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Informuj a zaujímaj sa!

SCHOPNOSŤ PREMENIŤ
NÁPADY NA HODNOTY
Preveď svoje nápady do praxe. Vyber
si jeden a vdýchni mu život. Potom k
nemu pridaj ďalší. Každý deň urob
niečo pre svoj nápad, na skvalitnenie
svojej služby/produktu.

Hovor s ľuďmi o tom,
čo robíš. 

Ako trénovať:
Business raňajky – nájdi vo
svojom meste alebo okolí
business raňajky, alebo
popoludnia, na ktorých sa
stretávajú miestni
podnikatelia a porozprávaj
im o svojich nápadoch.
Podnikateľské kluby či
komunity – pridaj sa k
rôznym podnikateľským
klubom alebo komunitám,
prezentuj svoju činnosť,
pýtaj sa ostatných, čo robia
a snaž sa zistiť, či im môžeš
nejako pomôcť. Po čase
kluby striedaj alebo buď vo
viacerých kluboch súčasne,
nakoľko ti to poskytne
väčšiu rozmanitosť.

1.

2.

Zisti viac
Vypočuj si krátky podcast 
od priekopníka 
českej práce na voľnej nohe.

Vyber si svoj klub podnikavcov
alebo podnikateľov.

Hovor s ľuďmi o tom,
čo ponúkaš. 

Zúčastňuj sa
podnikateľských akcií.



Zisti, ktoré sociálne siete sú pre
teba vhodné.

Prečítaj si o možnosti platenej aj
neplatenej off-line reklamy.

Ukáž, čo robíš! Ukáž, čo dokážeš!

Preveď svoje nápady do praxe. Vyber
si jeden a vdýchni mu život. Potom k
nemu pridaj ďalší. Každý deň urob
niečo pre svoj nápad, na skvalitnenie
svojej služby/produktu.

Predveď svoj produkt.

Ako na to:
Nájdi miesto, kde môžeš vystaviť/ukázať, čo
dokážeš (napr. v mestách sú plochy, na
ktoré je povolené maľovať, tak tam niečo
vytvor/nakresli – ľudia by tak videli tvoje
dielo). Môžeš tiež nájsť menší obchod, ktorý
tvoje výrobky vezme do komisionálneho
predaja. Nič zaň neplatíš, a keď sa predajú,
dostaneš svoje prvé peniaze.
Sociálne siete – založ si svoj vlastný profil,
na ktorom sa začneš profesionálne
prezentovať. Vyjadruj sa k problematike,
ktorej sa venuješ, komentuj, vysvetľuj a
približuj to, ako môžeš vyriešiť problémy
svojim produktom, svojou službou.
Festivaly – zúčastni sa menšieho festivalu
(napr. v meste, kde nič neplatíš) a zapoj sa
so svojím nápadom – predajom
výrobkov/produktov/ alebo služby
(moderovanie festivalu). Otestuješ tak svoj
nápad a ľudia sa o tebe dozvedia. Vždy maj
pripravenú nejakú vizitku, leták alebo QR
kód s informáciami o tom, čo robíš a kde ťa
ľudia môžu nájsť.

1.

2.

3.

Zisti viac

Predstav svoju službu.

Ukáž sa online.

SCHOPNOSŤ PREMENIŤ
NÁPADY NA HODNOTY

Ukáž sa na podujatí.



„Neradujeme sa z ničoho vlastného, 
ak sa o to nepodelíme.“ — Erasmus

SCHOPNOSŤ PREPOJIŤ
RÔZNE SEKTORY
Súčasný rozvoj viacerých disciplín
ponúka mnoho jedinečných
príležitostí. Kedykoľvek premýšľaš o
rozbehnutí nového projektu, mysli na
nové možnosti, ktoré vyplývajú z
prepojenia rôznych sektorov.

Zúčastni sa podujatí na témy,
ktoré bežne nesleduješ.

Ako trénovať:
Zameraj sa na hľadanie
súvislostí a prienikov medzi
rôznymi oblasťami.
Pri štúdiu si vyber predmet z
iného programu alebo
fakulty.
Požiadaj svojich priateľov,
aby ťa oboznámili so svojou
prácou, zobrali ťa so sebou
na pracovisko a vysvetlili ti
svoju prácu.
Nechaj svoju prácu
ohodnotiť ľuďmi, ktorí sa
danej téme nevenujú.
Organizuj okrúhle stoly
zložené z odborníkov z
rôznych odvetví. Sleduj, ako
sa navzájom obohacujú.

1.

2.

3.

4.

5.

Zisti viac
Zisti, ako prostredníctvom
networkingu vytvárame potrebné
väzby medzi ľuďmi, ktorí si môžu
navzájom pomáhať.

David Burkus, autor knihy "Priateľ
priateľa", skúma vedecké poznatky o
fungovaní sietí a odhaľuje, čo
vlastne robia tí najlepší networkeri.

Rozširuj svoje obzory.

Zaujímaj sa o pohľad
zvonku.



Ver tomu, čo robíš.

Púšťaj sa do nových aktivít, neboj
sa aj riskovať s predpokladom, že
všetko dobre dopadne.

Buď vďačný, oceňuj každý aj malý
úspech a teš sa z neho.

Vyhýbaj sa osobám s negatívnym
vplyvom a myšlienkami, ktorí
šomrú a všetko okolo seba vidia
negatívne.

Každý deň si napíš do zápisníka,
čo oceňuješ na dni a podnikaní v
ňom, začo si vďačný.

„Ak si myslíš, že to dokážeš – máš pravdu. Ak si myslíš, 
že to nedokážeš, tiež máš pravdu.“ – Henry Ford

SCHOPNOSŤ ZAUJAŤ
POZITÍVNY PRÍSTUP 
K RIEŠENIU PREKÁŽOK
Prekážky a problémy môžu byť pre teba
výzvou. To, ako ich zvládneš, záleží od
nastavenia tvojej mysle. Kedykoľvek sa
objavia, nemaj z nich strach, lebo si dosť silný
na to ich prekonať, ak sa sám rozhodneš ich
dobre zdolať.

Zachovaj si optimizmus.

Ako na to:

Zisti viac
Vypočuj si krátke video o
dôležitosti pozitívneho
myslenia – ako na to.

Obklopuj sa ľuďmi s
pozitívnymi postojmi.

Tráv čas s deťmi.

A

Vypočuj si krátke video o
dôležitosti pozitívneho
myslenia – ako na to.



