
Jack Welch 
 

� Stratégia je živá, dynamická hra, je zábavná, rýchla a je živá. Stratégia je ve�mi priamo�iara. 
Zvolíte hlavný smer a plníte svoj program o stošes�. Nesmiete dopusti�, aby stratégia bola zložitá 
a podrobná.  

� Stratégia je to, k �omu dospejete, ke� odbúrate šum. Je to podstata. Je to spôsob, ako 
konkurova�.  

� Ma� stratégiu neznamená, že táto stratégia funguje. 

� Stanovenie hlavného zámeru firmy je úloha VM. Nie je možné ju delegova� na nikoho iného, kto 
nemá za to zodpovednos�. Je to skúška schopností VM. 

� Otvorenos� je neprirodzený spôsob jednania, ale rozhodne stojí za obtiaže s �ou spojené.  

� Diferenciáciu musíme aj robi�, nielen o nej rozmýs�a�. Znamená to, že najlepších odme�ujeme 
bonusmi, akciami, chválou, láskou, výcvikom a rôznymi odmenami od ich pe�aženiek až po dušu. 

� Predtým sa práca týkala Vás, teraz sa týka ich - myslíte na to, ke� ste sa stali vodcom. 

� Vodcovia nesmú v najmenšom klama�. 

� Každý de� sa objavuje nová otázka.  

� Riadenie �udí nie je to, na �o sa zvýši �as.  

� Six Sigma sa netýka priemeru, ale odchýlky od stavu súladu so zákazníkom a jeho 
odstra�ovaním. 

� Ke� pochopíte jednoduchú pou�ku, že „odchýlka je zlo“ ste v 2/3 cesty sta� sa odborníkmi na Six 
Sigma. Zbývajúca 1/3 sa týka odstránenia samotného zla. 

� Na peniazoch záleží a významne. Treba si ujasni�, na akom množstve pe�azí Vám záleží. Na 
samotnom postoji k peniazom, túžbe po nich alebo pocite �ahostajnosti k nim �i nie�omu medzi 
tým nie je ni� zlé. 

� Ke� sa chcete dosta� dopredu, musíte to chcie�. 

� Na svete sú cvoci a niektorí z nich sú šéfovia. 

� My všetci musíme riadi� svoj život a správne rozde�ova� �as - je to otázka priorít a hodnôt.  

� Rovnováha práce a života je výmena, obchod, ktorý robíte sami so sebou. Rozhodujete, �o si 
podržíte a �oho sa vzdáte. 

� Dávanie a branie musí by� v rovnováhe. 

� Ak vás Váš plán nenaplní rados�ou, rovnováha bude iba povinnos�. Jedného d�a sa prebudíte 
a ocitnete sa v pekle, kde budú všetci spokojní, okrem Vás. 

� Život sú vlastne len �udia - rodina, priatelia, kolegovia, u�itelia, inštruktori, susedia. Záleží len na 
�u�och.       

� Vo výrobe sa snažíme zamedzi� rôznosti, u �udí je rôznos� naopak všetkým. 

� K vyriešeniu problému je najdôležitejšie know how, nie tituly a funkcie. 
 
HelenaTureková, Branislav Mi�ieta 
 

� Na uskuto��ovanie zmien je potrebné pozitívne myslenie.  

� �lovek je najcennejší zdroj organizácie.  



� Dajte �u�om cie�, cestu si nájdu.  

� Úspech prichádza skôr z organizácií prekypujúcich nápadmi ako z organizácií prekypujúcich 
kapitálom.  

� Duševný potenciál organizácie sú pracovníci so svojimi schopnos�ami tvori� a využíva� svoje 
vedomosti a zru�nosti.  

� Duševný kapitál sa stáva ú�inným nástrojom konkurencie a prosperity.  

� Pochopenie vecí býva stimulom pre h�adanie nových, lepších riešení.  

� Veci sú dovtedy �ažké, kým sa nestanú �ahkými.  

� Skúsenosti hovoria, že �udia a najmä tvoriví �udia, majú silnú nechu� spozna� a dodržiava� 
metodiky, postupova� pod�a predpísaných postupov.  

 
Ludmila Mládková 
 
� Znalosti sú uložené v hlavách �udí, nie v po�íta�ových systémoch. Ak chceme pracova� so 

znalos�ami, musíme pracova� s �u�mi.  
 
� O�akáva�, že implementácia IS/IT sama o sebe zrýchli a zlepší rozhodovacie procesy a odstráni 

neefektívnos�, je naivné.  
 
