzne. Od peňazí cez ego, zakrývanie vlastnej neschopnosti, túžbu po sláve
a uznaní, chlapskú márnomyseľnosť až po nedôveru alebo
nenávisť.
Veľmi často ani samotní akcionári nevedia presne definovať svoje ciele, nemajú jasne definované pravidlá a spôsobujú vo firme chaos. Niekedy nútia svoje deti, aby prebrali
štafetu a poslušné deti sa im snažia vyhovieť. Výsledkom je,
že často trápia nielen seba, ale aj celé okolie a ničia tak firmu svojho otca. Iným scenárom sú najatí manažéri – profesionáli. Niektorí svoju „profesionalitu“ dokazujú iba tým, že
ukazujú svoju vlastnú dokonalosť, nenahraditeľnosť a tvrdosť. Vyhadzujú nepohodlných pracovníkov, ktorí nie sú ani
lajdáci, ani hlupáci, ale často tí, ktorí prví zbadali, že cisár
je nahý. Systematicky odstraňujú zo svojho okolia ľudí, ktorí
by ich mohli prerásť. Budujú si kult nenahraditeľnosti. Ak je
nejaký manažér nenahraditeľný, je to prvý signál, že ho treba nahradiť, pretože prvou a hlavnou úlohou manažéra je
vychovať si svojho nástupcu. Nie poskoka a prikyvovača, ale
nástupcu, ktorý zvládne prácu svojho šéfa lepšie ako on sám.
Hodnotiť manažérov podľa toho, čo naučili a ako vychovali
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svojich nástupcov, je podľa mňa lepšie, ako iba podľa čísel.
Dlhovekosť firmy je v jej sebaobnove, reprodukcii – nie iba
strojov a budov (to je to najjednoduchšie) ale hlavne kľúčových ľudí.
Scenárov nedôvery a bojov je veľa. V niektorých firmách,
kde chýba diktátor, vznikajú spolky, ktoré buď bojujú, alebo uzatvorili prímerie. Prímerie je ešte horšie, pretože pripomína „dohody koaličnej rady“ – vy bude kradnúť na diaľniciach, my v teplárňach a im dáme nejaké lukratívne pozemky.
Dôležité je, aby to celé prebiehalo potichu a bez zbytočných
škandálov. „Ja verím iba sebe, pretože v tejto firme sa nedá
dôverovať nikomu,“ hovorí mi jeden manažér a inštinktívne stíši hlas. Ako prebiehajú v takejto firme porady, ako sa
pripravujú a interpretujú reporty a analýzy, ako sa rozhoduje
o strategických cieľoch, pozíciách alebo odmenách? Ako sa
dá v takomto prostredí vôbec pracovať?
Gilbert Keith Chesterton píše: „Viete, kto sú ľudia, ktorí
najviac veria v seba? Poviem vám to. Poznám mužov, ktorí majú ešte väčšiu vieru, ako mal Napoleon alebo Cézar.
Môžem vás zaviesť medzi nadľudí. Tí, ktorí skutočne veria
v seba, sú všetci v blázinci.“ Egocentrizmus a obrovská viera
v seba často vedie k podceňovaniu druhých ľudí, nedôvere
k nim, ale aj k tomu, že sa k nim manažéri niekedy cynicky správajú ako k opotrebovaným a bezcenným súčiastkam
v stroji, ktoré treba jednoducho vymeniť. Aký je život s partnerom, ktorému neveríte a necítite k nemu žiaden obdiv?
Išli by ste na horolezeckú expedíciu s ľuďmi, o ktorých fyzických a morálnych schopnostiach by ste pochybovali? Tak ako
chcete dosahovať v podnikoch veľké výsledky s ľuďmi, ktorí
necítia k sebe úctu, rešpekt, dôveru, úctu – a lásku? Bez viery
a lásky môže prísť iba beznádej a pomätenie. A z beznádeje
118

nevyklíči nič výnimočné a dobré. „Hlavnou známkou šialenstva je rozum bez koreňov, teda rozum vo vzduchoprázdne.
Človek, ktorý začne myslieť bez riadne stanovených prvotných zásad, sa často pomätie, pretože začal z nesprávneho
konca,“ povedal múdry Chesterton. Ak veríte iba sebe, zavolajte lekárovi a rezervujte si miesto medzi Napolenom, Cézarom a ďalšími nadľuďmi. Ale neriaďte firmu.
Otázky na zamyslenie
Máte vo svojom okolí ľudí, ktorým neveríte?
A veria oni vám? Ako sa vám s nimi
spolupracuje? Čo je príčinou tejto nedôvery?
Máte nejaké riešenie tejto situácie? Stalo
sa vám, že ste precenili svoje schopnosti
a podcenili schopnosti druhých? Ako na vás
pôsobia ľudia, ktorí nikomu neveria? Koľko
nenahraditeľných ľudí máte vo vašej firme? Prečo
sú nenahraditeľní? Aký máte plán na rozvoj
dôvery vo vašej firme?
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36| Mám svoj sen
I have a dream – týmito slovami začínal v roku 1963 svoj
slávny prejav Martin Luther King. Sníval o svete, keď si synovia bývalých otrokárov a otrokov sadnú za jeden stôl ako
bratia. J. F. Kennedy sníval v tomto období, že Američan raz
bude chodiť po Mesiaci. Oba sny sa naplnili. Dlho mi znela
krásna melódia od skupiny ABBA, keď sme pred pár mesiacmi s manželkou odchádzali z muzikálu Mamma mia na Broadwayi – I have a dream. Pred 50 rokmi mali politici krásne sny, dnes sa ich fantázia začína na autostráde v Bratislave
a končí v Košiciach. Som zvedavý, o čom budú snívať, keď
niekedy na prelome ďalšieho storočia túto cestu doasfaltujú.
Chýbajú nám sny. Nedávno mi hovoril priateľ podnikateľ o tom, ako sníval v študentských časoch o svojej budúcej
firme. Dnes ju má. Má v nej presne takú recepciu, akú mal
vo svojom mladíckom sne. Bez snov je život prázdny a prázdne sú aj naše činy. Myslím si, že problém mnohých podnikov je v tom, že ich šéfovia nemajú sny a vízie. Denne riešia mnohé nepodstatné problémy a nezostáva im čas na to,
aby vytvárali svoju budúcnosť. Bol som na seminári, kde šéf
spoločnosti Miele predstavoval koncepty nových produktov
a ukazoval výsledky testov spoľahlivosti. Hrdo prezentoval
výrobky, ktoré vydržia dlhšie ako ostatné. Aj to je príspevok
ku kvalite života a životnému prostrediu. Po ňom vystupoval
šéf vývoja BMW a ukazoval neuveriteľné zníženie spotreby
na nových modeloch. Nasledoval riaditeľ spoločnosti Löwe
a prezentoval domáce kiná a televízory. Boli to umelecké
diela, dizajnérske skvosty. Moji milí kolegovia a priatelia mi
kúpili iPad. Nádhera! Dokonalý dizajn, dokonalá funkčnosť,
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neopakovateľný obchodný model. Výsledok snov Steva Jobsa. Mal som telefón Nokia a už si nikdy nekúpim túto značku.
Keď som videl iPhone a iPad, zmenil sa mi svet. A to nedávno
vyšiel o mne článok, že vraj Slovensko potrebuje svoju Nokiu.
Ospravedlňujem sa, beriem späť, dementujem – Nokiu nie!
Radšej Apple. Kto si raz kúpi počítač Apple, zavrhne všetky
notebooky s presýpacími hodinami od Microsoftu rovnako,
ako človeka, ktorý jazdil na BMW, už iné auto nedokáže očariť. Sú to výsledky ambicióznych snov, nádherného dizajnu
a úžasného prepracovania všetkých detailov. Našou najväčšou hrozbou nie je to, že mierime k príliš vysokým cieľom
a nedosiahneme ich, ale to, že mierime k cieľom až príliš
nízkym a tie aj dosiahneme, povedal kedysi Michelangelo Buonarroti a vymaľoval Sixtínsku kaplnku, vytesal Pietu
a Dávida. Potrebujeme ľudí so snami a víziami, ktorí dokážu
vytesať Dávida alebo postaviť Sixtínsku kaplnku. Je smutné,
že naši špičkoví ľudia musia odchádzať do zahraničia, aby si
mohli splniť svoje sny. Špičkoví vedci, dizajnéri, grafici, architekti, umelci, kuchári, inovátori, vinári a mnohí ďalší – tu
treba hľadať zdroje budúcej prosperity našej krajiny. Naši
politici nemajú sny ani vízie. Okrádať občanov, privatizovať,
tunelovať štátne podniky, asfaltovať cesty, nechať sa uplácať od zahraničných „investorov“, ktorí si k nám prišli ohýbať a zvárať železo, je málo. Títo ľudia nás neokrádajú iba
o peniaze, ale aj o naše sny. Ich obzor sa končí na diaľnici Bratislava – Košice, kde budú premávať kamióny a rozhadzovať
domorodcom múku a cestoviny. Mám svoj sen. A čím viac
nás bude, tým lepšie. Aj naši predkovia snívali svoje sny. Môj
starý otec Ondrej kedysi dávno zvrhol v našej obci starého
komunistu, ktorý robil všetkým ľuďom zle. Sníval svoj sen
po svojom otcovi Adamovi – Amerikánovi. Opravil som si
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dom po starom otcovi Ondrejovi a snívam, že raz na Slovensku dokážeme to, čo dokázali Tomáša a Jan Baťovci – vytvoríme v regiónoch silnú autonómiu postavenú na poctivých
podnikateľoch a neumožníme politickým figúrkam a mafiánom brať si, čo im nepatrí. Mám svoj sen, že aj my raz budeme mať na Slovensku svoju značku „Apple“ alebo „BMW“.
Otázky na zamyslenie
Aký sen snívate o vašej firme? A o čom snívajú
ľudia okolo vás? Aké výrobky a značky vás
fascinujú? Rozmýšľali ste čím? Poznáte sny
vašich zákazníkov? Čo robíte pre to, aby sa
vaše sny stali realitou? Čo robíte pre to, aby ste
naplnili sny vašich zákazníkov?
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37| Nech žijú kuchári!
Pred časom som napísal úvahu o gastrofóbii, kde som
opisoval svoje zlé skúsenosti zo slovenských reštaurácií. Keď
si spomeniem na detstvo, dodnes mám pred očami prísnu
učiteľku pri okienku v školskej jedálni, ktorá má nútila dojesť
mliečnu polievku. Odvtedy nemôžem piť mlieko a nedokážem zjesť niektoré „kulinárske“ skvosty, ktoré nám varievali v škole. Napríklad pľúcka na smotane, dukátové buchtičky alebo prívarok zo zelenej fazuľky. Možno bola chyba vo
mne a bol som príliš rozmaznaný. Podobné reakcie si však
všímam na deťoch aj dnes a keď idem po moju dcéru do školy, zo školskej jedálne cítim často niečo veľmi podobné, ako
som prežíval vo svojom detstve.