Pravidelne analyzuj postup aj prekážky v
podnikaní.
Zistenia rieš s chladnou hlavou, bez emócií.
V postupe podnikania hľadaj jeho zlepšenie,
v prekážkach a problémoch výzvu na
riešenie a zmenu.
Uvedom si, že žiadna situácia nie je taká zlá,
aby nemohla byť ešte horšia.
Trénuj svoje vnímanie prítomného okamihu.
Vizualizuj graficky a farebne stav tvojho
podnikania: žltá sú pozitíva a zelená sú
výzvy, ktoré na teba čakajú (všetky
prekážky a problémy).
Popri podnikaní nezabúdaj na sebarozvoj,
lebo ten rozvíja schopnosť zaujať pozitívny
prístup pri riešení prekážok a problémov.
Spíš si to, čo chceš každý deň vo svojom
živote dodržiavať a snaž sa o dodržanie
týchto vecí.
Napíš si, čo chceš každý mesiac urobiť,
dosiahnuť, a to nielen v podnikaní, ale aj v
osobnom živote.
Nečakaj, že druhí urobia veci za teba. Ty si
šikovný a schopný, dokážeš to. 

Ak nevieš, ako na to, 
choď spať a skús to znova na druhý deň.

SCHOPNOSŤ ZAUJAŤ
POZITÍVNY PRÍSTUP 
K RIEŠENIU PREKÁŽOK
Prekážky a problémy môžu byť pre teba
výzvou. To, ako ich zvládneš, záleží od
nastavenia tvojej mysle. Kedykoľvek sa
objavia, nemaj z nich strach, lebo si dosť silný
na to ich prekonať, ak sa sám rozhodneš ich
dobre zdolať.

Prijmi realitu.

Ako na to:

Zisti viacPozri sa na možné prístupy 
k riešeniu problémov.

Nenos ružové okuliare. Buď
nohami na zemi a hlavou vo
svojich snoch.

Nehľadaj šťastie, 
začni ho tvoriť.

B

Každý deň začínaj s odvahou
a dôverou, že prinesie úspech.

Pozri sa na možné prístupy 
k riešeniu problémov.



Strach je dobrý radca, no zlý pán.
Nedovoľ, aby ťa strach v akejkoľvek
oblasti ovládal a zotročoval.
Ak zistíš, že tvoje myšlienky sa
zaoberajú strachom, napíš na papier
čoho sa bojíš.
Potom napíš, ako by si to chcel mať,
ak by tam strach nebol.
Strach prečiarkni a každé ráno si
povedz ako to bude. Prekonáš
strach a budeš si veriť.
Hľadaj tých, ktorým sa darí v
podnikaní, v živote, v rodine a pod.
Začni s tými osobami komunikovať
a objavíš tajomstvo ich úspechu či
postojov k pozitívam, problémom a
prekážkam.
Pouč sa z chýb, neopakuj chyby a
premeň ich na niečo cennejšie a
pozitívnejšie – na skúsenosti.

Je lepšie robiť veci s úsmevom na tvári.

SCHOPNOSŤ ZAUJAŤ
POZITÍVNY PRÍSTUP 
K RIEŠENIU PREKÁŽOK
Prekážky a problémy môžu byť pre teba
výzvou. To, ako ich zvládneš, záleží od
nastavenia tvojej mysle. Kedykoľvek sa
objavia, nemaj z nich strach, lebo si dosť silný
na to ich prekonať, ak sa sám rozhodneš ich
dobre zdolať.

Ver si.

Ako na to:

Zisti viac

Hľadaj pozitívne vzory.

Príklady priťahujú.

C

Neopakuj tú istú chybu.

Motivuj sa príkladom pozitívneho 
vzoru Roba Balušíka, ktorého pozitívny
prístup prekonal životné prekážky.

Motivuj sa príkladom pozitívneho 
vzoru Roba Balušíka, ktorého pozitívny
prístup prekonal životné prekážky.



Urob si vopred čas na premyslenie
„čo ak“ a priprav sa „pre každý
prípad“. Tak ostaneš vyrovnaný pod
tlakom toho, čo príde.

Na prvom pocite frustrácie po zlom
zážitku nie je nič zlé, ale namiesto
toho, aby si sa zaoberal myšlienkou
„Toto sa nemalo stať“, posuň svoje
myslenie na úroveň – „Teraz, keď sa
to stalo, ako sa s tým vysporiadam?“

Z každého problému môže vzísť
niečo dobré. Aj ak to budú len
poučenia či nová skúsenosť, aj to je
dôvod, prečo ostať optimistom.

„Nič nie je také zlé, aby nemohlo poskytnúť zemi
nejaké dobro“  – Wiliam Shakespeare

SCHOPNOSŤ ZAUJAŤ
POZITÍVNY PRÍSTUP 
K RIEŠENIU PREKÁŽOK
Prekvapivé situácie, s ktorými si nepočítal,
dokážu každého zaskočiť. Podnikanie si
vyžaduje aj preventívne postoje, aby okamihy, 
s ktorými nepočítame podnikateľa nezlomili.
Môžu „zabolieť“, ale nezničiť, lebo si sa pripravil
na prípad – „čo ak sa to stane“, ako budeme
postupovať.

Očakávaj neočakávané.

Ako na to:

Zisti viac
Prečo by si mal definovať
svoje obavy namiesto svojich
cieľov s Tim Ferriss.

Prijmi neočakávané.

Zostaň optimistom.

D

Pozeraj na každý problém 
ako na príležitosť.



Požiadanie o radu a zváženie
viacerých uhlov pohľadu rozšíri tvoj
pohľad na možnosti riešenia, ktoré
si možno prehliadol.
Použi svoje kritické myslenie na
analýzu problému a prejdi na
kreatívne myslenie, aby si vytvoril
rôzne možnosti riešenia. Následne
použi opäť kritické myslenie pri
hodnotení týchto možností, pričom
maj na pamäti, že najlepším
riešením môže byť kombinácia
viacerých možností – buď kreatívny.
Zisti príčinu problému a zameraj sa
na výsledok, ktorý si plánoval
dosiahnuť. Pri jeho napĺňaní
nemusíš vždy meniť postupy, stačí
ich niekedy len zdokonaliť.
Skúšaj ďalej a skúšaj znova. Riešenie
sa vždy nájde. Ak ho nevidíš ty,
poraď sa s ostatnými.

Bez strachu počítaj s neočakávanými situáciami.

SCHOPNOSŤ ZAUJAŤ
POZITÍVNY PRÍSTUP 
K RIEŠENIU PREKÁŽOK
Prekvapivé situácie, s ktorými si nepočítal,
dokážu každého zaskočiť. Podnikanie si
vyžaduje aj preventívne postoje, aby okamihy, 
s ktorými nepočítame podnikateľa nezlomili.
Môžu „zabolieť“, ale nezničiť, lebo si sa pripravil
na prípad – „čo ak sa to stane“, ako budeme
postupovať.

Poraď sa s ostatnými.

Ako na to:

Zisti viac
Prečo by si mal definovať
svoje obavy namiesto svojich
cieľov s Tim Ferriss.

Používaj kreatívne 
a kritické myslenie.

Plánuj výsledky.

E

Pozeraj sa na každý problém 
ako na príležitosť.

Nevzdávaj sa.
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Sleduj problém, preskúmaj presnú oblasť, v ktorej sa veci nedarí a pracuj na jej
zlepšení. Prvým a najdôležitejším krokom pri riešení problému je určiť, ktorý
krok procesu neprináša výsledok. Potom by si sa mal zamerať na jeho
odstránenie.