� Vieme viac než môžeme poveda�.  
 
Édouard Stacke 
 

� Poznaj sám seba a poznáš vesmír a bohov. Sokrates. 

� �o neprospieva, škodí. Hypokrates. 

� Boj sa toho, kto vie iba jednu knihu, pretože ju pozná dobre. 

� Je treba myslie� strategicky, vníma� citlivo a kona� jednoducho (telo, emócie, myse�). Antoinne 
Riboud. 

� Každá zmena je malá smr�. 

� Kvalita je : Píš, �o robíš, a rob �o píšeš.    
 
W. Timothy Gallwey 
 

� �ím vyššie vzlietneme, tým menší sa zdáme tým, ktorí nevedia lieta�. 

� Dôležitejšie než práca samotná, je rast a rozvoj �udí.  

� Vä�šina z nás vie z vlastnej skúsenosti, že najlepší výkon podávame, ke� nás to, �o robíme, teší. 

� Robi� svoju prácu nesta�í. Pokia� práca neumož�uje zamestnancovi získava� nové know how, je 
mrhaním jeho �asu. 

� Najlepšie výkony podávame, ke� naše myslenie odpo�íva. 

� Ak má by� náš súkromný život kvalitný, nemal by by� kvalitný aj pracovný život ? 

� �lovek, ktorý chce ma� rados� z práce, ju nakoniec bude ma�. 

� Presta�te premýš�a�, aby ste mohli premýš�a�. 



� Pokia� sa ukáže, že je lepšie zmeni� prácu, alebo pracovné prostredie, musíte nájs� odvahu 
a urobi� to. 

� Svoje akcie �asto predávame preto, aby sme získali sympatie okolia, ktoré o to vôbec nestojí. 

 
John Whitmore  
 
� Najlepší �udia nebudú s Vami pracova�, pokia� nebudete dodržiava� najvyššie normy etického 

správania. 
 
� Ak získate 1 000 SK, tým, že zatla�íte klienta do kúta, alebo ho oklamete, stratíte 20 000 Sk tým, 

že demotivujete schopných �udí.  
 
� �udia sú výkonní nie preto, že musia, ale preto, že chcú.  
 
� Dobrý výkon je „robi�, �o je nutné, a ni� viac ?  
 
� Môžete �loveka prinúti�, aby bežal. Nemôžete ho ale prinúti�, aby bežal rýchlo.  
 
� �udia to, �o robia, menia nie preto, že im poskytujeme výsledky a analýzy, ktoré menia ich 

myslenie, ale skôr preto, že im ukážeme pravdu, ktorá zmení ich cítenie.  
 
� �udia usilujúci sa o sebarealizáciu h�adajú zmysel a cie� života a �asto ho nachádzajú v pomoci 

druhým �u�om.  
 
� Keby vedúci pracovníci venovali viac pozornosti podriadeným, ako finan�ným ukazovate�om, 

mohli by ich kou�ova� a finan�né ukazovatele by sa postarali samy o seba.  
 
Ian Fleming 
 

� Myslenie je �ažké - to je dôvod, pre�o sa mu venuje tak málo �udí. 

� Nedovo�te, aby to, �o nedokážete, bránilo tomu, �o dokážete.  
 
Peter Parma 
 
� Neopravuj to, �o nie je pokazené, nerob to, �o nefunguje, zisti a rob viac toho, �o funguje. 

� Chaos prináša do nášho života novú kvalitu. 

� Pomáha� máme, nie preto, že to chceme my, ale preto, že to chce partner. 

� Najviac pomáha nepomáhanie. 

� Nepo�úvajte ve�mi, �o vám �udia hovoria. Premýš�ajte o tom, �o vám chcú poveda�. 

� Hranice nie sú. Hranice sa dejú. 

� Mapa nie je územie. 

� Všetko, �o je nejaké, môže by� inaké. 

� Ako nemôžeme do hlavy a tela druhého vstúpi�, nemôžeme tam ani ni� meni�. To znamená, že iba 
druhý ur�uje, �i sa zmení, alebo nie. 

� Vo vzájomnom pôsobení dvoch �udí nemôže jedna zmeni� druhú. Môže ju iba popohna�, postr�i�. 
Výsledok však záleží iba na jednej strane. 



� Žiadne správanie samo o sebe nie je problémom. Až negatívne hodnotenie správania vytvára 
problém.  

� Slová a to, �o znamenajú, nie je to isté. 