Bol som nedávno s našimi hosťami v kolibe v Terchovej
u Jožka Miča. Výborné jedlá za nízke ceny. Priatelia z Nemecka sa oblizovali nad kapustovou polievkou, haluškami, rezancami a ďalšími dobrotami. Spoznal som v poslednom období kuchárov, ktorí vedia výborne variť – Pavol Nedved, Peter
Ďurčo, Miško Blaha, Maroš Filo alebo Ferko Williger. Rozmýšľam nad tým, čo majú spoločné a myslím si, že je to láska
k svojej profesii, radosť z toho, keď zákazníkovi chutí, potešenie z vydareného výsledku. Je málo takých povolaní, kde
prichádza spätná väzba takmer okamžite. „Jídlo bylo dobré,
máte ho na vratech,“ hovorieval žartovne môj svokor. Ja však
hovorím o kuchároch, ktorí varia pre potešenie seba a druhých, ktorí povýšili prípravu jedla na umenie.
Poznám veľmi úspešného podnikateľa, ktorého syn pred
rokmi túžil byť kuchárom. Úspešný otec dostal skoro infarkt a donútil ho pracovať vo svojej rastúcej firme. Cesta bola
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jasná – spoznať firmu a viesť ju po ceste, ktorú naprojektoval otec. Syn však zdedil otcovu tvrdú hlavu, po určitom čase
sa vzbúril a odišiel. Dnes robí hasiča, vyťahuje ľudí z havarovaných áut a je šťastný. Otec za svoje dividendy vybudoval
hotel a reštauráciu a hľadá dobrých kuchárov... Taký je život.
Aj môj syn sa prihlásil na vysokú školu. Sledoval som, ako sa
doma učí manažment, logistiku, kvalitu. Niekedy mi je študentov ľúto. Učiť sa suché poučky a definície, normy ISO, 5S
alebo 7P – hrôza a strach. Bol som však ticho, nech sa chlapec prepletie cez množstvo zbytočností a potom príde život,
kde sa to všetko naučí. Nepreplietol sa a zo školy ho vyhodili. Pýtam sa ho, čo ho baví a čo robí rád. Jeho odpoveď ma
neprekvapila – variť. Od malička kuchtil, vymýšľal recepty
a servíroval nám rôzne jedlá. ,,Tak var,“ hovorím mu a zdalo sa mi, že čakal inú reakciu. Nemyslím si, že deti musia ísť
v šľapajach svojich rodičov. Je lepšie, ak si človek nájde svoju vlastnú cestu, ako keď ide po ceste, ktorú vyšľapal niekto
druhý.
Rozmýšľam nad paralelou medzi mojou profesiou
a umením kuchára a nachádzam veľa spoločného. Správny
výber surovín, normy a štandardy na prípravu jedla, tímová práca, logistika, JiT, inovácie pri tvorbe jedál s ohľadom
na chuť a zdravú výživu, dizajn, návrh portfólia jedál a nápojov, budovanie vzťahu so zákazníkom, organizácia chodu
kuchyne, kalkulácie atď. Krásna profesia. Každá ľudská práca
môže byť krásna, ak ju robíme s láskou a vidíme v nej zmysel. Je rozdiel uvariť každý deň 150 obedov pre deti v škole
a 150 obedov ľuďom, ktorým chceme spríjemniť prestávku
a priniesť krásny zážitok. Aj chodník sa dá zametať s dobrým pocitom, ak nás teší, že ľudia môžu chodiť v príjemnom
prostredí. Mám rád dobrých kuchárov, pretože na tanieri
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nepodávajú iba dobré jedlo, ale aj svoju lásku k tomu, čo
robia. Prídu k zákazníkovi, vysvetlia, ako pripravili jedlo
a zaujíma ich, ako mu chutilo. Dávajú na tanier viac, ako je
predpísané a tešia sa, keď je zákazník spokojný – a peniaze
zarábajú len tak, popri tom. Asi nie je dobré vtláčať našim
deťom svoju predstavu o živote. Lepšie je ich nechať objavovať svoju vlastnú cestu, na ktorej môžu nájsť veľké dary
a šťastie. Buckminster Fuller, americký vizionár a vynálezca,
raz povedal: „Všetky deti sa rodia ako géniovia: 9 999 z každých 10 000 však dospelí rýchlo a nenávratne pripravia o ich
genialitu.“ Škoda – pre dieťa i pre náš svet, ktorý zostane
ochudobnený o jeho talent. Nech žijú kuchári!
Otázky na zamyslenie
Snažili ste sa zmeniť svojmu dieťaťu alebo
spolupracovníkovi jeho predstavu o živote? Prijal
to? Aký ste mali z toho pocit? A aký bol výsledok?
Boli ste v reštaurácii, kde kuchár varí s radosťou?
Vrátite sa tam ešte? Koľko kuchárov, ktorí varia
s radosťou, máte vo vašej firme? A čo vy? Varíte
s radosťou? Kráčate po vlastnej ceste?
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38| 38
Toto číslo bolo minulý týždeň na Slovensku všade. Príčinou bola, žiaľ, tragická smrť Pavla Demitru. Človeka so srdcom, ktorý po sebe zanechal na tomto svete hlbokú stopu.
Toto číslo už na slovenskom hokejovom drese nebude nosiť
nikto. Každý z nás má na svete svoje číslo a nikto druhý ho
po nás nosiť nebude. Sme jedineční a po každom zostane
niekde zavesený dres s jeho číslom, presne tak ako po Pavlovi
Demitrovi. A veľká prázdnota, smútok a otázky...
Otázky, prečo sa stávajú podobné veci a prečo si Pán
k sebe volá dobrých ľudí v takom mladom veku. Všetky diskusie sú zbytočné, žiadne slová nezaženú žiaľ a nezaplnia
prázdne miesto po blízkom človeku.
Tak často si plánujeme, čo všetko máme ešte urobiť,
nahovárame si, akí sme nenahraditeľní – a v jednom okamihu je po všetkom. Memento mori, hovorievali si starí mnísi,
spávali v rakvách a každý deň prekračovali svoj hrob. My každý deň myslíme na úplne iné veci a smrť nás zaskočí.
Smutná správa ma zastihla v aute v Ostrave. V ďalších
hodinách som videl na Morave aj u nás doma niečo nevídané. Tisíce ľudí, ktorých dokáže niečo ešte spojiť a rozplakať.
Niekedy čítam o politických lídroch a slovo líder sa mi zdá pri
týchto úradníkoch a figúrkach veľmi zneužité. Minulý týždeň
ľudia plakali za skutočným lídrom. Človekom, ktorý vo svojej
profesii dosiahol vrchol, vedel strhnúť svojich spoluhráčov
a tisíce ľudí a pritom on sám zostal skromný a ľudský.
Keď nám náhle odíde blízky človek, máme často výčitky, že sme mu ešte nestihli veľa vecí povedať. Nestihli, lebo
sme sa niekam ponáhľali a nemali sme na neho čas, aj keď
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bol často celkom blízko nás. Odkladáme mnohé dôležité veci,
ako keby sme mali žiť večne. Neodkladajme ich a urobme
ich hneď. Navštívme blízkych a milovaných ľudí a povedzme im, čo sme im povedať chceli. Nezhŕňajme zbytočné veci
okolo seba. Zostanú tu po nás a raz ich vyhodia na smetisko.
Naše dobré skutky však nikto nevyhodí, láska a dobro pretrvajú v druhých ľuďoch aj po nás tak, ako bude žiť v blízkych
Pavla Demitru. Myslíme si, že sme nenahraditeľní, ale nie
sme. Chlapci z havarovaného lietadla budú veľmi chýbať, ale
nahradia ich iní. Často sa pozeráme na druhých ľudí zhora,
alebo sme k nim nevšímaví. Každý má svoju tridsaťosmičku
na drese a každý zanechá svoju vlastnú stopu na tomto svete.
Každý človek je jedinečný a zaslúži si, aby sme sa neho pozerali s úctou a rešpektom. Niekedy ma hnevá, keď rozprávame o zosnulých ľuďoch, akí boli dobrí a výnimoční, ale počas
ich života sme si ich nevšímali a nikdy sme im nepovedali
do očí to, čo rozprávame nad ich hrobom. Máme čas, aj keď
nikto nevie aký, aby sme urobili, čo máme, aby sme sa pozreli do očí blízkym okolo nás a povedali im to, čo im povedať
chceme – ešte dnes, keď sú tu s nami, aby sme im to nemuseli šeptať niekedy v budúcnosti nad hrobom.
Nechápeme niekedy zmysel vecí, ktoré sa odohrávajú
okolo nás. A ani nemôžeme, pretože nás všetko okolo mnohonásobne presahuje. Zlé veci sú niekedy aj signálom, aby
sme si všímali maličkosti, aby sme boli citlivejší, trochu opatrnejší v tom, čo robíme a dávali si každý deň pozor. Aby sme
si zbytočne neubližovali a tešili sa, že sme tu, práve v tejto
chvíli a s ľuďmi, ktorých máme radi. Aby sme si hlbšie uvedomili svoju pominuteľnosť na tomto svete a dary, ktoré máme.
Pred desiatimi rokmi spadlo lietadlo na New York a zostali
sme v šoku. Minulý týždeň spadlo lietadlo v Jaroslavli a sme
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v šoku znova. Kde bol Boh, keď zabíjali ľudí na bojiskách, alebo keď zomierali nevinní ľudia v lietadlách? Takto sa možno
pýtajú mnohí. Bol tam a je tu s nami aj dnes. A hovorí nám:
Tu máte chlieb, vstaňte a utrite si slzy, máte pred sebou ešte
dlhú a ťažkú cestu. Nebojte sa, ja pôjdem s vami.
Otázky na zamyslenie
Odkladáte niekedy dôležité veci na neskôr?
Zamýšľate sa nad príčinou tohto konania?
Máte za seba pripravenú zálohu, ktorá vás
môže hocikedy nahradiť? Čo by o vás hovorili
vaši blízki, keby ste zajtra havarovali v lietadle?
Koľkých blízkych ľudí plánujete navštíviť
a odkladáte to? Ako predchádzate vo vašej firme
katastrofám? Všímate si maličkosti okolo seba,
v ktorých je zdroj rizika?
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39| Imitátori, inovátori
alebo „imovátori“?