Pokús sa akceptovať problémy, ktoré môžu vzniknúť z neočakávaných zdrojov.
Byť pripravený na ťažkosti, ktoré môžu vzniknúť zo zdrojov, o ktorých si myslíš,
že nikdy nezlyhajú je dôležité, pretože život je plný prekvapení. Zváž prípady "čo
ak" a buď pripravený "pre každý prípad", aby si tomu predišiel.

Vždy maj optimistický postoj. Ver, že môžeš nájsť riešenie akéhokoľvek
problému.

Ak si nie si niečím istý alebo ti chýbajú znalosti v určitej oblasti výkonu, poraď sa
s odborníkom. Ten ti môže poskytnúť výhodu, ktorú potrebuješ na vyriešenie
situácie.

Pri riešení problémov využi schopnosti tvorivého aj kritického myslenia. Použi
svoje schopnosti kritického myslenia na identifikáciu toho, čo je zlé, a potom
svoje schopnosti tvorivého myslenia na vypracovanie riešenia.

 
Nikdy sa nevzdávaj a vždy zváž výsledok svojho plánu. Každý problém má svoju
odpoveď. Usiluj sa a dosiahneš úspech.

Ako k tebe prichádzajú problémy
 a ako ich riešiť

1

2

3

4



Rady, ako zmeniť myslenie pre  
 lepšie nadväzovanie nových vzťahov.

10 tipov, ako sa zoznámiť s ľuďmi v
tvojom okolí.

Vyhľadaj 3-5 podujatí vo svojom okolí, na
ktorých môžeš spoznať nových ľudí. Na
podujatí sa porozprávaj o svojich nápadoch
aspoň s 5 ľuďmi. Po skončení podujatia napíš
aspoň jednej osobe a získaj jej reakciu na to,
čo si povedal.
Prevezmi iniciatívu a oslov neznámu osobu
ako prvý. Buď pokorný a otvorený pri
spoznávaní druhého človeka. Správaj sa k
svojmu komunikačnému partnerovi s
rešpektom, len tak dosiahneš, aby o svojich
skúsenostiach hovoril a odovzdal ti ich.
Obklop sa ľuďmi so zmyslom pre humor.
Hovor o svojich nápadoch. Zúčastňuj sa na
rôznych komunitných stretnutiach. Zaujímaj
sa o reflexiu na tvoje aktivity. Do svojho
nápadu zapoj aj ostatných. Požiadaj o radu
skúsenejšiu osobu. Uvedom si hodnotu
vymieňaného obsahu. Príbehy ti poskytujú
komunikačný most medzi rôznymi ľuďmi.
Ak sa nebojíš cestovať sám a máš rád
dobrodružstvo, vyber si krajinu, ktorá ťa
niečím zaujala a choď tam. Iná krajina, iní
ľudia, iné skúsenosti. Určite sa s cudzími
ľuďmi dobre porozprávaš. Vymeníš si
skúsenosti a ešte si k tomu dobre precvičíš
cudzí jazyk.

1.

2.

3.

4.

Tvoj príbeh nie je nikdy úplný a jeho
doplnenie nájdeš v iných.

Vnímaj, akú hodnotu do tvojho života prinášajú iní
ľudia. Oslovuj aj iných ľudí ako svojich najbližších
známych. Postupne si uvedomíš, že sa môžeš veľa
naučiť aj od náhodného cudzinca. Skúsenosti,
ktoré ti prinesú, ti z dlhodobého hľadiska
poskytnú lepší pohľad na svet a problémy v ňom.

Navštevuj lokálne podujatia.

Ako na to:

Zisti viac

Spoznávaj nových ľudí.

Zdieľaj príbehy,
počúvaj príbehy.

SCHOPNOSŤ STRETÁVAŤ
SA A VYMIEŇAŤ SI
SKÚSENOSTI

Cestuj.



Crowdfundingová kampaň partie 
nadšencov zaujímajúcich sa o históriu
Novohradu pre získanie zdrojov na 
vydanie zborníka o histórii regiónu.

Kampaň na podporu vydania 
detskej knihy, v ktorej Jašo 
spoznáva ľudové remeslá.

SCHOPNOSŤ ZÍSKAŤ FINANČNÉ ZDROJE
NA REALIZÁCIU NÁPADOV

Zisti svoje potreby – na čo a kedy 
chceš získať zdroje?

Zisti svoje potreby.

Ako na to:
Urči si cieľ svojho snaženia.
Urob si jasnú predstavu o tom, na čo chceš získať
finančné zdroje – existuje viac spôsobov, ako zdroje
získať, záleží však od účelu.
a) Urob si zoznam prekážok a problémov, ktoré ti
bránia realizovať tvoju víziu, zámer.
b) Zakrúžkuj tie, na ktorých prekonanie, odstránenie
potrebuješ finančné zdroje. 
Napríklad: potrebuješ rekonštruovať priestor dielne,
ateliéru – vybaviť dielňu, zakúpiť potrebný stroj,
náradie, zvýšiť odbyt, propagáciu výsledkov svojej
kreatívnej práce alebo niečo iné?
c) Urči ich priority – očísluj problémy podľa dôležitosti,
začni najdôležitejším (ten býva často najzložitejší 
a finančne najnáročnejší).
Urči si časový horizont – kedy? 
Ujasni si, za akú dobu potrebuješ získať finančné
zdroje a v akom čase potrebuješ realizovať jednotlivé
kroky – vytvor si časový harmonogram.
a) Koľko času potrebuješ na prípravu?
b) Koľko času potrebuješ na získanie finančných
prostriedkov?
c) Koľko času potrebuješ na realizáciu svojho zámeru
po ich získaní?
d) Koľko času potrebuješ na ich vyúčtovanie (ak pôjde
o grant)?

Zisti viac

A

Každá nezisková organizácia i mladý človek 
v oblasti kultúrneho a kreatívneho
priemyslu potrebuje finančné zdroje pre
svoju činnosť, tvorbu a napĺňanie svojich
snov. Na podporu a zhmotnenie svojej vízie
či kreatívneho plánu nestačí samotný
nápad a odhodlanie.



Tipy na dobrú fundraisingovú 
kampaň od fundraiserky 
Zuzany Suchovej.

Najväčšia slovenská 
crowdfundingová platforma.

SCHOPNOSŤ ZÍSKAŤ
FINANČNÉ ZDROJE NA
REALIZÁCIU NÁPADOV

Hľadaj možnosti financovania svojho 
zámeru – ako chcem získať svoje zdroje?

Hľadaj možnosti
financovania.

