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Prínosy slobodnej firmy 
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Prínosy slobodnej firmy 

 Aká je slobodná firma? 
– Má šťastných zamestnancov. 

– Pri práci sa zabávajú, majú dobrú náladu a sú pozitívne naladení. 

– Má spokojných zamestnancov a zákazníkov. 

– Má vyššiu výkonnosť, ako konkurencia.  
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Prínosy slobodnej firmy 

 Spokojnosť 
– V slobodných firmách sa ľuďom páči. 

– V spokojnosti spočíva jeden z hlavných rozdielov medzi tradičnou firmou 

a slobodnou firmou.  

– V tradičnej spoločnosti býva veľmi málo ľudí spokojných a to preto, lebo 

firemná kultúra nenapĺňa ich univerzálne potreby, ale napĺňa potreby 

nomenklatúry.  

– Veľká časť zamestnancov v dôsledku toho nie je iba nespokojná, ale žije 

v chronickom strese, so zdravotnými následkami, ktoré to prináša.  

– Slobodné firmy naopak fungujú tak, aby napĺňali potreby zamestnancov 

a oni mohli vďaka vlastnej motivácii dospieť k profesionálnemu 

majstrovstvu a pocitu šťastia. 
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Prínosy slobodnej firmy 

 Výkonnosť 
– Rozhodnutie liberalizovať firmu nie je jednoduché, ani samozrejmé - a to 

ani pre tých, ktorí vedia o možných prínosoch slobodných firiem 

a obdivujú ich výkonnosť. 

– Výkonnosť obdivujú, ale slobode nerozumejú. 

– Iba tí, ktorí boli hlboko presvedčení o princípoch slobody, dokázali 

rozpoznať, že prvotriedna výkonnosť je výsledkom slobody vo firme 

a využili obdiv k slobodným firmám na budovanie svojej slobodnej firmy. 

– Skvelú výkonnosť nie je možné vynútiť. 

– Tá pramení zo správneho prostredia vo firme - zo slobody.  
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Prínosy slobodnej firmy 

 Výkonnosť 
– Firmy sa  snažia podporovať výkonnosť a zoštíhliť organizáciu 

zavedením kontról a noriem, ktoré ľuďom nariaďujú, ako majú robiť 

svoju prácu a koľko jej majú zvádnuť. 

– Tieto mechanizmy boli vymyslené preto, aby slúžili ako spodná hranica 

výkonnosti, ale v praxi sú jej stropom. 

– Odbory potom presne sledujú normy. 

– Odbory aj manažment ale chápu, že práca podľa predpisov môže dostať 

firmu na kolená. 

– Samotné meranie výkonnosti jej výkonnosť znižuje. 
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Prínosy slobodnej firmy 

 Výkonnosť 
– Výkonnosť organizácií by mohla byť väčšia.  

– Bráni jej v tom 97% zamestnancov, ktorí sú neangažovaní, vystresovaní, 

na PN-ke, alebo neprítomní. 

– Keď umožníte ľuďom slobodne konať, skryté náklady zmiznú a inovácie 

a organický rast naberie na obrátkach. 

– Možnosť riadiť sám seba predstavuje kľúč k vytvoreniu slobodnej 

firemnej kultúry. 
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Prínosy slobodnej firmy 

 Výkonnosť 
– Sloboda je podmienkou a zárukou nepretržitej a výnimočnej výkonnosti.   

– Spoločnosti, ktoré dbajú i o „mäkké“ aktíva - vedomosti a vzťahy vo 

firme, budú z dlhodobého pohľadu úspešnejšie. 

– Ich konkurenčná výhoda je v kreativite, schopnostiach a zodpovednosti 

ich zamestnancov.  
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Kniha 

 Brian M. Carney, Isaac Getz 
– Sloboda v práci 
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