V odborných kruhoch sa často diskutuje o tom, či je lepšie inovovať alebo imitovať. Oded Shenkar vo svojej knihe
Copycats používa pojem Imovation, pričom hovorí, že napriek tomu, že sa v podnikaní zdôrazňuje význam inovácií,
imitátori sú rýchlejší, lacnejší, menej riskujú a v konečnom
dôsledku sú úspešnejší ako inovátori. Kde je pravda? Môžeme sa alibisticky oprieť o názory autorít a povedať, že Shenkar nemá pravdu. Veď už Peter Drucker vyhlásil, že každá
organizácia, a to nielen výrobný podnik, musí mať jednu
základnú schopnosť – inovovať. Autori stratégie modrého
oceánu W. Chan Kim a René Mauborgne tvrdia, že „podniky,
ktoré chcú rásť, musia prelomiť začarovaný kruh konkurenčného benchmarkingu a imitácie”. A Kevin Kelly, kedysi napísal, že „bohatstvo v tomto novom režime prúdi priamo z inovácií, nie z optimalizácie. Znamená to, že bohatstvo nevzniká
dokonalým zvládnutím známeho, ale nedokonalým zmocnením sa nového“.
Ak nám nestačí táto argumentácia, môžeme skúmať ďalej.
Na jednej strane máme napríklad Apple s iPhonom, Dysonov vysávač, topánky Geox alebo Red Bull. Na druhej strane
sú opačné príbehy – s prvým mobilom prišla Motorola, prvý
personálny počítač, myš a operačný systém pripomínajúci
Windows vznikli v laboratóriách firmy Xerox v Palo Anto.
Celá diskusia je zbytočná, ak pracujeme s nepresnými
pojmami. Inovácia nie je patent, vynález, invencia, prevratné riešenie. Inovácia je riešenie, ktoré uzná zákazník tak, že
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si ho kúpi a je ochotný zaplatiť aj viac, pretože toto riešenie mu ponúka nové hodnoty – v dizajne, funkčnosti, emóciách, ekológii, produktivite a pod. Inovátor teda nie je ten,
kto vynašiel nový výrobok, ale ten, kto ho úspešne uviedol
na trh. Henry Ford nevymyslel automobil, ale vymyslel prevratný systém jeho výroby. Inšpiroval sa na jatkách v Chicagu
a vymyslel výrobnú linku, ktorá umožnila vyrábať legendárny model T tak, že si po prvýkrát v histórii mohli automobil
kupovať aj bežní ľudia. Henry Ford bol veľký inovátor. Pred
rokmi prišla firma Schöller na trh s perfektným nanukom
– kvalitná čokoláda, plnka, obal. Nazvali ho Premium Style
Eis a uviedli na trh. Neúspešne. Podobný produkt uviedla
na trh firma Algida, s pôsobivou reklamou a názvom Magnum a s veľkým úspechom. Kto bol v tomto prípade inovátor? Nakoniec preukázala inovačnú schopnosť aj firma
Schöller. Zmenila zložitý názov na Macao a využila masívnu reklamu svojho konkurenta. Vymyslel Steve Jobs vo svojich iPadoch nejaké prevratné technické riešenie? Dal dokopy
najlepších dizajnérov na svete a z dostupných komponentov vytvoril nielen nový produkt, ale celý obchodný systém.
Keď k tomu pridáme uvádzanie výrobkov na trh, plné emócií
(spomeňme si na prvé uvedenie personálneho počítača Mac
v roku 1984 s motívom Veľkého brata), úspech je istý. Imitátori zbierajú iba odrobinky. Za imitátora by sme však mohli
do určitej miery označiť aj Steva Jobsa, ak si spomenieme, že
Xerox mal personálny počítač už v roku 1973. A mal vo svojich laboratóriách aj oné veci – myš, small talk, laserovú tlačiareň, riešenie klient server a iné.
V dnešnom svete vzniká najviac inovácii tak, že sa poskladajú existujúce komponenty, technológie a riešenia iným
spôsobom. Preto treba prekročiť hranice svojej špecializácie
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a odboru, prepájať svety dizajnu, nových materiálov, technológií a pod. Nedávno sme diskutovali s Miloslavom Karaffom
zo spoločnosti Elcom v Prešove. Hovoril o stratégii polievky.
Keď príde človek do reštaurácie a objedná si polievku, dostane pomerne rýchlo kvalitné jedlo. Keď si má urobiť podobnú polievku doma a pokúsil by sa vyrobiť si aj všetky ingrediencie, bude mu to trvať veľmi dlho, výsledok sa nemusí
podariť a cena polievky bude pravdepodobne veľmi vysoká. Podobne je to s inováciami – na trhu je množstvo ingrediencií, treba vymyslieť iba správnu polievku. Inovátori teda
nepotrebujú neustále vymýšľať koleso, potrebujú prekonať
hranice svojho odboru a myslenia, potrebujú mať správne
informácie o nových riešeniach vo svete a znalosti, ako robiť
inovácie orientované na zákazníkov (nie iba vyvíjať výrobky
a potom rozmýšľať, kto si ich kúpi. Kľúč k inováciám nie je
ani tak vo vynachádzaní a objavovaní, ale hlavne v sieťovaní, spolupráci, v schopnosti prichádzať s novými riešeniami,
ktoré príjemne prekvapia zákazníkov a sú správne uvedené
na trh. Firma Elcom to takto robí a dokáže vyvážať elektroniku do Číny a robiť náročné inovatívne riešenia v oblasti
osvetlenia, optiky, medicíny alebo výrobných procesov.
Aká je teda správna odpoveď? Sú úspešnejší inovátori
alebo imitátori? Imitátori, ktorí kopírujú (aj to často nedokonale) a pokúšajú sa odlíšiť iba nižšou cenou, nemusia mať
úspech a často doplatia na krvavú vojnu znižovania nákladov. Úspešní sú však inovační imitátori, rovnako ako inovátori, ktorí nie sú zahľadení iba do svojho riešenia, poznajú svet
svojho zákazníka, alebo vytvárajú úplne nový svet zákazníkov.
Jediný, kto rozhoduje o úspechu inovácie, je zákazník. Byť
druhý môže byť niekedy naozaj výhodnejšie, stačí sa pozrieť
na príklady z cyklistických pelotónov. Pri inováciách sa ten
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prvý často venuje svojmu produktu, odstraňovaniu nedostatkov a zdokonaľovaniu. Ten druhý sa môže viac sústrediť
na procesy a potreby zákazníka a správny čas uvedenia svojho riešenia na trh. Takže kto je úspešný? Inovátor alebo imitátor? Úspešný je ten, koho odmení zákazník.
Otázky na zamyslenie
Ako vnímate inovácie vo vašej firme? Sú to len
prázdne slová, alebo skutočne inovujete? Ako
meriate úspešnosť inovácií? Aký je váš prístup
k inováciám? Aké postupy používate? Koľko
inovačných projektov dokončujete, ktoré vám
zvýšia tržby v najbližších rokoch o viac ako 50 %?
Ako vaše inovácie prijímajú zákazníci? Kde
nachádzate inšpirácie? Nemáte odpovede? Tak sa
nad sebou vážne zamyslite a robte s tým niečo.
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40| Doplňte vodu!
Nemám rád, keď prístroje komandujú ľudí. A stretávam
sa s tým stále častejšie. Prístroj neslúži človeku, ale človek
obsluhuje prístroj. Hrôza. Poznáte to, ako vás komanduje
nejaký automat alebo fanatik, ktorý k nemu napísal manuál. Stlačte tlačidlo, zvoľte funkcie, zadajte kód, pri najbližšej
príležitosti sa otočte do protismeru... V podniku budúcnosti
vraj bude iba jeden človek a pes. Úlohou človeka bude kŕmiť
psa a úlohou psa bude strážiť človeka, aby nestláčal gombíky a nepokazil automat. Chcel by som robiť strážneho psa
v podniku budúcnosti.
V práci máme automat na kávu značky Siemens. Začínam mať z neho strach. Mám dojem, že prístroj je schopný
rozpoznať človeka, aj keď to výrobca v dokumentácii neuvádza. Vždy, keď sa k nemu blížim, tak niečo požaduje. Najskôr mi červeným písmom oznámi, že mám doplniť vodu
a potom ma žiada o doplnenie kávových zrniek. Všetko urobím a netrpezlivo stláčam gombík na dvojitú kávu. Nie. Prístroj chce, aby som ho vyčistil. On vie určite identifikovať
osoby, ktoré k nemu prichádzajú a mňa považuje za údržbára. Od našej elegantne oblečenej a upravenej ekonómky
nikdy nechce, aby ho čistila alebo dopĺňala zrná.
Nedávno som prišiel do hotela v Ostrave. Dali mi kartu od parkoviska a kľúč od bránky k nemu. Po zaparkovaní
ďalšie tri kľúče a zložité inštrukcie o tom, ako sa dostanem
do izby. V izbe ma čakal vrcholný zážitok. Inštrukčný leták
na zapnutie televízneho prijímača. Sedel som pred strieborným a čiernym ovládačom a stláčal nezmyselné tlačidlá podľa inštrukcií – najskôr čierny, potom strieborný, teraz EXT1,
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potom šípkou dole a OK. Po desiatich minútach som to vzdal
a radšej som si zobral do ruky knihu. Poznáte tie hotely, kde
je internet chránený 20-miestnym heslom, ktoré sa denne
mení ako v centrále NATO? Strašné hotely.
Išli sme s kamarátom na cestu do Nemecka. Starostlivo som si na nemeckej strane zadal do navigačného systému cieľovú stanicu, v ktorej som nikdy predtým nebol. Prístroj nás komandoval a neustále nás viedol iným smerom,
ako ukazovali tabule. Je to inteligentný navigátor, hovorím si,
on určite optimalizuje cestu. Keď sme už išli po poľnej ceste a prístroj nám prikazoval odbočiť na lesný chodník, tak
sa Zbyněk vzbúril a vyhlásil nášho navigátora za nepodarok.
Nemal pravdu – to ja som si zvolil režim pre chodcov. Ale
dal som Zbyňkovi za pravdu a zvalil som to radšej na prístroj.
Keď idem do bánk alebo k mobilným operátorom, tak
často rozmýšľam, či so mnou hovoria ľudia, alebo vyspelé
automaty, na nerozoznanie sa podobajúce na človeka. Sú
to však ľudia naprogramovaní podľa CRM systémov a štandardov komunikácie so zákazníkom. Presne ako automaty
na kávu.
Páčia sa mi prístroje, aké robí Apple. Žiadne tlačidlá,
maximálne jedno. Žiadne okná a presýpacie hodiny, žiadne
resety, tvrdé resety a reinštalácie, ak chcete, aby prístroj pracoval rýchlejšie. Už mám dosť programov, ktoré sa ma stále
pýtajú: „Naozaj to chcete?“ Chcem! A dočkal som sa. Zbohom, Microsoft a PC, v týchto dňoch prechádzam do sveta
Apple – sveta dokonalosti.