Ako na to:
Urči si spôsob realizácie.
a) Ujasni si či do získavania finančných zdrojov
pôjdeš sám, alebo s priateľmi, v tíme, kto by
mohol pomôcť a ako – vytvor tím a urči úlohy.

b) Urob si plán rozpočtu a nezabudni na
nepredvídateľné výdavky.

c) Porozmýšľaj, aká forma získavania finančných
prostriedkov na tvoj zámer ti najviac vyhovuje –
grant – dotácia – crowdfunding – darcovstvo.

d) Poraď sa s odborníkmi na problematiku
získavania finančných zdrojov, nakontaktuj sa na
crowdfundingové platformy.

e) Sleduj aktuálne výzvy i podobné kampane na
získavanie finančných zdrojov, budú ti dobrou
inšpiráciou. Sleduj i blogy úspešných
fundraiserov, inšpirovať ťa môže i učebnica
crowdfundingu Zuzany Zatovič: 
Ako získať peniaze na dodrú vec.

Zisti viac

B

Tieto zdroje sa dajú získať viacerými
klasickými i menej ortodoxnými formami
tak, aby dobrá myšlienka bola podporená 
a zrealizovaná.



Niektoré svetové a české
crowdfundingové platformy. Slovenská platforma pre darcov.

SCHOPNOSŤ ZÍSKAŤ
FINANČNÉ ZDROJE NA
REALIZÁCIU NÁPADOV

Priprav a realizuj projekt, kampaň 
– robím všetko správne?

Priprav a realizuj. 

Ako na to:
a) Postupuj podľa určeného plánu.

b) Urob si tabuľku – prehľad – do riadkov
napíš zoznam jednotlivých krokov a aktivít,
do stĺpcov čas, v ktorom ich máš realizovať.
Tabuľku pravidelne sleduj, aktualizuj.

c) Ak realizuješ projekt či kampaň v tíme,
pravidelne komunikuj s členmi tímu a spolu
riešte problémy.

d) Ak sa ti v realizácii kampane nedarí
(napríklad nejde podľa plánu výber
finančných prostriedkov), prehodnoť
možnosti zvýšenia podpory – marketingové
nástroje, propagáciu svojho projektu, predĺž
čas realizácie alebo prehodnoť svoje
očakávania.

e) Sleduj napĺňanie cieľov projektu, kampane,
ukazovateľov a rozpočtu.

Zisti viac

C

Získavanie finančných zdrojov formou
viaczdrojového financovania je efektívny
spôsob a nástroj, ako svoje nápady
realizovať tak, aby nezostali iba v tvojej
hlave, v súbore na disku či načrtnuté na
papieri.



Niektoré svetové
crowdfundingové platformy.

SCHOPNOSŤ ZÍSKAŤ
FINANČNÉ ZDROJE NA
REALIZÁCIU NÁPADOV

Vyhodnoť svoj projekt, kampaň – išiel som správnou
cestou, získal som dosť na realizáciu zámeru?

Vyhodnoť svoj projekt,
kampaň.

Ako na to:
a) Vyhodnoť svoj projekt, kampaň. 
Na jednu stranu papiera si napíš pozitíva 
– čo si urobil správne, čo prekonalo tvoje
očakávania, na druhú stranu papiera napíš,
čo ťa sklamalo, s čím si mal problém.

b) Odpovedz si na otázky:
Čo som urobil správne a čo som urobil
nesprávne? 
Naplnila kampaň, projekt moje očakávania?
Čo by som urobil inak?

c) Nezabudni darcom, donorom poďakovať.
Porozmýšľaj nad formou odmeny – výtvarník
môže prispievateľom poslať originálny
grafický list, ľudový remeselník, tvorca svoj
výrobok – pozornosť s poďakovaním a pod.

Zisti viac

D

Predpokladom úspešnosti je poznanie a ovládanie
základných možností a foriem viaczdrojového
financovania. Ide o proces, ktorý si vyžaduje poznať
problematiku a následnosť krokov potrebných pre
dosiahnutie úspechu. Táto kompetencia zahŕňa
schopnosť oslovovať darcov, pripraviť si vlastnú kampaň,
pripraviť, manažovať a vyhodnotiť úspešný projekt.

Niektoré české crowdfundingové
platformy.



Začni zisťovať, čo budeš musieť urobiť, aby sa
tvoj nápad stal skutočnosťou. Vytvor si
zoznam jednotlivých krokov. Čím viac budeš
vedieť o tom, čo chceš urobiť, tým reálnejšia
sa ti bude zdať tvoja predstava. Zaujímaj sa aj
o ľudí v danej oblasti, zistíš tak, odkiaľ
čerpajú informácie, či máš lepšie vedomosti
alebo skúsenosti, ak nie, tak čo musíš urobiť,
aby si ich mal.
Napíš si zoznam úloh, ktoré v ten deň urobíš
pre svoje podnikanie. Večer si ho opäť
prečítaj a skontroluj, čo sa ti podarilo urobiť.
Nenechaj si ujsť príležitosť – Ak neprijmeš
objednávku preto, lebo nie si stopercentne
pripravený, nemáš dokonalý produkt, je to
škoda – skús to. Z veľkej časti je to aj o šťastí,
takže keď sa ti šťastie prikloní do cesty,
nenechaj si ho ujsť. Keď sa ti naskytne
príležitosť niečo sa naučiť, získať novú
skúsenosť alebo kontakt, predať svoj prvý
produkt/službu, využi ju. Aj keď to spočiatku
nie je ľahké – všetko, čo robíš, ťa môže v
budúcnosti obohatiť.
Nájdi si mentora alebo trénera, s ktorým sa
môžeš porozprávať o svojich krokoch. Ak
niečo nevieš, môžeš sa ho opýtať.

1.

2.

3.

4.

Dnes ráno sa zobudíš a začneš pracovať 
na svojom podnikateľskom pláne.

SCHOPNOSŤ PREVZIAŤ
INICIATÍVU
Buď odvážny. Buď vytrvalý pri dosahovaní
svojich cieľov. Keď niekto povie, že niečo
nejde, neuspokoj sa s tým a hľadaj
spôsoby, ako by to mohlo ísť inak. Uvedom
si, kedy nepotrebuješ čerpať energiu, a
kedy je naopak čas poriadne zabrať.

Zisti ako začať.

Ako na to:

Zisti viacPozri si video a zisti, prečo 
treba prevziať iniciatívu.

Inšpiruj sa ako vytvoriť
checklist pre podnikanie.

Pôjde to pomaly, ale treba
držať smer.

Nemusíš v tom byť sám.

Využi každú príležitosť.



Motivácia – Nauč sa
rozhodovať !

Život podnikateľa 
v 90 sekundách.

„ V podnikaní dostanete buď peniaze alebo skúsenosti. 
Zoberte si skúsenosti a peniaze prídu“.

-Harold Geneen

V postojoch samostatného a 
zodpovedného podnikania je vytváranie 
hodnôt pre spoločnosť, vďaka čomu 
môže podnikateľ dlhodobo prosperovať.

Neboj sa nových vecí.

