
  HURRRÁ  

     DO PRÁCE! 

Príručka pre mamičky po  materskej dovolenke 

 

Ako robiť to, čo ma baví, v čom som dobrá  

a mať dosť energie a času na seba aj na rodinu. 



TÚŽIM 

CHCEM 

VIEM 

MILUJEM 

MÔŽEM 

BAVÍ MA 

 

robiť to, čo robím 



Ďakujeme všetkým ženám, ktoré sa podelili  

o svoje skúsenosti a ukázali iným ženám cestu,  

ako nájsť uspokojenie v práci a radosť v rodine. 

Táto „príručka“ vznikla počas vzdelávacieho programu pre mamičky po 

materskej dovolenke „Hurrrá do práce!“, ktorý sa uskutočnil v Pezinku  

počas jesene 2014. Program finančne podporila Nadácia Orange.  

  
Programom sprevádzala a príručku pripravila  

Daniela Tejkalová 
w w w. s t u d i o s o f i a . s k  



Čo tu nájdeš: 

Slovo na úvod 

 

Desatoro spokojnej pracujúcej mamy 

 

1. Spoznaj samú seba / Daniela Tejkalová, Danica Kováčová 

2. Rozhodni sa ako ďalej / Marta Štefanková 

3. Plánuj a riaď svoje činnosti / Júlia Piovarči 

4. Ukáž na pohovore čo je v tebe / Veronika Šustrová 

5. Hľadaj efektívnu harmóniu / Zuzka Karpinská, Dagmar Keryová 

6. Nauč sa čo potrebuješ vedieť / Martina Valešová 

7. Prezentuj svoju prácu / Daniela Tejkalová 

8. Nájdi motiváciu / Gabika Revická 

9. Tvor svoj vlastný život / Zdenka Lukyka 

10.Poraď sa keď nevieš / Daniela Grznarik, Lubka Macková 





Slovo na úvod 

Túžiš po spokojnom živote, naplnenom láskou, krásou, 

spoločnými chvíľami  s blízkymi, dobrými vecami a hojnosťou. 

Vieš, že miluješ svoje deti a svojho muža. Cítiš, že byť súčasťou 

celku, Ti robí radosť. A rovnako vieš, že chceš v živote niečo 

dokázať, ukázať svetu kto si a čo sa v Tebe skrýva .  

 

Len nevieš presne ako na to. Ako to všetko skĺbiť do jednej 

osoby. Ako byť súčasne láskavá mama, milujúca partnerka, 

dobrá gazdinka a ešte aj efektívna  a úspešná manažérka, 

aranžérka, dizajnérka, fotografka, učiteľka, obchodníčka, 

masérka, pekárka, inžinierka .... 

 

Tak aby si nezabudla, čo všetko sa v Tebe skrýva, v tejto 

„Príručke pre mamičky“ nájdeš inšpirácie, ktoré Ťa verím potešia  

i usmernia na ceste za vlastným šťastím. 

Ak by si už nevedela, ako ďalej, neváhaj požiadať o pomoc.  

Niekoľko tipov nájdeš aj na www.studiosofia.sk a na zadnej strane tejto knižky.  



SPOZNAJ SAMÚ SEBA 

Daniela Tejkalová 
www.studiosofia.sk 

Danica Kováčová 
www.biolka.sk 

SEBAPOZNANIE 



Určite poznáš ten pocit, keď sa Ti niečo páči a keď nie. 

Nasleduj tento pocit vždy, keď nevieš, ako ďalej. Všímaj si, čo Ťa baví 

a čo Ti robí radosť. Ak tento pozitívny pocit prenesieš do svojej práce, 

bude to vidno a druhých to k Tebe pritiahne. 

Vieš čo máš robiť, len občas tomu ešte neveríš. 

Tvoj partner Ti dáva zabrať? Dieťa Ťa hnevá? Svokra Ti lezie na nervy a 

mama sa stále len ľutuje?  Kolegovia v práci Ti nerozumejú? Ver, že toto 

všetko Ti pomáha spoznať samu seba – svoje boliestky, nedoriešené veci 

a bloky, ktoré Ti bránia  naplniť Tvoj potenciál. 

Môjmu mužovi strašne vadilo, že som nepokosila trávu pri chodníčku a vždy sme 

sa potom pohádali. Aj pri iných „domácich prácach“. Zdalo sa mi, že stále chce po 

mne nepodstatné veci a v čase, keď ja chcem robiť niečo iné.  ALE! Prišla som na 

to, že som mu to vlastne sľúbila, len som to nemyslela úplne vážne. Bála som sa 

konfliktu a tak som radšej súhlasila. Dnes, keď váham s odpoveďou, zamyslím 

sa, čo vlastne chcem a nesľubujem niečo, čo nie som schopná dodržať a 

nepristúpim na veci, s ktorými nesúhlasím.  