Všimol som si, že mnohé firmy „inovujú“ tak, že v novom
riešení je viac sebarealizácie jeho tvorcu, ako uspokojenie
zákazníka, viac zbytočných funkcií, ako užitočných, viac zložitosti, ako jednoduchosti. Zložitý, komplexný svet nás raz
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zničí. Technika skolabuje a my si nebudeme vedieť vypestovať zemiaky a upiecť z nich obyčajné placky. Mali by sme
začať bojovať proti tlačidlám, ovládačom, zložitým menu
a oknám (volajú to Windows), hrubým návodom na obsluhu a zmluvám s malými písmenkami.
Zabudnime, čo nás učili na školení o komunikácii
za európske peniaze a začnime sa zase normálne obliekať,
usmievať, gestikulovať a hovoriť prirodzeným jazykom. Vráťme do nášho sveta ľudskú reč, prirodzené správanie a jednoduchosť. Nedovoľme prístrojom, automatom a programom,
aby riadili naše životy. Držte sa! Idem doplniť vodu, vyčistiť
automat a za odmenu dostanem kávu. Dúfam...
Otázky na zamyslenie
Aký výrobok a služba vás v poslednom období
nahnevali svojou zbytočnou zložitosťou? Pozeráte
sa na vaše výrobky a služby očami zákazníka?
Pokúšali ste sa zbaviť váš výrobok alebo službu
všetkých zbytočností? Ako sa dajú zjednodušiť
procesy vo vašej firme? Ako sa dajú zrušiť
zbytočné procesy vo vašej firme? Aký je vlastne
zmysel vašej firmy?
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41| ,,Socík“ žije
Často navštevujem slovenské a české podniky a niekedy mám pocit, že som sa vrátil do čias socializmu. Nemám
na mysli ani tak veľké zasadačky, sekretariáty, predimenzované budovy, nekonečné schôdze a formuláre, ale skôr
obrovské plytvanie a neporiadok na každom kroku. Šokujúce na tom všetkom je, že si to majitelia, manažment a pracovníci často ani neuvedomujú.
Základom pre kalkuláciu ceny, ale aj výpočet kapacít
a plánovanie výroby je spotreba času a norma. Pri snímkovaní procesov bežne nachádzame aj dvojnásobné hodnoty
podnikových noriem, v lepších firmách je odchýlka 20 – 30 %.
Znamená to, že firma má už vo svojich štandardoch zabudovanú polovičnú produktivitu oproti svojim konkurentom
(vychádzam z predpokladu, že firmy dnes používajú na meranie práce metodiky typu MOST, MTM, UAS, REFA a pod.).
Pri tom všetkom však ľudia často neplnia ani predimenzované normy, objednávky sú v sklze a plán sa naťahuje. Ako
dlho môže existovať firma, ktorá ide na polovičný výkon a jej
zákazníci musia čakať? Pri snímkovaní využitia strojov vychádza efektívne využitie zariadení, ktoré sú často úzkymi miestami, pod 40 %. Spomínam si na firmu, kde mali dva kľúčové
stroje vyťažené pod 40 % a v investičnom pláne bol pripravený
nákup ďalšieho. Pýtate sa, či sú blázni? Nie sú. Keď sa majiteľ takejto firmy pýta, ako má vyťažené kľúčové stroje, dostane často protiotázku: „A aká je vaša predstava?“ Vo výkazoch
dostane presne také číslo, po akom túžil, akurát, že vo využití
stroja sú zahrnuté aj prestávky, časy na pretypovanie, opravy, výrobu nepodarkov a pod. Pri snímkovaní pracovníkov
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je to podobné. Produktívne vyťaženie pracovníkov sa obyčajne pohybuje pod 50 %. Čo robia v ostatnom čase? Čakajú
na materiál, chodia po podniku a niečo hľadajú, opravujú veci,
ktoré neurobili poriadne na prvýkrát, alebo vypisujú zbytočné formuláre. Podobne je to aj v administratíve – obchodníci
priznávajú, že len 30 – 40 % svojho pracovného času venujú
skutočne tomu, za čo dostávajú peniaze a podobne je to aj
s ďalšími profesiami. Poznáte to. Šéf výroby a majstri behajú
po dielni, zháňajú materiál a ak ho nezoženú, tak menia plány
a priority. Obchodníci namiesto obchodu naháňajú nedokončené objednávky vo výrobe a upokojujú zákazníkov, aby boli
trpezliví. Konštruktéri a technológovia si kreslia a počítajú vo
svojich kanceláriách, ale iba málo z nich vie, koľko stojí materiál, ktorý predpisujú a či sa dá podľa ich výkresu aj produktívne vyrábať a montovať. Pracovníci marketingu nepoznajú
zákazníkov, ich procesy a problémy, pretože pripravujú výstavy a vybavujú dotácie z fondov EÚ. Vývoj výrobkov a príprava výroby ovplyvňujú pritom až 80 % nákladov na výrobok.
Z priebežného času výroby tvoria činnosti, ktoré pridávajú
hodnotu, menej ako 5 % a výťažnosť administratívnych procesov (meraná ako výstup správnej informácie na prvýkrát)
sa pohybuje medzi 5 –10 %. A v tomto chaose všetci nadávajú,
ako sa nadrú, koľko majú práce a akí sú preťažení. Keď nie sú
objednávky, tak to ešte „ide“. Najhorší je však zákazník, ktorý
si naraz objedná produkty a ešte si vymýšľa rôzne modifikácie. Hrôza! V jednej firme mi na otázku, čo je ich najväčšou
konkurenčnou výhodou, odpovedali, že flexibilita. Keď sme sa
bavili o tom, čo je ich najväčší problém, dostal som rovnakú
odpoveď. Nechápal som, ako môže byť flexibilita výhodou aj
nevýhodou zároveň. Vysvetlenie bolo jednoduché. Keď príde
zákazník, sľúbime mu všetko, čo chce (to je tá prvá flexibilita).
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Keď to treba splniť, tak máme problém a obchodníci ho musia
hasiť (to je tá druhá flexibilita). Toto všetko je operatíva, ktorá
ľudí obyčajne pohltí tak, že na strategické projekty a inovácie
nezostáva čas. Funguje to často tak, že „vývoj niečo vymyslí“
a potom nadáva obchodníkom, že to nevedia predať. Mohol
by som pokračovať spormi medzi rôznymi oddeleniami (sloveso oddeľovať je príznačné) a rozkrádaním, ktoré tak radi kritizujeme u druhých. Za rozkrádanie považujem aj flákanie sa
v práci, ničenie materiálu a strojov, výrobu nepodarkov alebo neplnenie dohodnutých úloh. Manažéri a vlastníci týchto
firiem chodia často viac na spoločenské akcie, ako na odborné
školenia, neštudujú, pretože si myslia, že už všetko vedia. Keď
problémy začnú prerastať cez hlavu, objednajú nový informačný systém alebo vyhlásia akciu – Treba šetriť, nech to stojí, čo to stojí! A všetci sa tvária, že to ide, aj keď to nejde. Čo
vám budem hovoriť. Socík...
Otázky na zamyslenie
Ruku na srdce – koľko z opisovaných situácií sa
vyskytuje vo vašej firme? Koľko času venujete
odstraňovaniu následkov a koľko hľadaniu
skutočných príčin? Koľko času venujete
prítomnosti a koľko budúcnosti? Nie je socík
výsledkom vašej lenivosti? Alebo vychádzate
z toho, že socík je od slova sociálny? Naozaj si
myslíte, že tolerancia neporiadku vo firme je
sociálny postoj? Prebuďte sa!
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42| Svet sa zbláznil
USA, Čína, Japonsko, Taiwan, Kórea, Singapur a India
majú veľkú konkurenčnú výhodu, že nemajú EÚ.
Kedysi dávno fungovali podniky tak, že vyrábali veci,
ktoré si druhí ľudia kupovali. Keď nebol záujem, vyrábalo sa
menej a investície sa znižovali; keď záujem rástol, kapacity sa
rozširovali. Keď firma potrebovala naučiť svojich zamestnancov nové veci, tak ich sama vyškolila, alebo ich poslala na školenie. Keď firma stratila zákazníkov, lebo nemala dobré produkty alebo procesy na ich obslúženie, obyčajne skrachovala
a nahradila ju iná, schopnejšia firma. Keď bol zamestnanec
vo firme spoľahlivý a dobre vykonával svoju prácu, dostal
zodpovednejšie a lepšie platené miesto. V tomto svete sa
dvaja podnikatelia dohodli, podali si ruky a ich slovo platilo. Nepotrebovali armádu právnikov a hrubé zmluvy. Koniec
rozprávky.
Môj kamarát pivovarník Stando Bernard tlačí plagáty
s nápisom Svět se zbláznil a komentuje tak nenormálne veci
okolo nás. Myslím si, že netrpí nedostatkom tém. Vráťme
sa však k príbehu podniku. Dnes mnohé podniky nakupujú
zariadenia, pretože na to dostávajú dotácie. Výsledkom sú
často výroby s predimenzovanými kapacitami a strojmi. Podnikatelia nestavajú penzióny preto, že prichádza viac turistov,
ale preto, že beží program z európskych fondov. Ani zamestnanci sa neškolia preto, že potrebujú nové informácie a znalosti, ale preto, že práve prebieha európsky projekt preškoľovania zamestnancov. Profesori píšu svoje ďalšie „výskumné“
práce do šuplíka nie preto, že objavili niečo nové, ale preto,
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že prišli fondy na výskum a inovácie. Niektorí hovoria, že už
ani nové práce nepíšu, iba menia názvy podľa kľúčových slov
v aktuálnej výzve.
Aby sa európske peniaze dobre využili, musí sa všetko
podrobne kontrolovať. Ak dostanete peniaze na projekt, mali
by ste zamestnať ďalších ľudí, ktorí budú spravovať agendu
a vysvetľovať úradníkovi veci, ktoré aj tak nikdy nepochopí, pretože nikdy nepodnikal, nevyvíjal ani nevyrábal nové
výrobky.
Vznikla nová vrstva „podnikateľov“. Mnohí z nich nevedia nič užitočné, čo by si ľudia od nich kúpili, ale vedia
vybaviť fondy. Tí, čo to vedia skutočne urobiť, sa už nájdu
– na dohodu a za províziu. Toto je nová vrstva zbohatlíkov,
ktorú vytvorili európske fondy. Skupina ľudí, ktorá korumpuje, škodí prirodzenej konkurencii a míňa peniaze niekoho
druhého.