Ako na to:
Ak dostaneš ponuku robiť niečo, čo si 
ešte nerobil, nedaj sa odradiť možným
neúspechom. Ber to ako príležitosť naučiť
sa niečo nové. Jedným zo spôsobov, ako
začať robiť vlastné rozhodnutia, je
zodpovedať si otázku: Ako chcem prežiť
dnešný deň? Mysli pritom nielen na prácu
a povinnosti, ale tiež na svoje záľuby.
Prevezmi zodpovednosť za úspech aj
neúspech. Nehanbi sa prijať pochvalu, ak
sa 
ti niečo podarí. Neskrývaj a nevyhováraj
sa, ak sa ti niečo nepodarí. Spoznaj sám
seba a svojich kolegov v tíme. Každý sme
originálni. Máme svoje silné a slabé
stránky. Niečo nám ide ľahko a niečo ide
ľahšie našim kolegom v tíme.

Zisti viac

Začni robiť svoje vlastné
rozhodnutia.

Prevezmi zodpovednosť 
za seba a svoju prácu.

SCHOPNOSŤ BYŤ SAMOSTATNÝ 
A  ZODPOVEDNÝ V PODNIKANÍ  

Objav silu tímovej práce.



Buď spoľahlivý a dodržuj termíny.
Nájdi si úlohy, ktoré dokončíš týždeň
pred uzávierkou. Skús si nájsť prácu
a dokonči ju. Spolupracuj s
ostatnými. Buď vnímavý a
diplomatický. Buď férový k sebe,
spolupracovníkom, dodávateľom,
partnerom. Dodržuj dohody. Buď
vnímavý na spätnú väzbu od
spolupracovníkov a vnímaj ju ako
možnosť na rast. Počúvaj a snaž sa
predchádzať konfliktom. Pochop
svoju úlohu v tíme a stotožni sa s
ňou. Pracuj s vedomím, že žiadna
úloha nie je lepšia alebo dôležitejšia
ako iná, každá je, jednoducho, iná.
Snaž sa poznávať rôzne pracovné
štýly a ich hodnoty. V každom nájdeš
niečo, čo ťa obohatí.

„Nikto z nás nie je taký chytrý ako všetci
spolu“ – Ken Blanchard

SCHOPNOST VEDIEŤ
PRACOVAŤ V TÍME
Schopnosť ľudí spájať sa a spolupracovať je
niečo normálne, čo existuje už od praveku.
Práca na pracovisku s tímovou prácou teda nie
je nič prevratné ani priekopnícke. Je to
základná zručnosť, pomocou ktorej
usmerňujeme potenciál našich
spolupracovníkov.

Dodržuj termíny.

Ako na to:

Zisti viacPríklad dobrej a zlej tímovej
práce.

Tímová spolupráca je prínos 
pre druhých aj teba.

Buď otvorený.

Oceňuj pracovné štýly iných
ľudí.



Buď flexibilný. Každá prekážka 
či zmena je pre teba výzva na
hľadanie nových spôsobov
prístupu v tíme. Neustále s
ostatnými komunikuj. Vzájomne
sa povzbudzujte, pomáhajte si,
oceňujte sa za svoje výkony, učte
sa jeden od druhého, hľadajte
spôsoby, ako sa vyhnúť chybám.
Buď ochotný a schopný
uprednostniť záujmy tímu pred
záujmami individuálnymi.
Formuluj jednoduché, jasné a
stručné tímové ciele. Poskytuj
uznanie a poďakovanie za výkon.
Informuj o dosiahnutých
výsledkoch jednotlivých členov.

Vo svete organizácií je potrebné formovať pracovné úlohy tak,
aby ich mohli úspešne vykonávať bežní ľudia s bežnými
schopnosťami – pretože iní nie sú k dispozícii.

SCHOPNOSŤ VEDIEŤ
PRACOVAŤ V TÍME
Schopnosť ľudí spájať sa a spolupracovať je
niečo normálne, čo existuje už od praveku.
Práca na pracovisku s tímovou prácou teda nie
je nič prevratné ani priekopnícke. Je to
základná zručnosť, pomocou ktorej
usmerňujeme potenciál našich
spolupracovníkov.

Rýchlo sa prispôsob.

Ako na to:

Zisti viacPríklad dobrej a zlej tímovej
práce.

Tímová spolupráca je prínos 
pre druhých aj teba.

Sústreď sa na ciele tímu.

Osláv úspechy svojich
rovesníkov.

B



Časový nápor na termín – z riadenia sa
môžeš veľa naučiť, aby si sa nezrútil z
časového náporu práce, termínu alebo
niečoho iného. Niekedy je lepšie snažiť
sa zo všetkých síl, ako sa zlomiť v strese.

 

Ako na to:

Projektový manažment

1. Uvedomenie si nálady 
 

Ak sa dokážeš viac zamerať na to,
ako sa správaš v stresových

situáciách alebo v každodennom
živote, môže ti to dať príležitosť viac

sa nad tým zamyslieť a zlepšiť sa.
Takže, keď si napríklad v stresovej

situácii, premýšľaj o tom, aký je
najlepší spôsob, ako pristúpiť ku

konečnému riešeniu, ktoré
potrebuješ.

 

3. Buď mentorom
 

Keď pracuješ s niekým, kto nemá také
obsiahle zručnosti v oblasti, ktorej sa
venuješ, snaž sa byť s ním trpezlivý,

odovzdávaj mu skúsenosti, 
podporuj ho všetkými možnými

spôsobmi, ktoré by mu mohli pomôcť.
Ak na niekoho kričíš namiesto toho,

aby si sa ho snažil pochopiť, 
najhoršie, čo tak prenášaš, 

je strach pýtať sa otázky, ak nevieš
odpoveď.

 

2. Analyzuj proces
 

Mnohým chybám a problémom sa
môžeš vyhnúť, ak si pripravíš plán 

a analýzu toho, čo chceš/potrebuješ
urobiť. Skús si predstaviť každý krok

procesu, nájsť preň riešenie a zapísať
si ho. Robiť to podľa plánu je pre tvoju
náladu a prístup oveľa lepšie, ako to

robiť za letu.
 

Dobrým spôsobom, ako trénovať zručnosti v oblasti projektového
manažmentu, je viesť skupinu ľudí v rámci projektu, čo ti pomôže zlepšiť
vodcovské schopnosti, ako aj udržať si pozitívny prístup k celému tímu,
pretože ak si zachováš pozitívny prístup k projektu, môže z toho profitovať
celý tím.



Šesť diskutovaných správaní vychádza
z viac ako 90 rozhovorov s vedúcimi
pracovníčkami v športe.

4 tipy, ako sa stať skvelým rečníkom,
ako zlepšiť svoj verejný prejav.