Nehádam sa, len dôstojne trvám na svojom.   

Som neustále prítomná vo svojom živote 

a nenechávam iných riadiť moje kroky. 



Na Zemi je to zariadené tak, že každý vieme niečo. Každá z nás je v niečom fakt 

dobrá a trochu toho vie aj z iného. Spolu tvoríme dokonalý celok. V prírode nič nie 

je čierne alebo biele, niektorá farba vždy prevláda. Ako je to u Teba? K čomu máš 

blízko práve teraz a ako sa prejavuješ navonok? Ak odhalíš svoj aktuálne 

prevládajúci „archetyp“ (vnútorný „program“, ktorý riadi Tvoj život), môžeš ho 

rozvíjať a využiť aj v práci. Svoj archetyp už poznáš (zistila si vďaka dotazníku pred kurzom) a 

môžeš si ho sem zaznačiť. Časom sa však môže Tvoj „program“ / smerovanie meniť, rovnako ako Tvoje sny a 

životná fáza. 

Rozvíjaj to, v čom si dobrá a čo Ti robí radosť 

Cestovateľka 
OBJAVITEĽKA 

Divoška 
REBELKA 

Tvorivá 
UMELKYŇA 

Bojovníčka 
HRDINKA 

Vládkyňa 
KRÁĽOVNA 

Vedkyňa 
UČITEĽKA 

Čarodejka 
VEDMA 

Zasnená 
Nevinná 

Starostlivá 
MATKA 

Obyčajná 
DEVA 

Zvodná 
MILENKA 

Bláznivá 
ZABÁVAČKA 

 Všímaj si, aké postavy, filmy a 

príbehy, aké celebrity, aké 

značky a reklamyŤa priťahujú. 

Stelesňujú určitý „archetyp“, 

ktorý je Ti blízky, alebo po 

ktorom túžiš a chýba Ti. Pomôže 

Ti to rozpoznať, kto si, resp. aký 

„program“ u Teba prevláda v 

tejto Tvojej životnej fáze.  

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3Pz42PdXxNoWqM&tbnid=se-Ql0zIopXOJM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fflwrshaveissuestoo.tumblr.com%2F&ei=1cXoU4i3H7HP4QTXgIGIBA&psig=AFQjCNEZtCJwekAL8mwzolRBjWtp0NcQ_w&ust=1407850088944201
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OnDtSlVRkIoT4M&tbnid=A95iVeuno6YoiM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sportclix.com%2Fgoddess%2Fcontact.html&ei=AMjoU6PJFM6P4gTS3YHYCA&psig=AFQjCNFVd6P1JZjB2EJrS8VBbGAzIYExfA&ust=1407850810304230
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FmjoL2Y9K7qywM&tbnid=eXL3sCAnV234iM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmontessorischools.org%2Fmontessori-overview%2Forigin-of-montessori%2F&ei=esvoU4XjK6Om4gSrq4GgAw&psig=AFQjCNFTA28orEYK6c3hJ1vwDp4KtCrApg&ust=1407851740865416


Toto som ja. Krásna a žiadaná, pripravená užívať si všetky pôžitky 
sveta. Chcem ich zdieľať s inými. 

Uvedom si svoje silné stránky, využívaj ich vo svoj prospech (nielen) v práci. 

Cestovateľka 
OBJAVITEĽKA 

Divoška 
REBELKA 

Tvorivá 
UMELKYŇA 

Bojovníčka 
HRDINKA 

Vládkyňa 
KRÁĽOVNA 

Vedkyňa 
UČITEĽKA 

Čarodejka 
VEDMA 

Zasnená 
NEVINNÁ 

Starostlivá 
MATKA 

Obyčajná 
DEVA 

Zvodná 
MILENKA 

Bláznivá 
ZABÁVAČKA 

Milujem objavovanie nových obzorov, spoznávanie nových ľudí a 
miest a hovoriť o svojich zážitkoch je pre mňa jednoduché.  

Mám vlastný názor a nebojím sa ho prejaviť, aj keď je často 
odlišný od ostatných. Búram bariéry zažitých stereotypov.  

Neustále mám hlavu plnú nápadov a zažívam radosť, keď svoje 
pocity môžem prejaviť v hudbe, v látke či v slovách. 