Už ste sa fotili pri plagáte s logom EÚ alebo pod jej zástavou? Asi ste ešte nedostali peniaze z fondov. Firmy si musia
urobiť tabule so žltými hviezdami na modrom podklade
a manažéri sa pri nich musia pravidelne fotografovať, aby
dokladovali účelné využitie prostriedkov z fondov Európskej
únie. Chýba už len kosák s kladivom.
Zhrňme si to. Podnikatelia a občania z Nemecka, Holandska až po Slovensko platia dane, z ktorých časť sa presúva
do fondov Európskej únie. Armáda úradníkov sedí a dohaduje sa, ako ich rozdelí. Každé ich zasadnutie a konferencia
stoja peniaze, ale to je iba začiatok. Začnú sa písať príručky, priority, kritériá, programujú sa internetové stránky, tlačia sa brožúry a organizujú školenia. Eurá sa míňajú stále
rýchlejšie. Aby to všetko fungovalo, treba príručky prekladať
a v každej krajine vytvoriť rôzne národné agentúry a platiť
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ďalších úradníkov a koordinátorov. Už sa dostávame ku koncu. Aj podnikateľ alebo občan, ktorí prispeli do fondov, si
konečne môžu siahnuť na svoje vlastné peniaze. V pokladnici ich zostala možno už iba polovica, ale ešte stále je to dosť.
Treba si prečítať zložité príručky a správne vyplniť formuláre. Toto je ideálny prípad. Reálne je, že musíte projekt podať
cez poradenskú firmu, ktorá „vie ako na to“. Inými slovami, vie komu, ako a koľko percent treba odviesť. Na konci tohto procesu je zopár šťastlivcov, ktorí dostanú peniaze.
Ale radosť je predčasná. Ďalšie formuláre, výkazy a diskusie
s úradníkmi, ktorí majú svoj vlastný svet. Najmite si ďalších
poradcov, lebo budete musieť peniaze vrátiť. A pravidelne
sa fotografujte pod európskou zástavou, to majú úradníci
najradšej. Výsledok?
Veľká časť peňazí vyhodená na administratívu, byrokraciu a množstvo úradníkov.
Zvýšená korupcia na rôznych miestach a prelievanie časti peňazí k firmám a ľuďom, ktorí nikdy žiadnu hodnotu
nevytvorili.
Množstvo peňazí sa vyhodí na nezmyselné projekty.
Narúšanie konkurenčného prostredia tým, že sa často
dotujú menej schopní (alebo všetkého schopní?) na úkor
poctivých podnikateľov, ktorí sa venujú svojmu biznisu.
Podnikatelia, ktorí sa do tohto nezmyselného procesu
zapoja, musia obetovať svoj čas, ktorý predtým venovali inováciám, vývoju nových výrobkov a biznisu, vypĺňaniu papierov a úradníckej práci.
Frustrácia mnohých ľudí z toho, v akom absurdnom
a chorom systéme žijeme.
Zdá sa vám, že všetci stratili rozum? Aj ja mám ten pocit.
Neužitočný úradník v sklenenej budove vymyslí nezmysel
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a normálni ľudia a podnikatelia musia uhádnuť jeho prioritu. Mnohé firmy rezignovali – nepodávajú žiadne projekty
a vracajú pridelené dotácie.
Keď letíte nad Slovenskom v jarných mesiacoch, všetko je žlté. Repka olejná, ktorá sa prilieva do nafty. Svet sa
zbláznil. Budeme robiť energiu z poľnohospodárskych plodín a drevnej hmoty a ľudia nebudú mať čo jesť, zdražejú
papier, nábytok a ďalšie veci. Kto zastaví týchto šialencov?
Čo ešte vymyslia? Generujú heslá bez obsahu a nalievajú
peniaze, ktoré sami nevytvorili, do nezmyselných projektov.
Vie niekto, čo je znalostná ekonomika alebo informatizácia
školstva? Vie niekto vysvetliť vplyv týchto prázdnych pojmov
na kvalitu života ľudí alebo úroveň vzdelania detí? Spýtajte sa
vysokých úradníkov a budú rozprávať, rozprávať a rozprávať.
Aj tak nepochopíte, čo vám povedali. Sú to len prázdne heslá,
podobné ako kedysi vymýšľali ruskí alebo čínski komunisti.
Prázdne heslá a za nimi premrhané peniaze a príležitosti.
Ministerskí úradníci sa chodia pozerať do vyspelých krajín, ako sa robia inovácie. Vidia krásne budovy a správajú sa
podobne ako manažéri jedného českého podniku, ktorí si
po návrate z firmy Toyota kúpili biele prilby. Biele prilby však
nie sú príčinou úspechu firmy Toyota, podobne ako sklenené
budovy nie sú zdrojom inovačnej sily regiónov. Aj naši úradníci si často pletú následok s príčinou a po návrate z cesty sa
rozhodnú budovať inovačné centrá, vedecko-technické parky alebo iné nezmysly.
Vraciam sa do rozprávky a snívam sen, v ktorom peniaze zostanú tam, kde sa vyprodukovali. Zabudol som na solidaritu? Slovami eurojazyka: platiť dlhy za nezodpovedných
a odmeňovať neschopných. Solidarita je dôležitá. Potrebujeme ju vo vzťahu k ľuďom, ktorí nemali to šťastie ako
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my, nenarodili sa zdraví, postihlo ich nešťastie, narodili sa v oblastiach, kde sú podmienky pre život veľmi ťažké.
V encyklike Sollicitudo rei socialis sa definuje solidarita ako
skutočnosť vzájomnej závislosti, systém vzťahov hospodárstva, kultúry, politiky a náboženstva. Som presvedčený, že
solidarita je základnou morálnou kategóriou spoločnosti,
základným postojom, ktorý by sme mali mať. Sme odkázaní
na vzájomnú pomoc, súdržnosť a vzájomnosť. Pokiaľ tento
vzťah jedna strana nezačne zneužívať. Je solidarita, ak budete podporovať svoje lenivé dieťa v ničnerobení? Je solidarita,
ak zoberiete časť mzdy výkonným pracovníkom a prerozdelíte ju lajdákom a flákačom? Je solidarita, ak niekto úmyselne
robí finančné machinácie a vopred vie, že existuje záchranný balík, z ktorého sa chýbajúce peniaze raz zaplatia? Chceme dostávať odmenu za ničnerobenie? EÚ však zaviedla tento princíp a odmeňuje farmárov za to, že na svojich poliach
nepracujú. Chceme odmeňovať podvody a klamstvá? Je to
nebezpečné hra. Ak budeme odmeňovať klamstvo, podvod a nečinnosť, tak ich budeme mať stále viac. Ak budeme
odmeňovať pravdu, poctivosť a usilovnosť, budú sa rozvíjať.
Rozhodnime sa teda, v akom svete chceme žiť.
V mojej rozprávke je viac firiem, ktoré vytvárajú hodnotu,
ako tých, čo špekulujú, viac podnikateľov ako podnikavcov,
viac dôvery ako auditov. Len ťažko si predstavujem Einsteina, Edisona, Steva Jobsa alebo Jamesa Dysona, ako vypĺňajú
formuláre z fondov EÚ. To sme klesli tak hlboko, že nemožno dať známemu vedcovi, vynálezcovi alebo podnikateľovi
peniaze len tak, s dôverou, že on vie, čo má s nimi urobiť?
Viem, toto je rozprávka z iného sveta. Tak aspoň zastavme
eurofondy a bude pokoj. Alebo ich dajme chorým a chudobným ľuďom v chorej krajine, ktorej vládne Európsky Úradník.
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Otázky na zamyslenie
Aj vy si myslíte, že sa svet zbláznil? Nemáte
pocit, že toto šialenstvo zasahuje aj vás a vašu
firmu? Ako sa proti tomu bránite? Ste pripravení
na rozpad tejto ríše úradníkov? Viete fungovať
bez eurofondov a dotácií? Lepšie ako s nimi?
Držte sa!
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43| Vzdelávaním
k ohlúpnutiu
Vzdelávanie nie je príprava na prácu a ľudia nie sú zdroje
Ak máte strach investovať do vzdelávania vašich ľudí
preto, že ich môžete stratiť, máte ešte druhú možnosť: mať
hlúpych a nevzdelaných spolupracovníkov, ktorí vás nikdy
neopustia.
Podnikatelia a manažéri sa často sťažujú, že namiesto
investičných stimulov a podporných programov by uvítali
kvalitne pripravených pracovníkov a každý z nich vie pomerne presne definovať v čom. Súhlasím s nimi, ale nehovoril by
som v tomto prípade o vzdelávaní, ale o príprave na prácu
alebo pracovnú pozíciu.
Profesori v školách protestujú a hovoria, že potrebujú
slobodu na bádanie, výskum a vzdelávanie, ktoré má mať
širšie a hlbšie zameranie, ako iba prípravu na zvládnutie
určitých metód alebo technológií. Tiež majú pravdu, aj keď
väčšina z nich svoje „slobody“ využíva na úplne iné veci, ako
deklaruje.
Firmy si začínajú organizovať svoje vzdelávacie programy
– trochu manažmentu, štipku motivácie, za lyžičku organizácie a remesla, ako prílohu komunikáciu a asertivitu a nezabudnite na inovácie, to teraz letí. Mnohé firemné vzdelávania sa zmenili na wellness, kde sa ľudia viac zabávajú, ako
učia, alebo na adrenalínové športy, kde sa manažéri rútia
na raftoch, alebo strieľajú na seba z paintballových zbraní.
Raz ich možno vymenia za skutočné.
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Firmy často obviňujú školy z neschopnosti pripraviť
študentov na okamžité použitie v praxi. Myslím si, že túto
úlohu budú musieť na seba stále viac preberať samotné
podniky, pretože školy nie sú schopné rýchlo meniť svoje
osnovy a poslanie škôl je širšie, ako iba príprava na profesiu. V Nemecku majú dva typy vysokých škôl – univerzity,
ktoré pripravujú študentov viac teoreticky a komplexnejšie
a hochschule, ktoré sa zameriavajú na prax. Na univerzitách
profesori so svojimi študentmi viac skúmajú, na vysokých
školách viac učia a riešia praktické projekty. Už dnes vznikajú podnikové univerzity, ale aj podnikové stredné školy
a učňovské strediská.
Antické vzdelávanie sa chápalo predovšetkým ako proces samovzdelávania a zdokonaľovania človeka, rozvoja tela,
intelektu, ducha a duše. Objavovanie a pestovanie talentu,
spoznávanie súvislostí tohto sveta a rozvíjanie autonómnej osobnosti, ktorá odhaľuje zmysel a svoje miesto v živote
spoločnosti. My sa dnes pokúšame vytvoriť linku, ktorá bude
produkovať ľudské zdroje (alebo stroje?) namiesto vzdelaných ľudských bytostí, pre linky, ktoré produkujú stále viac
zbytočných produktov so stále menším počtom „zdrojov“.