Dopredu si premysli to, o čom chceš
hovoriť, priprav si predstavenie svojej
tvorby v niekoľkých výstižných vetách
(poznaj celý proces výroby, jeho cenu,
cieľovú skupinu...). Poznaj svoju cieľovú
skupinu, pre ktorú prezentuješ. Cieľ
prezentácie nie je predstaviť všetko
naraz, ale skôr vzbudiť záujem. Môžeš
sa inšpirovať stretnutím, nájsť nové
kontakty, získať klienta, šíriť o sebe
povedomie, porovnať sa. Po stretnutí 
si v hlave prejdi, čo sa ti podarilo, a čo je
potrebné zlepšiť. Kontroluj dosiahnutie
svojich cieľov, to ti pomôže vidieť svoje
úspechy, ale aj odhaliť sebaklam.
Rozprávaj o sebe, o tom, čo robíš,
nemusíš si nič pripravovať, si medzi
svojimi. Buduj si pri blízkych svoje
sebavedomie, a zároveň sleduj ich
reakcie. Ujasníš si tak ešte viac svoje
silné a slabé stránky.

„Šťastie je dokázať byť sám so sebou 
a neprekážať si.“ – Jaroslav Dušek

Sebavedomie je superschopnosť, je základom pri
tvorbe akéhokoľvek plánu. Znie to jednoducho,
poznať svoju hodnotu a veriť si! Pre tvorcu
(umelca, kreatívca) je dôležité ho neustále
budovať a hľadať možnosti ako mu dovoliť 
zdravo rásť.

Poznaj svoje produkty.

Ako na to:

Zisti viac

Prezentuj svoju tvorbu.

Neformálne sa stretávaj.

SCHOPNOSŤ 
SEBAVEDOMO SA
PREZENTOVAŤ

Stanov si cieľ prezentácie.



Zručnosť sebadôvery – TEDx.
V prednáške sa Dr. Joseph na TEDx
venuje sebadôvere a tomu, že je
najdôležitejšou zručnosťou nielen v
atletike, ale aj v našom živote.

Sám sebe si pravidelne klaď otázky – 
tzv. osobná SWOT analýza 
(presmerovanie na pracovný list s 
otázkami). Nájdi si 
čas na sebareflexiu, kritickú, ale 
konštruktívnu. Pomôže ti nájsť 
odpovede, vidieť nové príležitosti 
a poznať ohrozenia. Vyvaruj sa však 
nadmernej sebakritike, tá je 
obmedzená len na tvoje nedostatky. 
Neúspech je súčasť všetkých 
umelcov a kreatívcov. Snaž sa nájsť 
nadhľad a vráť sa na začiatok k 
otázke, prečo to robím? Cieľom nie 
je všetko vedieť – nechybovať, ale 
učiť sa poradiť si.

„Pred nikým sa neponižuj, nad nikým 
sa nepovyšuj“ – William Saroyan

Schopnosť sebakritiky pomáha ľuďom pri dosahovaní
ich cieľov. Sebakritikou sa rozumie identifikácia
vlastných chýb, analýza a hodnotenie negatívnych
aspektov vlastného konania, myslenia a správania.
Sebakritickosť je charakterová črta, ktorá súvisí so
sebaúctou. Je kľúčom k zlepšovaniu samého seba.
Jedná sa o schopnosť vedieť, aké mám predpoklady,
schopnosti, zdroje k dispozícii a ako ich môžem v
maximálnej miere využiť na svoje ciele. 

Sebareflexia prezentácie.

Ako na to:

Zisti viac

Neúspech? – neexistuje.

Rozhoduj.

SCHOPNOSŤ BYŤ
SEBAKRITICKÝ



Pozri si 1,30 min. motivačného videa,
viac času pozeraním netreba, nápad
máš totiž v hlave ty.

15 spôsobov ako zvýšiť 
svoju tvorivosť.

Buď vnímavý a pokús sa zapísať si 5 vecí,
ktoré ťa pri cestovaní zaujali.
Skús si pri týchto 5 veciach predstaviť,
ako by si ich ešte vylepšil, zmenil (pri
hmotnej veci ju skús pozmeniť, pri
situácii nájdi iný postup...) Nájdi si
chvíľku, uvoľni sa 
a predstav si svoj úspech, kde chceš byť,
alebo ako vyzerá tvoj dokonalý produkt,
ktorým sa chceš presadiť. Čím
detailnejšie ho uvidíš v predstavách, 
čím viac zapojíš svoju fantáziu, tým viac
bude tvoja tvorivosť hľadať možnosti,
ako ho zrealizovať. Nedovoľ svojej hlave
či pochybnostiam skončiť pred
dokončením akéhokoľvek hľadania
nového riešenia alebo možností. Iba
trpezlivosť a koncentrácia celého tvojho
bytia môže priniesť úspech a posúvanie
tvojej tvorivosti na vyšší level.

Kreativita nie sú len krútiace sa čiary a absolventi umeleckých
škôl, je to schopnosť myslieť na to, čo nie je, a potom vytvoriť
spôsob, aby to bolo možné.

Kreativita je schopnosť každého z nás tvoriť 
a nachádzať niečo nové. Pomáha nám pozrieť
sa na svet inými očami, hľadať nové riešenia,
nový pohľad. Umožňuje nám vidieť nové
skutočnosti tam, kde zdanlivo nie sú a tiež
odchýliť sa od navyknutých schém myslenia
a stereotypu.

Trénuj vnímavosť, zvedavosť
a predstavivosť.

Ako na to:

Zisti viac

Cestuj a vnímaj inakosti.

SCHOPNOSŤ BYŤ TVORIVÝ 

Vytváraj vlastné
vizualizácie.

Trénuj koncentráciu – vždy
od začiatku do konca.



Pozri sa, ako vyplniť 
Business Canvas Model. 

Model si môžeš stiahnuť vo
Worde na tomto odkaze.

Opíš subjekty potrebné pre podnikanie
(dodávateľov alebo iných partnerov).

Opíš základné činnosti, prostredníctvom ktorých
vyrábaš výrobky alebo poskytuješ služby.

Opíš, čo všetko potrebuješ na vykonávanie
kľúčovej činnosti (fyzické zdroje, intelektuálne
zdroje, ľudské a finančné zdroje).

Opíš, aký problém zákazníka riešiš a čo zákazník
získa kúpou výrobku alebo služby.

Opíš, ako komunikuješ so zákazníkmi a ako s
nimi buduješ dlhodobé vzťahy.

Popíš, akým spôsobom kontaktuješ svojho
zákazníka a ako mu dodávaš tovar alebo služby.

Popíš, ktorí zákazníci kupujú produkty
najčastejšie a čo všetko vieš o svojich
zákazníkoch.

Spíš hlavné náklady spojené s tvojou
podnikateľskou činnosťou. 

Popíš, za čo konkrétne zákazníci platia (za službu,
prenájom, produkt, predplatné atď.).

Máš zaplatené dane, poznáš svoje náklady, svojich zákazníkov,
konkurenciu, svoj produkt, partnerov, zdroje, distribučné
kanály, príjmy, a pritom nie si Elon Musk, ale obyčajný človek.

