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Vážení priatelia a priateľky šachovej hry,
Nikdy by som nechcel, aby sa na mňa v Slovenskom šachovom zväze
spomínalo ako na „katalyzátora a otca spovedníka“. Vysvetlím, čo to
znamená. Pred rokmi som robil audity európskych projektov
v oblasti malého a stredného podnikania na Slovensku s jedným
talianskym kolegom. Giuseppe mal vtedy 67 rokov, za sebou kariéru
úspešného obchodníka, pred sebou množstvo zaujímavých
projektov po celom svete. Naposledy som o ňom počul, keď bol
niekde v amazonskom pralese, a viem, že bude ešte dlho aktívny,
ako jeho otec, ktorý zomrel ako takmer storočný. Nezabudnuteľná
bola jeho fajka, a dym, ktorým ma „mučil“ v aute pri našich
výjazdoch z Bratislavy.
Bavili sme sa o všetkom možnom aj nemožnom, ale raz použil výraz „poradca ako otec
spovedník“. Keď som sa tváril nechápavo, porozprával mi o jednom audite, ktorý robil
v Maďarsku. Pri kontrole jedného projektu sa stretol s vedúcim tímu technickej asistencie,
čo mal napomáhať úspešnej realizácii. Ten človek evidentne nič nerobil a užíval si život
v krásnej Budapešti za veľmi slušné peniaze európskych daňových poplatníkov.
Giuseppe od neho po dlhom „boji“ nakoniec dostal správu o vykonanej práci. Tú prácu
evidentne dotyčný napísal cez víkend pred stretnutím v pondelok. Správa bola obsiahla,
ale nič nehovoriaca. Giuseppe sa ho opýtal, čo vlastne robí v danom projekte, aká je jeho
reálna úloha. „Expert“ sa na hodnú chvíľu zamyslel a povedal: „ Ja som taký katalyzátor,
akýsi otec spovedník...“. Samozrejme, pri kontrole projektu sa Giuseppe stretol aj
s ďalšími zainteresovanými ľuďmi. Na príslušnom ministerstve sa jedného riaditeľa
opýtal, čo vlastne robí vedúci tímu technickej asistencie, aká je jeho reálna úloha. Riaditeľ
sa na hodnú chvíľu zamyslel a povedal, že dotyčný expert je taký katalyzátor, akýsi otec
spovedník... Pamätám sa, že sme sa s Giuseppem na tej historke v aute tak smiali, že som
musel auto na chvíľu odstaviť, aby som nehavaroval.
Tá historka bola síce humorná, ale v svojej podstate smutná. Človeka, ktorý sa len
„viezol“, okolie po čase akceptovalo a prispôsobilo sa jeho „spôsobu práce“. Vždy keď si
na to spomeniem, si hovorím, že sa mi niečo podobné nesmie stať, že nechcem začať hniť
zaživa.
Jeden známy mi povedal, že je tvorivý, že každé ráno sa zobudí s novým nápadom.
Poznám ho dobre a preto som mu odpovedal, aby už konečne nejaký zo svojich nápadov
aspoň začal uskutočňovať.
Viem, že je ľahšie kritizovať ako tvoriť, ľahšie je rúcať ako stavať. Ťažšie veci sú vždy
výzvou. Ľudia tvoriví, aktívni, milujú výzvy a s radosťou sa púšťajú do riešenia
prípadných problémov. A takým ľuďom držím úprimne palce a prajem množstvo
zrealizovaných plánov!
So šachovým pozdravom,
Ing. Martin Huba

kontakt:
huba@sachprievidza.sk
mobil: 0903 509 115
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