Ďalší problém vidím v špecializácii. Jeden z najväčších
polyhistorov Leonardo Da Vinci povedal: „Buďte si vedomí, že všetko súvisí so všetkým, aby ste mohli uvádzať svoje diela do súladu s prírodou.“ G. Altschuller, geniálny ruský
vedec, inovátor a vizionár, povedal pár dní pred svojou smrťou v roku 1998: „Ak ľudia dokážu vytvoriť silnú teóriu, ktorá
dovolí porozumieť technickej explózii, budú žiť v bláznivom,
ale vzrušujúcom a zaujímavom svete.“
Skratkovité vyučovanie jednoduchých módnych metód
budeme musieť nahradiť návratom k systémovému
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prístupu. Urobte si prehľad literatúry o technických inováciách a manažmente a nenájdete medzi autormi žiadne
prepojenie. Dalo by sa niekedy hovoriť aj o intelektuálnom
inceste. Ľudské poznanie vždy nachádzalo zovšeobecnenie
v prácach filozofov. Kde sú ich práce v našom vzdelávaní
dnes? A nielen filozofia, ale aj logika, matematika, psychológia vo vzdelávaní manažérov, technikov a podnikateľov?
Dávame úroveň kvality vzdelávania stále nižšie a nazývame to flexibilitou alebo reformou. Máme ilúziu, že počítače
a internet nám prinášajú informačnú a znalostnú spoločnosť
a v skutočnosti je to spoločnosť dezinformačná a nevedomá,
ako vo svojej knihe Teória nevzdelanosti píše Konrad Paul
Liessmann. Tento autor ďalej uvádza: „... reformátori vzdelanosti všetkého druhu majú nenávisť k tradičnému pojatiu
vzdelanosti. Je im očividne tŕňom v oku, že by ľudia mohli
získať vzdelanie neúčelové, súvislé, obsahovo ukotvené v tradíciách veľkých kultúr, ktoré by ich nielen formovalo, ale
umožnilo by im aj nezávislosť od diktátu doby a módnych
vĺn. Vzdelaní ľudia by totiž boli všetko iné ako bezproblémovo fungujúce, flexibilné, mobilné a tímovo zviazané klony,
aké by mnohí radi videli ako výsledné produkty vzdelávacieho procesu.“
Ľudia, ktorým chýba skutočné vzdelanie, potrebujú
pomoc a hľadajú ju často u poradcov. Lenže mnohí poradcovia vzdelanie a znalosti tiež nemajú, akurát svoju neznalosť vedia lepšie maskovať. Pripomínajú niekedy šamanov
poskakujúcich okolo horúceho ohňa a pokrikujúcich módne
manažérske heslá.
Predstavte si vinára, ktorý má znalosť pestovania hrozna, jeho zberu v správnom čase, jeho spracovania na víno
a jeho ošetrovania a skladovania. Poznám mnohých vinárov,
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ktorí majú aj ucelený filozofický pohľad na víno a svet okolo nás. Tento vinár si pozve konzultanta, aby mu poradil,
ako byť úspešnejším. Jeho rady ho pravdepodobne privedú
k tomu, aby prestal pestovať hrozno a začal ho nakupovať
(veď je to neproduktívna práca a veľké riziko). V ďalšej fáze
„manažmentu zmien“ vinár prestane nakupovať hrozno, ale
kupuje hotovú šťavu a napokon sa z neho stane obchodník,
ktorý kúpi fľaše, uloží ich do pivnice a o pár rokov predá
so ziskom. Výsledkom je absolútna strata znalostí a dlhodobej konkurenčnej schopnosti. Nepripomína to vývoj
v mnohých firmách a v našej „znalostnej“ spoločnosti?
Tak ako sa vo firme nemôžeme venovať iba krátkodobému úspechu, ani vzdelávanie sa nemôže orientovať
na krátkodobé ciele. Aj preto sú potrebné univerzity, ktoré
sú ,,nepružné“ a výskumné inštitúcie, ktoré robia základný
výskum. Aj v podniku, aj v spoločnosti sú dôležitejšie tie veci,
ktoré by sa meniť nemali, ako tie, čo sa meniť musia. Je to
pevné jadro, ktoré spoločnosť drží pohromade – hodnoty,
všeobecné vzdelanie, nezávislé bádanie a spoznávanie sveta.
Týmto nechcem obhajovať tie akademické pracoviská, ktoré už desaťročia ani poriadne nevzdelávajú, ani neskúmajú
a oháňajú sa ideálmi akademických slobôd.
Málokto vie, že ponuku stať sa prvým rektorom Harvardskej univerzity dostal Jan Amos Komenský. Odmietol ju, pretože Harvard vtedy ešte nebol Harvardom. Škoda. Komenský sa pred takmer piatimi storočiami zamýšľal nad snahami
hľadať nové formy vzdelávania takto: „... hľadá sa spôsob,
podľa ktorého by tí, ktorí učia, učili menej, tí však, ktorí sa
učia, naučili by sa viac, spôsob, podľa ktorého by v školách
bolo menej hluku, nechuti a márnej práce, avšak viac pokoja,
radosti a pevného výsledku...“ „... Učitelia sa snažia väčšinou
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namiesto semien siať rastliny a namiesto sadeníc sadiť stromy, keď namiesto základných právd pchajú do hláv svojich
žiakov zmiešaniny rôznych názorov...“
Zamyslime sa teda, čo chceme učiť naše deti v školách
a našich spolupracovníkov v podnikoch, aby vzdelávanie
neviedlo k ich ohlúpnutiu a aby sme ľudské bytosti nedegradovali iba na ľudské zdroje.
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44| Manažment je
plný „právd“, ktoré
väčšinou neplatia
Experti analyzovali pády stoviek podnikov a konštatovali,
že ich šéfovia postupovali podľa toho, čo ich učili v manažérskych kurzoch. Ak uvaríte jedlo presne podľa receptu
a výsledok je zlý, chyba musí byť v recepte. Zdá sa teda, že
mnohé manažérske recepty nie sú správne. Chyba môže byť
aj v tom, že niektoré recepty prečítajú manažéri príliš povrchne a výsledok sa nedostaví. Základný problém však je, že
podniky sa nedajú riadiť podľa receptov, ktoré napísal niekto druhý, pretože v takomto recepte nemožno zachytiť všetky podmienky a kontext danej podnikovej situácie. Výsledky
sú často tragické – manažéri usilovne používajú „najlepšie
praktiky“ a výsledky neprichádzajú.
Mnohí majitelia súkromných firiem sa vracajú do výkonného manažmentu svojich podnikov. Ako dôvod uvádzajú,
že najatí „profesionálni“ manažéri a konzultanti vyhnali z ich
firiem za pár rokov zdravý rozum.
Dobrá výkonnosť podniku sa vraj dosahuje zavedením
procesného riadenia
Procesné riadenie asi dobre funguje v automatizovaných
procesoch, kde riadením vstupov do procesu dosiahneme
presne očakávané výstupy z procesu. Podnik však nie je stroj,
ale živý organizmus. Živé systémy sa adaptujú a dané vstupy
spôsobujú vždy iné výstupy. Pre riadenie živých systémov sú
potrebné úplne iné princípy ako pre riadenie neživých strojov.
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Je zábavné sledovať ako tvrdohlavo procesní inžinieri a analytici prekresľujú svoje procesné diagramy a mapy a dúfajú, že s nimi dokážu „optimalizovať“ živý organizmus. Potom
nastupuje skupina audítorov, certifikátorov a ďalších alibistov, ktorí kontrolujú, či „podnik pracuje podľa procesných
opisov“ a celý nezmyselný systém obyčajne doplnia ďalšími
zbytočnými činnosťami, ktoré postupne znemožnia podniku
normálne pracovať. Pripomeňme si, že pôvodným zámerom
bolo zvyšovanie výkonnosti podniku. Spýtajte sa procesných
inžinierov, ako priradiť k procesným opisom vlastnosti ako
adaptabilita, sebaobnova, učenie sa alebo sebazáchova. Opisovanie procesov je potrebné, aby sme im lepšie porozumeli a mohli ich zjednodušiť, zlepšiť. Procesné riadenie je však
riadenie stroja, k riadeniu živého organizmu treba pristupovať inak.
Aká je optimálna organizačná štruktúra?
Už samotný pojem organizačná štruktúra je však nezmysel. Organizácia je vnútorné fungovanie prvkov v systéme,
väzby a interakcie medzi nimi a štruktúra je vonkajší prejav
organizácie. Často si mýlime následok s príčinou. Ak nakreslíme „optimálnu“ štruktúru, to ešte neznamená, že budeme mať fungujúcu organizáciu. Inými slovami – môžeme
si kresliť organizačné diagramy od výmyslu sveta, ale podstatné je, akí ľudia budú v tejto štruktúre, ako budú vzájomne komunikovať, spolupracovať, učiť sa, aký spoločný jazyk
budú používať.
Aj vy máte v skrini správnu víziu a stratégiu?
Manažéri ročne presedia celé dni na workshopoch, kde
definujú vízie, strategické plány a ciele. Väčšinou konštatujú,
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že až na problémy s ich realizáciou všetko funguje. Je to
úsmevné. Stratégia nie je to, čo manažéri hovoria, plánujú
a prezentujú, ale to, čo skutočne robia, to, čo dokážu realizovať. Vo chvíľke úprimnosti každý manažér priznáva, že
jeho hlavným problémom je rozdiel medzi plánmi a realitou.
Problémom môže byť aj tvrdohlavé zotrvávanie na naplnení
stratégie, pretože okolie podniku, podmienky na trhu, aktivity konkurentov a mnoho ďalších faktorov sa mení tak rýchlo,
že dôležitou schopnosťou podniku sa stáva strategická flexibilita – schopnosť reagovať na zmeny, korigovať stratégiu,
rýchlo naprávať chyby a učiť sa.
Aj vy sa vo svojom rozhodovaní usilujete eliminovať riziko?
Mnohí podnikatelia sa usmievajú pri spomienkach
na začiatky svojich firiem, keď firma rástla neskutočnou
rýchlosťou a oni ani nevedeli, čo nevedia. Mali však odvahu, nadšenie a energiu. Určite nie je namieste, aby firma
uvádzala na trh nevyskúšané výrobky a vystavovala riziku
svojich zákazníkov a svoju povesť. Ak však bude firma preosievať inovatívne nápady sitom analýzy rizika a návratnosti
investícií, môže sa stať, že najlepšie myšlienky zabije hneď
na začiatku. Naše firmy sú plné ustráchaných alibistov, ktorí
posielajú stovky mailov a analýz, alebo neurobia radšej nič,
akoby sa podujali na veľký odvážny projekt.