Schopnosť posúdiť prostredie, rozpoznať
príležitosti a hrozby, zhromaždiť zdroje 
a vykonávať činnosti vedúce k úspechu
podnikania. Schopnosť opísať a analyzovať firmu a
odhadnúť jej budúcnosť. Zahŕňa aj schopnosť
vykonávať finančné odhady – koľko peňazí bude
potrebných na začiatok alebo rozšírenie
podnikania.

Nemám prehľad o všetkom,
o čom by som asi mal.

Ako na to:

Zisti viac

Vytvorím model Business Canvas
(podľa A. Osterwaldera).

SCHOPNOSŤ VYTVORIŤ
PODNIKATEĽSKÝ PLÁN

Pomenujem všetky časti modelu –
partnerstvá, činnosti, zdroje,
hodnotu, vzťahy, distribučné kanály,
zákazníkov, náklady, výnosy.
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V čom som dobrá/dobrý?
Čo považujú ostatní za
moje silné stránky?
V čom vynikám?
Čo viem inak ako ostatní?
Čo môžem urobiť, aby som
mohol/mohla byť
lepšia/lepší?
Kto, alebo čo mi môže
pomôcť v zlepšení?
Som teamový hráč, mám
schopnosť sa spájať,
hľadať prepojenia?

SCHOPNOSTI

Aké konkrétne príležitosti
mám?
Kde všade vidím svoje
príležitosti?
K čomu ich môžem využiť?
Ako by som mohol/mohla
zlepšiť svoje šance na trhu?

PRÍLEŽITOSTI

SWOT ANALÝZA

Akých úloh sa obávam? 
Čo odkladám na neskôr?
Aké obmedzenia si vytváram
sama/sám?
Ako môžem ovplyvniť svoje
vnútorné obmedzenie?
Čo môžem urobiť preto, aby
som svoje zásadné
obmedzenia
odstránil/odstránila?

OBMEDZENIA

Čo je moja najväčšia nočná
mora pri otázke – úspech?
 Kto môže ohroziť môj cieľ?
 Čo sa so mnou deje, keď sa
cítim byť ohrozená/ohrozený?
 Čo mi funguje, keď chcem
hrozbu, pochybnosti odvrátiť?
 Je možné obrátiť hrozbu v
príležitosť? Ak áno, ako to
môžem urobiť?

HROZBY

Nezabudni, aby bola analýza účinná, je potrebné sa zamyslieť nad tým, ako vyťažiť zo svojich silných
stránok čo najviac, ako odstrániť svoje obmedzenia, nedostatky, ako čo najlepšie využiť príležitosti 
a ako eliminovať hrozby.



Buď k sebe úprimný a pomenuj koľko času v
skutočnosti venuješ práci, rodine, priateľom,
sebe a svojmu zdraviu…
Pomenuj svoje hodnoty (1. – 5. napr. zdravie,
rodina, deti…) a pomenuj koľko času týmto
hodnotám venuješ.
Daj si pauzu.
Vyhraď si čas pre seba – voľnočasové aktivity ako
aktívny oddych, šport, wellness, venuj sa rodine,
priateľom...
Keď si bez motivácie, zmeň činnosť.
Emócie sú dôležité, hovor o nich s rodinou,
blízkymi.
Venuj svojim prioritám/hodnotám čas (zdravie,
deti, rodina…).
Pracuj v intervalech – použi techniku Pomodoro.
Stanov si harmonogram, vyhýbaj sa
workoholizmu.
Spoznávaj prírodu, ktorá v sebe skýva veľa
výnimočných inšpirácií. Prídeš tak na iné
myšlienky.
Vyhľadaj miesta, ktoré máš rád.
Spoznávaj krajinu a iných ľudí.
Stretni sa s priateľmi.
Navštíviť seminár/ webinár sebarozvoja je
taktiež dobrou voľbou.

V tvojom vnútri je hlások, ktorý ti celý deň našepkáva: „Cítim, že toto je 
pre mňa správne. Cítim, že toto je pre mňa nesprávne.“ Žiaden učiteľ, 
kazateľ, rodič, priateľ a ani ten najmúdrejší človek nedokáže rozhodnúť, 
čo je pre teba správne. Iba načúvaj tomu hlásku, ktorý ti našepkáva.

SCHOPNOSŤ UDRŽAŤ SI 
V ŽIVOTE BALANC
Každý deň urob niečo pre radosť, celý
deň nie je len o práci. Relaxuj, rob to, čo
máš rád/a. Keď vidíš, že si momentálne
bez nápadu, zmeň činnosť. Neuzatváraj
sa do seba, komunikuj.

Zisti ako si na tom so svojou
životnou rovnováhou.

Ako na to:

Zisti viacPozri si video mladého
motivátora, youtubera. 

Vypočuj si 14 minútový
podcast.

Cítiš sa unavený, bez energie.

Potrebuješ získať 
„life balance“.

A



Spíš si všetky povinnosti, ktoré ťa v istom období
čakajú. Môže to byť práca, rodina, rôzne aktivity
vo voľnom čase. Je dôležité všetko podrobne
rozpísať. 
Pre lepší prehľad si môžeš svoje aktivity
vizualizovať pomocou myšlienkovej mapy. Využi
napr. Mind Map Maker alebo appku "Mindly".
V ďalšom kroku si všetky aktivity a povinnosti
prenes do aplikácie alebo kalendára.
Ak máš veľa povinností a aktivít, je kľúčové
stanoviť si priority, teda to, čo je potrebné urobiť
hneď, a čo má ešte čas. Nezabudni na časový
rozsah plnenia úlohy a termín dokončenia úlohy.
Dať si pauzu medzi povinnosťami alebo úlohami
je fajn. Nie však, ak trvá 2 hodiny. Prokrastinácia
je najväčší nepriateľ efektivity (nielen) mládeže,
preto si skús identifikovať činnosti, ktorými
najčastejšie prokrastinuješ (sledovanie seriálov,
upratovanie, sociálne siete, PC hry..) a vyhýbaj 
sa im, kým nesplníš tvoj plán. Tieto činnosti si
dopraj ako odmenu za splnenie cieľa.
Keďže povinnosti neustále pribúdajú a (našťastie)
ubúdajú, koniec alebo začiatok týždňa je ideálny
čas na vytvorenie si prehľadu o tom, čo ťa 
v danom týždni/mesiaci čaká a prípadnú
aktualizáciu kalendára.

„Poznaj sám seba a budeš šťastný“ – Sokrates

SCHOPNOSŤ UDRŽAŤ SI 
V ŽIVOTE BALANC
Každý deň urob niečo pre radosť. Celý
deň nie je len o práci. Relaxuj, rob to čo
máš rád/a. Keď vidíš, že si momentálne
bez nápadu, zmeň činnosť. Neuzatváraj
sa do seba, komunikuj.

Ako efektívne riadiť svoj 
čas?

Ako na to:

Zisti viacDobré rady pre work-life
balanc.

Praktické rady a odkazy na
nástroje time managementu.