Mám dosť sily a energie, nebojím sa povstať a zmeniť to, čo sa 
mi nepáči.  Môžete sa spoľahnúť, že dám veci do poriadku. 

Mám rada veci pod kontrolou. Je pre mňa ľahké ukazovať cestu a 
rozdávať úlohy.  Udržiavam a šírim poriadok  i rešpekt. 

Viem, ako a prečo veci fungujú. Všetko mám veľmi dobre 
premyslené. Uctievanie hodnôt je pre mňa dôležité. 

Chápem podstatu vecí, ale niekedy je pre mňa ťažké to vyjadriť 
slovami. Nápady a riešenia prichádzajú znanazdajky. 

Neviem čo to je, ale rada to skúsim. Som za každú srandu. 
Hlavne nech tu nie je nuda a môžem skúsiť niečo nové. 

Nie je na mne nič výnimočné. Jediné čo potrebujem, je byť 
súčasťou celku, potrebujem byť s inými. 

Som tu pre druhých, viem čo potrebujú a ako im môžem pomôcť. 
Moja láska nemá hraníc. 

Cítim sa dobre tam, kde je všetko krásne a dobré. Verím v lepší 
svet, ale netuším, ako sa tam dostať. 

Cestovný ruch, sprievodcovstvo, obchodná zástupkyňa, moderátorka, spisovateľka... 

Nové oblasti podnikania, prelomové myšlienky v akejkoľvek oblasti... 

Designérka, spisovateľka, marketing, grafička, speváčka...  

Politička, športovkyňa , trénerka, manažérka... 

Riadiaca pracovníčka (v akejkoľvek oblasti), politička, policajtka....   

Lektorka, učiteľka, administratívna alebo vedecká pracovníčka  

Spisovateľka, liečiteľka, poradkyňa... 

Študentka, predavačka, maliarka... 

Sestrička, lekárka, vychovávateľka, sociálne služby, nadácie... 

Čokoľvek, kde  je súčasťou celku , v dotyku s prírodou... 

Modelka, divadelná umelkyňa, kozmetická poradkyňa ...  

Herečka, agentúra pre rôzne podujatia, novinárka spoločenských magazínov ...  

Orientačné príklady pre lepšie pochopenie zamerania archetypu: 



Meditácia „Moje múdre JA“  

(tvorivé dieťa a vízia budúcnosti)  

  

Obráť pozornosť do svojho vnútra a popros tú časť seba ......svoje malé tvorivé 

dieťa, ktoré sa v tomto Tvojom životnom období túži prejaviť aby sa Ti 

ukázalo.......privítaj ho.... a spýtaj sa čo Ti chce ukázať a povedať...... možno Ti 

pripomenie nejakú skúsenosť z detstva...... niečo, čo si rada robila ako dieťa, 

ale nenašla si podporu...... možno je to niečo, čo je hlboko v Tebe, a Ty 

to  túžiš skúsiť......nič nehodnoť, len to pozoruj a precíť......poobzeraj sa, či je 

tam ešte iné dieťa ďalšia Tvoja súčasť, ktorá by sa Ti chcela 

ukázať.....poďakuj za to, že prišli, povedz im, že sa tešíš na spoločné tvorenie, 

na spoločné dielo.......a popros aby Ti ostali nablízku aby ste sa mohli 

kedykoľvek stretnúť.....a prepusti ich 

 

 

A teraz si predstav seba ako ženu v budúcnosti...... tú ženu, ktorá je taká akou 

by si chcela byť........ ktorá už má skúsenosť z tvorenia......koľko máš 

rokov?......aká si?........čo robíš?.........ako sa cítiš?....... popros ju aby Ti 

poradila čo máš urobiť ako prvý krok......spýtaj sa či Ti chce niečo 

povedať........nič nehodnoť svojou mysľou iba počúvaj a preciťuj.......dohodnite 

si znamenie, napríklad nejakú vec, alebo situáciu, ktorú keď uvidíš, alebo 

zažiješ, tak si uvedomíš, že sa prejavila Tvoja múdrejšia žena a chce Ťa na 

niečo upozorni, alebo Ti niečo pripomenúť...... spýtaj sa, či je ešte niečo, čo by 

Ti chcela povedať, alebo ukázať........ak nie,  poďakuj za To, že sa Ti ukázala 

a popros ju, aby Ti bola nablízku a bola Ti sprievodcom a oporou 

v každodennom živote..... 

pomaličky, tak ako Ti to je príjemné sa vráť späť do tejto miestnosti......pokýv 

nohami, ....rukami.....a pomaličky otvor oči..... 