� Nie�o skon�i� je �ažšie, ako nie�o za�a�. 

� Všetko, �o sa deje medzi �u�mi je komunikácia. 
 
Paul Birch 
 

� Neexistuje ni�, �o by bolo silnejšie ako to, v �o veríte. 

� Kou�ovanie je snaha pomôc� druhým splni� ich sny.  

� Cie�om kou�ovania je zvýši� výkonnos�. 

� Spätná väzba sa dáva s dôverou a s láskou. 

� Nech si myslíte, že to viete, alebo nech si myslíte, že to neviete, máte absolutnú pravdu. Henry 
Ford. 

� Minulos� a budúcnos� sú iba v našej hlave. Sú�asnos� sa od minulosti a budúcnosti odlišuje tým, 
že v nej môžeme kona�. Sú�asnos� je jediná �asová dimensia, kedy môžeme nie�o urobi�. 

� Všetko, �o v živote dosiahnete je tvorené myšlienkami. Tvorba zah��a tri faktory : myšlienku, slovo 
a skutok. Slovom za�ína pozitívny prístup. 

� Metodiky sú ako kolieska na bicykli pre malé deti. Ke� za�ínate jazdi�, poskytujú Vám bezpe�ie 
a oporu. Ke� sa nau�íte jazdi�, kolieska Vás brzdia a ke� udržíte rovnováhu, radi sa ich zbavíte. 

� Treba robi� prácu tak, aby išla sama, bez vä�šieho úsilia. 

 
Ji�i Suchý, Pavel Náhlovský 
 

� 3P - pozdravi�, po�akova�, pochváli�. 

� Kto sa správa ako rýpal a do všetkého strká nos, dáva v skuto�nosti najavo svoj nevyužitý 
potenciál a zárove� i svoj záujem ho uplatni�. 

� By� v kontakte sám so sebou, by� v kontakte s druhým a nezabudnú� kontext ani cie�. 

� Úprimnos� a otvorenos� v komunikácii sú vizitkou kvality vzájomného vz�ahu.  
 
Eliyahu M. Goldratt 
 

� Nech robíš, �o robíš, vždy musíš urobi� celú prácu poriadne. 

� Skoková zmena výkonnosti sa dosahuje dobrou víziou a stratégiou podniku. 

� Skoková zmena výkonnosti sa nedosahuje znížovaním nákladov, ani tvrdšou prácou, ani 
prepúš�aním �udí, ani zmenami produktov, ale nekonven�nými nápadmi v oblasti predaja 
a marketingu. 

� Prepúš�anie �udí nie je cesta k zvyšovaniu výkonnosti, lebo nema� žiadne peniaze a nema� zisk sú 
dve rozdielne veci. 

� Aby sme dosiahli zásadné zvýšenie výkonnosti, musíme ís� proti všetkým obvyklým spôsobom 
hodnotenia výkonnosti. 



� Existujú dva druhy prínosu pre zákazníka : prinášanie nie�oho pozitívneho, alebo odstra�ovanie 
nie�oho negatívneho. 

� Ak chceme nájs� riešenie pre podniky, nemali by sme analyzova� ich, ale mali by sme vykona� 
analýzu ich zákazníkov. 

 
H.J.Harrington 
 
� Kvalita je splnenie alebo prekro�enie požiadaviek zákazníka pri cene, ktorá predstavuje pre 

zákazníka hodnotu.  
 
BS ISO/IEC 27001:2005 
 
� Je �as� celkového systému manažérstva kvality, založená na prístupe k riziku organizácie, ktorej 

úlohou je zriadi�, implementova�, prevádzkova�, monitorova�, preskúmava�, udržiava� a zlepšova� 
informa�nú bezpe�nos�.  

 
W.Thomson 
 
� Ke� ste schopní mera� to, o �om hovoríte, a vyjadri� to �íslami, potom o tom nie�o viete. 

V opa�nom prípade je vaše poznanie chabé.  
 
Masaaki Imai  
 
� Ke� ste niekoho nevideli 3 dni, dobre sa na neho pozrite, akou zmenou prešiel.  
 
T.A.Edison 
 
� Existuje spôsob ako sa to dá urobi� lepšie - nájdite ho.  
 
Albert Einstein 
 
� Fantázia a predstavivos� sú dôležitejšie ako vedomosti. 

 
Jozef Tošenovský 
 
� Vzdelaní �udia sú základom adaptability a to je cesta k prosperite.  
 
 