Počúvate svojho zákazníka? Ignorujte ho!
Otázkou však je, či naozaj počúvame zákazníka, alebo necháme za neho rozprávať niekoho iného – papierové
prieskumy trhu, sebavedomého a „neomylného“ manažéra, analytikov od stola, vývojových pracovníkov, ktorí niekedy živého zákazníka a jeho procesy ani nevideli. Zákazníka
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musíme počúvať a prispôsobovať výrobky, služby a procesy
jeho predstavám. Na druhej strane ho však počúvať nesmieme. Keby sa Steve Jobs pred piatimi rokmi pýtal ľudí, ako
si predstavujú iPhone alebo iPad, dnes by sme možno stále
ťukali do klasickej klávesnice.
Neustála zmena a inovácie sú dôležité? Dôležitejšie sú veci,
ktoré meniť netreba
Okrem otázok typu čo meniť, čo sa má zmenou dosiahnuť a ako zmenu vykonať, sú možno ešte dôležitejšie otázky,
čo nemeniť, čo zachovať, čo je nemenné jadro nášho podnikania, základné hodnoty a naša identita. Základom zmeny je
konzervácia. Každú kľúčovú zmenu do nového stavu musíme zafixovať, stabilizovať, dostať do podnikovej DNA. Mnohí
najatí manažéri nastupujú do pozícií v podnikoch a predkladajú plány na veľké zmeny. Iba málo z nich sa pýta svojich
predchodcov, čo funguje, čo je zásadné, aké sú „gény zakladateľa“, čo je skala, na ktorej treba stavať.
Investujte do zamestnancov a ich spokojnosti, až kým
prestanú úplne pracovať
Hlavné je mať vo firme špičkových zamestnancov – podnikateľov a zlepšovateľov. Mať vo firme egocentrikov, príživníkov a ľudí, ktorí nevedia alebo nechcú a investovať do nich
a usilovať sa o ich spokojnosť je najlepšia cesta ako zlikvidovať firmu. Sú firmy, kde sú pracovníci až takí spokojní,
že sa im už ani nechce pracovať. Počas španielsko-americkej vojny v druhej polovici 19. storočia potreboval americký prezident McKinley doručiť depešu vodcovi kubánskej
povstaleckej armády Calixtemu Garciovi, ktorý sa skrýval
na neznámom mieste v džungli pred španielskymi vojakmi.
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Prezident zavolal nadporučíka Andrewa Rowana a dal mu
úlohu nájsť Garciu a doručiť mu správu. Rowan sa nepýtal,
kto je Garcia, kde ho nájde a ako sa k nemu dostane. Prevzal úlohu, odišiel a o tri týždne sa vrátil do Washingtonu
s vybavenou povinnosťou. Svet podnikov a podnikania bude
iný. Nebude možné detailne opísať strategické ciele a presné postupy k nim. Pracovníci, ktorí budú vyžadovať presné
inštrukcie, nebudú potrební, pretože stratégia bude často
formulovaná nasledovne: „Nájdite Garciu!“ Tí, ktorí ho nájdu a splnia svoju misiu, sa stanú lídrami. Chýbajú nám ľudia
typu Rowan. V podnikoch i v spoločnosti. Takmer každý chce
presné inštrukcie, analýzy a alibi pre prípad zlyhania. Musíme hľadať odvážnych Rowanov schopných vyriešiť problémy,
ktoré ešte nikto pred nimi neriešil. Bez zbytočných slov.
Treba zlepšiť komunikáciu! A čo to je?
Naším kľúčovým problémom je komunikácia, musíme
lepšie komunikovať – takto definujú v mnohých podnikoch
svoj kľúčový problém. Niektorí si pod komunikáciou predstavujú výmenu informácií, ďalší integráciu počítačových
prostriedkov, otvorený dialóg, spätné väzby, empatiu, vizualizáciu informácií atď. Ťažko lepšie komunikovať, ak nemáme spoločný jazyk. Na zlepšenie komunikácie sa zavedú formuláre, porady, workshopy, informačné tabule, pozvú sa
psychológovia, moderátori alebo mediátori. Komunikácia
nie je výmenou informácií, ani konverzácia, ani vcítenie sa
do pocitov druhého človeka. Je to druh interakcie, ktorého
následkom je vzájomná koordinácia akcie, činností a operácií.
Je to teda základná podmienka akejkoľvek zmeny alebo inovácie. Pri mnohých špecializovaných jazykoch v podniku je
účinná koordinácia akcie problematická. Podniky potrebujú
154

integrátorov jazyka a systémov. Špecializácia je nebezpečná,
potrebujeme prepájať odbory a vytvárať spoločný jazyk.
Keď nemáte čo robiť, zmeňte systém odmeňovania
a finančných bonusov
Stimuláciou zvonka nikdy nenahradíme vnútornú motiváciu, ktorá obyčajne nevychádza z dosahovania finančných
cieľov. Ak akcionári podniku definujú finančné ciele a ukazovatele na ich dosiahnutie, ľudia urobia všetko pre to, aby
ich dosiahli. Ak sú definované nezmyselné alebo nereálne
ciele, ľudia urobia všetko pre to, aby ich dosiahli. Aj za cenu
zničenia podniku, virtuálnych reštrukturalizácií a podvodov. Peniaze nemotivujú, ale často ľudí vedú k nelogickým
a nezmyselným trikom a projektom, ktoré môžeme vidieť
v súčasnej ekonomike všade okolo nás. Ľudí motivuje zmysel toho, čo robia. Čo je teda zmysel podnikania? Podnikanie musí prinášať úžitok a dávať zmysel – hladnému dať
jesť, smädnému dať piť, pritúliť pocestného, zaodieť nahého,
navštíviť chorého...
Poriadok, dodržiavanie štandardov a disciplína sú dôležité.
Dôležitejší je iba chaos
Okrem súčasných podnikov, v ktorých sme z ľudí urobili stroje pracujúce podľa presne definovaných postupov,
vypĺňajúcich excelovské tabuľky a formuláre, budeme stále
viac potrebovať podniky, kde pracujú kreatívni ľudia vidiaci
svet ako celok, viac využívajúci pravú mozgovú hemisféru,
schopní hľadať netradičné riešenia, navrhovať krásne výrobky, prebúdzať v druhých ľuďoch radosť a nachádzať zmysel
našich aktivít. Potrebujeme aj ľudí, ktorí svojou nediciplinovanosťou, odvahou a voľnosťou prekonávajú staré paradigmy.
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Gary Hamel hovorí: „Manažment priemyselného veku naučil
ľudí definovať procesy, procesné štandardy a ciele. Tento
manažment naučil ľudí tieto štandardy aj dodržiavať a usilovať sa o splnenie definovaných cieľov. Slobodní a mysliaci
ľudia sa takto naučili disciplíne, ale niekedy za cenu nevyužívania vlastnej tvorivosti, predstavivosti a iniciatívy. Disciplína
a štandardizácia sa niekedy dostáva do rozporu so schopnosťou pružne reagovať na zmeny v okolí. Priemyselný manažment dosiahol vysokú efektívnosť v mnohých podnikových
procesoch, ale často za cenu zotročovania ľudí v hierarchických štruktúrach.“
Sú „manažérske pravdy“, ktoré pravdami vôbec nie sú.
A sú mnohé obete týchto „právd“. Dá sa tomu predísť? Určite. Stačí používať to, na čo v manažmente podnikov už skoro
nezostalo miesto – zdravý rozum.
Otázky na zamyslenie
Hľadáte v manažérskych knihách desatorá k úspechu?
A pomáhajú vám? Našli ste niekde najlepšie praktiky a zavádzali ste ich vo vašej firme? Boli skutočne najlepšie? A dosiahli ste s nimi najlepšie výsledky? A teraz päť zásadných otázok.
Máte predstavu, ako chcete v budúcnosti vytvárať hodnotu
pre zákazníka a hodnotu pre svoju firmu? Poznáte svojich
zákazníkov, ich procesy, plány, jazyk a ciele? Aké budú vaše
budúce produkty a služby? Aké budú vaše budúce procesy
a organizácia? Aké zdroje, znalosti a ľudí na to všetko budete
potrebovať? Nemáte odpovede? Tak sa nezdržujte študovaním cudzích právd, ktoré neplatia, ale hľadajte svoju vlastnú
cestu.
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Záver – nový svet
podnikania
Budúcnosť sa nedá predpovedať, dá sa však objavovať.
Zdá sa mi, že svet okolo nás sa dnes mení rýchlejšie ako
v minulosti. Veci, ktoré sme sa naučili v škole, zastarávajú
veľkou rýchlosťou, musíme sa učiť stále viac nových vecí, ale
musíme sa aj mnohé staré návyky a praktiky odúčať (čo je
niekedy ťažšie, ako učiť sa nové).
Budúce zmeny je stále ťažšie prognózovať, pretože minulé trendy sa nedajú použiť na modely predpovedania. Aj
mnohé signály z trhu, ktoré sa kedysi dali využívať, sú dnes
deformované intervenciami štátov a činnosťou špekulantov.
Čo sa teda deje? Ukazuje sa, že stojíme pred ťažkou fázou
vývoja, ktorú by ekonóm možno sformuloval takto: „Čo
budú robiť nadbytočné zdroje?“ A ja sa pýtam: „Čo budú
robiť ľudia, ktorých vytláča z jednotlivých sektorov práce
zvyšovanie produktivity?“ V minulosti prešli pracovníci z poľnohospodárstva do priemyslu a neskôr z priemyslu do služieb. Dnes je v týchto sektoroch v USA zamestnanosť približne takáto: služby 80 %, priemysel 15 % a poľnohospodárstvo
0,5 %.
Problém je, že služby tiež zvyšujú svoju produktivitu (samoobsluhy bez personálu, internetové bankovníctvo,
samoobsluha pri vybavovaní leteniek alebo nákupe kníh
cez internet). Uvoľnení pracovníci sa nemôžu vrátiť do poľnohospodárstva ani do priemyslu a ďalší sektor neexistuje. Vlastne jeden predsa – štátna administratíva. Je to však
sektor, ktorý peniaze nevytvára, ale spotrebováva, takže
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zamestnanosť v ňom má svoje limity. Ale aj tento sektor raz
zasiahne vlna zvyšovania produktivity (e-government, e-learning, e-health atď.). Takže jediný sektor, ktorý pravdepodobne bude neustále rásť, je sektor ľudí bez práce.
Čo to znamená pre podniky a pre ľudí? Podniky sa budú
musieť viac pozerať do svojho okolia, ako do svojho vnútra.