   

Ak cítiš neistotu v tom, kto si a kam kráčaš – využi predstavivosť a tvorivosť 
tvojho podvedomia. Je mocnejšie ako si myslíš. Inšpiruj sa nasledovným 

textom. Môžeš si ho prečítať a neskôr pred zaspaním zopakovať, môžeš si ho 
nahrať a pustiť kedy budeš potrebovať a môžeš požiadať nejakú blízku osobu, 

aby Ťa sprevádzala a pomohla Ti napojiť sa sama so sebou. 



ROZHODNI SA AKO ĎALEJ 

Marta Štefankova 
www.krasnanko.sk 

SAMOZAMESTNANIE 



Hodíš sa na podnikanie? 

Zásadný je postoj v myslení – podnikanie je pre ľudí, ktorí veria 

svojim snom a pracujú na tom, aby sa ich sny premenili na realitu. 

 

Osobnostné predpoklady:  

• ochota znášať riziko 

• schopnosť chopiť sa iniciatívy 

• konať samostatne a prebrať zodpovednosť 

• vytrvalosť a sebadisciplína 

• flexibilita, pohotovosť 

• kreativita 

• schopnosť komunikovať 

• dodržiavanie pravidiel (zákonov, vyhlášok, nariadení) 

 

Aké sú výhody/nevýhody 

samozamestnania? 

 
• sloboda v rozhodovaní sa o pracovnom a voľnom čase  

• možnosť presadzovať vlastné nápady – robím, to čo ja chcem, 

môžem byť kreatívny 

• zodpovednosť za všetko 

• výber spoločníkov/zamestnancov 

• pocit zodpovednosti za zamestnacov  

• vplyv na celkový profit, rast, udrženie firmy 

• neistota rovnakého mesačného príjmu 

• zvolená činnosť je zdrojom pocitu naplnenia! 



Koľko peňazí potrebujem?  

A kde ich zoženiem? 

• vstupné náklady úzko súvisia so zvoleným predmetom podnikania  a vybratou 

právnou formou 

 

• Úrad práce (ÚPSVaR) poskytuje príspevok na vznik SZČO 
– Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť: 

– Najmenej 3 mesiace evidovaná na Úrade práce 

– Absolvovať Školenie o základoch podnikania 

– Napísať Podnikateľský zámer 

– Minimálne 3 roky fungovať bez prerušenia 

– Nákup hmotného majetku (náradie...) 

– Nákup nehmotného majetku (software...) 

– Maximálna výška od 1.1.2014 pre BA kraj je 2714 eur, pre okresy s nadpriemernou 

nezamestnanosťou 4342 eur. 

 

• treba začať úplne v malom, investovať minimum, pokiaľ si neoverím, že môj 

podnikateľský plán má úspech a bude prinášať aspoň nejaký príjem 

 

• určite nebrať na začiatku veľký úver, radšej si chvíľu odkladať, použiť 

nasporené zdroje (stav. sporenie, poistenie atď.) 

 

• realistické očakávania - na začiatku bude príjem/zisk minimálny alebo žiadny 

 

• ideálne je nemať ZISK ako primárny dôvod podnikania, ale skôr snahu o 

napľňanie  vlastných a nasledne aj cudzích potrieb a potom zisk príde ani 

nebudeme vedieť ako  



11 krokov k založeniu ŽIVNOSTI 
1. Odchod zo zamestnania  

– Nezabudni si vypýtať si potvrdenie o príjmoch a zaplatených preddavkoch na daň 

2. Voľba predmetu činnosti a ohlásenie živnosti  

– Zapíš všetko čo plánuješ robiť. Na výber máš živnosti voľné – remeselné – viazané. 

3. Prvá návšteva živnostenského úradu (osobne alebo elektronicky) 

– http://www.minv.sk/?informacie-k-elektronickemu-podaniu 

– https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/elektronicke-ohlasenie-zivnosti/ 

4. Poplatky 

– Za jednu voľnú živnosť je 5 eur,  za jednu remeselnú alebo viazanú živnosť je 15 eur 

– Pri elektronickej registrácii voľné živnosti sa pri elektronickom ohlasovaní nespoplatňujú, za 

remeselnú alebo viazanú živnosť je v tomto prípade polovičný, a to 7,50 eura 

5. Obchodné meno 

– Na začiatku názvu musí byť vaše meno a priezvisko (môže byť aj s titulmi Ing., Mgr., atď.).  