Zaznamenaj si všetko do 
plánovača.

Definuj si priority a deadliny.

B

Vytvor si antiprokrastinačný 
plán.



Webová stránka a inšpiratívne prednášky
úspešných podnikateľov na rôzne témy.

Každá veľká cesta začína malými
krokmi, ktoré si vyžadujú veľkú
odvahu…
Najčastejší dôvod, prečo ľudia
nedosahujú svoje sny je, že nevedia, čo
chcú a nemajú jasne
definovaný cieľ…
Keď máš nejasné ciele, dosiahneš
nejasné výsledky…
Prvý krok k realizácii je stanoviť si čo
najkonkrétnejší cieľ…
Maj radosť nielen z dosiahnutého cieľa,
ale aj z cesty, ktorá k nemu vedie…
Aj cesta môže byť cieľ…
Pri plánovaní svojich projektov môžeš
využiť metódu SMART…
Skúmaj a objavuj čo ťa brzdí pri
dosahovaní cieľov…
Aké konkrétne obavy, strachy, pocity,
prekážky vnímaš na ceste za
dosahovaním cieľov…

"Vytýč si cieľ, že dosiahneš niečo tak veľké, tak vzrušujúce, a tak v súlade
s tvojím duševným jadrom, že na to nemôžeš prestať myslieť. Musí ťa to
nadchnúť a vystrašiť zároveň. Ak ti nebehá mráz po chrbte, keď si dávaš
cieľ, tak cieľ, ktorý si dávaš, nie je dosť veľký. – Bob Proctor

Plánuj a vytváraj, postupuj krok po
kroku. Maj veľkú víziu. Urči si, prečo a
kam chceš dôjsť. Rozdeľ si to na menšie
časti. Ku každej časti urči kroky, ktoré k
nemu vedú. Naplno sa sústreď, uč sa a
zažívaj radosť z rastu.

Hľadáš životné poslanie?

Ako na to:

Zisti viac

SCHOPNOSŤ STANOVIŤ SI
CIEĽ A ÍSŤ ZA NÍM 

A



Webová stránka a inšpiratívne prednášky
úspešných podnikateľov na rôzne témy.

Vizualizuj si svoju želanú budúcnosť.

Predstav si časovú líniu svojej kariéry,
kde je minulosť a budúcnosť. Kde si
práve teraz?

Urob si zoznam svojich priorít –
usporiadaj svoje ciele/sny podľa svojich
priorít.

Svoj cieľ/sen si popíš čo
najkonkrétnejšie. Napíš presne, čo
chceš, aké to má mať vlastnosti, kedy sa
to má stať, napíš presné finančné údaje,
s kým a kde a ďalšie podrobnosti a
detaily.

Aké svoje silné stránky, schopnosti,
zručnosti by si využil na dosahovanie
cieľov/snov?

"Vytýč si cieľ, že dosiahneš niečo tak veľké, tak vzrušujúce, a tak v súlade
s tvojím duševným jadrom, že na to nemôžeš prestať myslieť. Musí ťa to
nadchnúť a vystrašiť zároveň. Ak ti nebehá mráz po chrbte, keď si dávaš
cieľ, tak cieľ, ktorý si dávaš, nie je dosť veľký. – Bob Proctor

Plánuj a vytváraj, postupuj krok po
kroku. Maj veľkú víziu. Urči si, prečo a
kam chceš dôjsť. Rozdeľ si to na menšie
časti. Ku každej časti urči kroky, ktoré k
nemu vedú. Naplno sa sústreď, uč sa a
zažívaj radosť z rastu.

Chceš jasne definovať svoje
sny?

Ako na to:

Zisti viac

SCHOPNOSŤ STANOVIŤ SI
CIEĽ A ÍSŤ ZA NÍM

B



Dobré rady skúsených manažérov pre úspešné
podnikanie – humorná prednášaná pre mladých
ľudí.

Začni podnikať v niečom, čo máš rád a
čo ti dáva zmysel.

Tvoja motivácia má vychádzať z vnútra.

Začni v malom a s malou finančnou
investíciou, nebudeš tak pod tlakom.

Postupuj pomaličky, po krokoch.

"Vytýč si cieľ, že dosiahneš niečo tak veľké, tak vzrušujúce, a tak v súlade
s tvojím duševným jadrom, že na to nemôžeš prestať myslieť. Musí ťa to
nadchnúť a vystrašiť zároveň. Ak ti nebehá mráz po chrbte, keď si dávaš
cieľ, tak cieľ, ktorý si dávaš, nie je dosť veľký. – Bob Proctor

Plánuj a vytváraj, postupuj krok po
kroku. Maj veľkú víziu. Urči si, prečo a
kam chceš dôjsť. Rozdeľ si to na menšie
časti. Ku každej časti urči kroky, ktoré k
nemu vedú. Naplno sa sústreď, uč sa a
zažívaj radosť z rastu.

Hľadáš cestu v čom
podnikať?

Ako na to:

Zisti viac

SCHOPNOSŤ STANOVIŤ SI
CIEĽ A ÍSŤ ZA NÍM

C



Dobré rady skúsených manažérov pre úspešné
podnikanie – humorná prednáška pre mladých ľudí.

Nájdi si niekoho skúsenejšieho, kto
bude nápomocný pri realizácii tvojej
vízie – mentor/kouč.

Staň sa pozorovateľom prostredia.
Oslovuj odborníkov, učiteľov,
podnikateľov v oblasti tvojho záujmu.

Rozširuj si svoje vedomosti a zručnosti,
staraj sa o svoj rozvoj.

Chodievaj na miesta, kde sa stretávajú
ľudia s podobným zameraním ako ty a
zdieľajte si svoje skúsenosti. Zapájaj sa
do aktivít na podporu tvojej vízie.

Spoznaj nových ľudí, podporuj, vymieňaj
si skúsenosti v podnikaní, neboj sa
osloviť iných, skúsenejších v podnikaní…

Sleduj úspešných ľudí, ktorí radi zdieľajú
svoje skúsenosti…

"Vytýč si cieľ, že dosiahneš niečo tak veľké, tak vzrušujúce, a tak v súlade
s tvojím duševným jadrom, že na to nemôžeš prestať myslieť. Musí ťa to
nadchnúť a vystrašiť zároveň. Ak ti nebehá mráz po chrbte, keď si dávaš
cieľ, tak cieľ, ktorý si dávaš, nie je dosť veľký. – Bob Proctor

Plánuj a vytváraj, postupuj krok po
kroku. Maj veľkú víziu. Urči si, prečo a
kam chceš dôjsť. Rozdeľ si to na menšie
časti. Ku každej časti urči kroky, ktoré k
nemu vedú. Naplno sa sústreď, uč sa a
zažívaj radosť z rastu.

Potrebuješ poradiť pri
plnení cieľov?

Ako na to:

Zisti viac

SCHOPNOSŤ STANOVIŤ SI
CIEĽ A ÍSŤ ZA NÍM

D