Nestačí zlepšovať a optimalizovať procesy a rozvíjať operatívnu flexibilitu. Je to ako veľká loď, kde všetci v podpalubí
nakladajú do kotlov a nikto nevidí blížiaci sa ľadovec. Musíme sledovať vývoj v okolí, ktorý sa označuje za permanentnú
nestabilitu. Treba však rozvíjať hlavne nástroje účinnej reakcie na tieto zmeny. Operatívnu pružnosť musí nahradiť pružnosť strategická. Pred tromi rokmi rozprávali o elektromobiloch rôzni „čudáci“ a dnes sú súčasťou stratégie tisícov firiem.
Ak si pred tromi mesiacmi niekto kalkuloval náklady na elektrickú energiu vyrábanú v jadrových elektrárňach, v posledných týždňoch musí prepočítavať svoje tabuľky. Mnohí prídu o plánované tržby, iní naskočia na vlnu nových výrobkov,
technológií a príležitostí. Svet praje pripraveným.
Budeme potrebovať podnikateľov. Priznám sa, že ma
nebavia nekonečné diskusie o poctivosti podnikateľov
a o tom, či sa dá podnikať poctivo. Som hlboko presvedčený, že podnikať sa nepoctivo nedá. Aj zamestnanci budú raz
podnikatelia. Skúsme používať pojmy podnikateľ a podnikavec tak, ako ich definoval Milan Zelený vo svojom nedávnom
článku:
Podnikavosť možno chápať ako schopnosť, šikovnosť,
zručnosť a vynaliezavosť, osobitne tzv. „českú podnikavosť“
(moja poznámka – tu sme si s našimi bratmi veľmi podobní). Ide o vlastnosť skôr intuitívnu, vrodenú a spontánnu:
netreba pre ňu štúdium, prípravu a rozvoj. Podnikavosť sa
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dá odlíšiť od podnikateľstva, na ktoré treba talent na organizovanie zdrojov (peňazí, ľudí, procesov, materiálov atď.).
Zmyslom je produkcia výrobkov a služieb na uspokojovanie zákazníka tak, aby vznikla pridaná hodnota a realizoval
sa potrebný zisk. Tak ako každý talent aj ten podnikateľský
treba rozvíjať štúdiom, praxou a opakovanými testmi trhu.
Podnikavec, ktorý iba „čerpá“ fondy a granty, nie je podnikateľ. Podnikavcom rozumiem typ skôr oportunistický, obratne využívajúci vzniknuté príležitosti bez dlhodobého zámeru,
výrobku či služby. Namiesto uspokojovania zákazníka mu ide
o jeho jednorazové využitie (až „ošklbanie“) na zabezpečenie
vlastnej krátkodobej prosperity (v českom prostredí označované príznačným termínom „byť za vodou“). Podnikavcov
máme nadmieru, podnikateľov len poskromne.
Čo sa teda zmení a čo bude iné? Zamestnanci sa budú
musieť zmeniť na podnikateľov a budú ponúkať hodnotu,
ktorú druhá strana prijme alebo nie. Presadzuje sa niekoľko
zásadných trendov, ktoré môžu znamenať pre podniky ohrozenie alebo šancu.
Samoobsluha (self-service, outsourcing to customer) –
veľa vecí si bude zákazník robiť sám (ja si dnes v Amazone
vystavujem sám objednávku, faktúru aj dodací list).
Reintegrácia – svet firiem sa najskôr integroval a potom
špecializoval. Dnes dochádza k reintegrácii (menej operácií
v procese, menej súčiastok v produkte). Firmy vozili súčiastku alebo výrobok z jednej špecializovanej haly do druhej
a dnes ho vyrábajú v jednej bunke, kde jeden robotník ovláda všetky operácie. Dnes takto chodí pacient po nemocnici a tiež sa na neho nalepia zbytočné náklady (ak to vydrží), ale aj to sa zmení. Sú nemocnice, kde nebehá pacient
s bolesťami hlavy za špecialistami, ale v centre bolesti hlavy
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ho ošetruje multidisciplinárny tím – za menej peňazí ho
dokážu vyliečiť v oveľa kratšom čase.
Vylučovanie medzičlánkov z podnikateľských procesov.
Nové technológie umožňujú priame prepájanie výrobcu
a spotrebiteľa. Príklady poznáme zo sveta internetu. Dnes
môže vzniknúť kniha na počítači autora a dá sa vytlačiť priamo v predajni aj s väzbou – bez veľkých vydavateľstiev, tlačiarní, skladov a kamiónov na ceste.
Relokalizácia (niekedy nazývaná aj glokalizácia) – komunikácia a výmena informácií v globálnej sieti a lokálna výroba a poskytovanie služieb. Pri našej škole v Ulme/Eselsbergu už roky stojí budova, ktorá si vyrába elektrinu, vodu aj
teplo sama. Nie je zapojená do žiadnych sietí (medzičlánkov)
a funguje autonómne. 3D tlačiarne umožňujú lokálne vyrábať z dát, ktoré prišli z globálnej siete. Lokálne farmy (alebo vertikálne farmy) ukazujú možno smer k tomu, aby sme
nemuseli voziť potraviny z druhého konca sveta a báť sa, že
nás zabije neznáma baktéria.
Giambattista Vico opísal v sedemnástom storočí myšlienku, že v ľudských dejinách sa opakuje určitý princíp,
v ktorom sa striedajú dve fázy – vzostup, rast, globalizácia (corso) a zostup, rozpad, deglobalizácia (ricorso). Milan
Zelený hovorí o lokalizácii, globalizácii a relokalizácii takto: Relokalizácia prináša úplne nový cyklus spoločenského ricorsa. Lokálne služby, lokálna výroba a lokálne poľnohospodárstvo, založené na decentralizovanej produkcii
energie, aditívnej a modulárnej výrobe, ako aj na vertikálnych farmách, zvyšujú osobnú, obecnú a regionálnu autonómiu s pomocou self-service (samoobsluha), dizintermediácie (odstraňovanie medzičlánkov a sprostredkovateľov)
a masovej kustomizácie.
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Vico definoval tri stupne vzostupu – obdobie moci
bohov, obdobie moci hrdinov a obdobie viery vo vlastné
schopnosti ľudí. Každá spoločnosť sa pri svojom vzostupe (corso) nakoniec vždy rozplynie v prepychu a jej zostup
(ricorso) vedie k rozpadu. Celý cyklus sa potom opakuje
znovu. Môžeme s Vicom súhlasiť alebo nesúhlasiť, faktom
je, že podobné scenáre sa opakujú v celej histórii ľudských
spoločenstiev, ale aj firiem. Všimnite si vývoj firiem – malá
inovatívna firma, plná energie a slobody, väčšia firma, v ktorej vznikajú prvé smernice, porady a formuláre, veľká firma,
kde pribúda byrokracia a ubúda radosť z práce. Na konci
obrovská firma, kde sa vynakladá väčšia energia na udržanie komplexného systému pohromade a koordináciu činností, ako na vytváranie hodnoty pre zákazníka. Tento kolos
sa nejaký čas ešte drží silou zotrvačnosti, ale jeho rozklad je
nezadržateľný. Firma je taká veľká a neprehľadná. Zároveň
sa robí množstvo rôznych manévrov na odvrátenie konca
– outsourcing/incourcing, nákup a predaj firiem, „reštrukturalizácia“, v ktorej si úradníci vymieňajú miesta, redukcia
nákladov, ktorá v skutočnosti náklady zvyšuje, systematické manipulovanie a klamanie akcionárov a zamestnancov.
Toto všetko prispieva k tomu, že neexistuje žiadna mobilizácia síl, pretože si takmer nikto neuvedomuje rýchly úpadok
a blížiaci sa krach. Predchádzajúce vety boli o firmách. Skúste sa touto optikou pozrieť na štáty a únie štátov a možno
vám prebehne mráz po chrbte ako mne. História je plná
podobných kolapsov spoločností, ale ľudia sú nepoučiteľní.
Uspokojíme sa s poznatkom, že je to tak, alebo sa s tým
pokúsime niečo urobiť. Vo firme predsa môžeme procesy jej
rastu a organizácie ovplyvňovať, môžeme ju organizovať tak,
aby samostatné fraktály a tímy vznikali ako sieť bez zložitej
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hierarchie a byrokracie. Aj v spoločnosti môžeme vytvárať
decentralizované komunity, ktoré budú globálne prepojené
informáciami, ale produkovať a spotrebovávať budú lokálne,
bez zbytočných medzičlánkov a ničenia životného prostredia.
Myslím si, že problém je v rozdelení moci. Boh nedal
ľuďom ruky, nohy a hlavu na to, aby celý život kľačali na kolenách a On pracoval za nich, ale nedal im tieto schopnosti
ani na to, aby sa hrali na Boha. Ľudia sú schopní porozumieť tomu, čoho sú tvorcami, ale nie všetkému, čo je okolo
nich. Nie som stúpenec Vica (ani Fica) a vnímam to takto
– Boh dvíha ľudí k vzostupu, oni si však postupne vytvoria
svojich bohov – hrdinov a napokon sa cíti byť bohom každý z nich. Nastáva rozklad a pád, do ktorého znovu vstupuje
Boh a všetko sa opakuje. Corso – ricorso.
Časť ľudí nebude mať šťastie podnikať, získať prácu
a bude medzi nami stále viac ľudí, ktorí sa nevedia ani sami
obslúžiť a budú potrebovať pomoc (starí, chorí, chudobní). Tu vidím šancu pre nové pracovné príležitosti. Môžeme
ľuďom pomáhať tak, že im dáme peniaze. Ešte väčšia pomoc
je, ak im dáme aj seba a časť nášho času a seba.
Gilbert Keith Chesterton raz napísal: „Ľuďom často vládnu hodiny, klamári v médiách a tí, ktorí vládnuť nevedia.“
Dúfam, že táto knižka aspoň trochu prispeje k tomu, že
budete svoj čas ovládať sami, že si vytvoríte vlastný pohľad
na svet a svoje miesto v ňom, že sa nenecháte klamať a ovládať ľuďmi, ktorí používajú zlú moc. Bol jeden líder, ktorý pyšných a sebaistých karhal a skláňal sa k ľuďom, ktorí zlyhali.
Keď chcel, aby ho nasledovali, musel k nim zostúpiť a hovoriť
ich jazykom. Nepoúčal a nevyužíval svoju autoritu, ale trpezlivo vysvetľoval svojim žiakom veci, ktoré nechápali, zabúdali
a často porušovali. Učil príkladom a na nikoho sa nepozeral
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zhora. Bol to veľký učiteľ, ktorý vedel používať dobrú moc.
Volal sa Ježiš Kristus.
Aj náš svet by bol lepší, keby sme sa naučili používať dobrú moc. Veľa šťastia.
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