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Vážení priatelia a priate¾ky šachovej hry,
pred rokmi som bol v Po¾sku na jednej konferencii o regionálnom
rozvoji. Podrobnosti nie sú dôležité, ale dobre si pamätám, ako sa
niektorí úèastníci „pustili“ do „politiky“ Svetovej banky. Po
nieko¾kých minútach sa k slovu dostal prítomný zástupca
spomínanej inštitúcie, ktorý sa s pokojom Anglièana opýtal:
„Otázkou je, èo s tým môžete robi?“. Táto spomienka vo mne obèas
rezonuje v situáciách, keï nieèo chcem zmeni, ale na to jednoducho
nemám páky.
Na diskusnom fóre Slovenského šachového zväzu (SŠZ) dochádza
casto k názorovým rozdielom, kde sa diskutujúce strany snažia
presadit svoje názory, ci návrhy na zmenu. Niekto z „mladých“
prispievatelov do fóra dokonca nazval pri jednej takej diskusii svoj tábor snažiaci sa
presadit urcité zmeny „revolucionármi“ a ten druhý, sídliaci vo Výkonnom výbore SŠZ,
nazval „obrancami“. Po pár plamenných a samozrejme „vítazných“ príspevkoch
„revolucionári“ s poznámkami o „skladaní ružových okuliarov“, ci „hádzaní hrachu na
stenu“, frustrovane zhasli. Rozoberme si spolu túto situáciu z pohladu moderného
manažmentu.
Zavádzanie pozitívnych zmien v organizácii je životne dôležité, pokial manažéri chcú,
aby ich organizácia bola uciacou sa organizáciou. Slovenský šachový zväz sa
prostredníctvom svojich manažérov, okrem iného, prirodzene snaží presadit sa v dnešnej
nárocnej dobe. Staré prístupy, nedostatok komunikácie a nepružné riadenie vedú
zarucene k neúspechu. Osobné kontakty, telefonáty, e-maily a komunikácia na
internetových fórach sú prvotný predpoklad pre zlepšovanie. Dôležité je pocúvat iných,
ich nápady nezaujato vyhodnocovat, prípadne konfrontovat s názormi dalších ludí a tie
najlepšie co najrýchlejšie zavádzat do praxe. Ja osobne mám rád manažment typu „by
going around“. To znamená, že preferujem fyzický kontakt, chcem osobne vidiet
napríklad turnaje, tréningy a podobne, potrebujem komunikovat s mnohými ludmi.
Samozrejme ako pragmatik nie som ochotný komunikovat donekonecna a stále dookola
dokazovat niekomu, co veci nerozumie, ci nechce rozumiet, svoju pravdu. Pravda je
v manažmente subjektívna a nejaké rozhodnutie je vždy lepšie ako rozhodnutie žiadne.
Znie to banálne, ale mám to overené praxou a verím tomu. V manažmente sa musí
rozhodovat, a to velmi rýchlo, kedže platí „time to market“. To znamená, že pri zavádzaní
zmien do praxe rozhoduje cas.
Cintoríny sú plné ludí, ktorí môžu mat na náhrobkoch nápis: „Mal pravdu, ale nikto mu
neveril“. Skrátka svoje casto „geniálne“ nápady nevedeli presadit do praxe, nevedeli na
svoju stranu získat tzv. kritickú masu v organizácii alebo nevedeli presvedcit manažérov,
ktorí mali právomoci. Tým, ktorí precítali tieto riadky, prajem vela trpezlivosti a úspechov
pri presadzovaní pozitívnych zmien do praxe!
kontakt:
So šachovým pozdravom Ing. Martin Huba

huba@sachprievidza.sk
mobil: 0903 509 115
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