– Za ním môže, ale nemusí, nasledovať ešte názov firmy. (napr. Jana Nová – Salón SIMI)  

6. Vyplnenie a odovzdanie tlačív -  s vyplnenými tlačivami choďte na živnostenský úrad. 

Doneste si zo sebou občiansky preukaz a kolky/hotovosť.  Automaticky vybavia niektoré formality: 

– Požiadajú za vás o výpis z registra trestov; prihlásia vás ako SZČO do zdravotnej poisťovne na 

platbu zdravotných odvodov; prihlásia vás na daňový úrad na platbu dane z príjmu fyzických 

osôb. 

– Osvedčenie o živnostenskom oprávnení (živnostenský list) vám vydajú do 3 pracovných dní.  

7. Sociálna poisťovňa 

– Začínajúci živnostník nemusí platiť odvody do SP až do júla roku nasledujúcom po roku, v 

ktorom začal podnikať. Povinne musí začať platiť až od júla nasledujúceho roku a to iba v 

prípade, ak za predchádzajúci rok bol príjem väčší ako 12 násobok minimálneho 

vymeriavacieho základu. Ide o hrubý príjem bez odpočítania výdavkov. 

– Ak sa rozhodnete neprihlásiť sa v prvom roku podnikania do SP, nebude sa vám za tento čas 

započítavať nič do dôchodku, nebudete mať nárok na nemocenské a ani na podporu v 

nezamestnanosti, ak by ste ukončili živnosť a boli nezamestnaní.  

– Ak chcete, môžete sa prihlásiť do sociálnej poisťovne ako dobrovoľný platca. Treba ísť osobne, 

vyplniť registračný list a podpísať dohodu o elektronických službách.  

http://www.socpoist.sk/szco-vjr/55165s 



8. Daňový úrad 

– Z daňového úradu vám poštou príde oznámenie o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ). 

Toto DIČ budete uvádzať na faktúrach a budete ho používať ako váš identifikátor pri kontakte s 

daňovým úradom. 

9. Podnikateľský účet 

– Založte si podnikateľský účet v banke. Nie je to povinné, ale z praktického hľadiska je to takmer 

nevyhnutnosť.  

– Môj osobný favorit je Tatrabanka a Slovenská sporiteľňa. Majú výborný internetbanking aj mobilné 

aplikácie. 

10. Trvalý platobný príkaz 

– Zriaďťe si trvalý platobný príkaz na vašom podnikateľskom účte, ktorým budete platiť odvody do 

zdravotnej poisťovne (ZP). A neskôr, aj keď začnete platiť odvody do sociálnej poisťovne,.  

– Nie je síce povinné platiť odvody TPB z účtu, ale je to oveľa praktickejšie a pohodlnejšie ako 

akýkoľvek iný spôsob. 

– Každý mesiac sa odvádza minimálne poistné:  

– Minimálny vymeriavaci základ pre ZP 2014 … 402,50 €; SP  2014… 402,50 € 

Minimálne odvody do SP: 

Nemocenské … 4,4 % = 17,71 € 

Starobné … 18 % = 72,45 € 

Invalidné … 6 % = 24,15 € 

Rezervný fond … 4,75 % = 19,11 € 

SPOLU SP … 133,42 € 

Minimálne odvody do ZP: 14 % = 56,35 € 

11. Nahlásenie účtu na daňovom úrade 

– Nahláste svoj podnikateľský účet na daňovom úrade. Musíte tak urobiť do 15 dní od jeho 

založenia. 

        

 A môžete začať podnikať ako živnostníčka! 

– Všetky info nájdete aj na: 

– http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie 

– http://www.szco.sk/Chcem-zacat-podnikat 

– https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_registracia-zivnosti/ 

– http://www.szk.sk/legislativa/zivnostensky-zakon/ 

 



 NAUČ SA  

    ČO POTREBUJEŠ VEDIEŤ  

Martina Valešová 
www.organizatorka.sk 

E-PODNIKANIE 



V Y T R V A L O S Ť  

j e  v e ľ m i  d ô l e ž i t á  

a  j e  z á k l a d o m  

ú s p e c h u  

V začiatkoch maj na mysli: 

 

• Time manažment, plánovanie, mentor, koučing 

• Radiť sa, rozprávať sa, byť členom v rôznych skupinách 

• Nestačí mať web 

• Správna cenotvorba, poznať svoju cenu a konkurenciu 

• Nájsť si čas na seba, rodinu, svoje hobby 

• Dať o sebe vedieť, reklama 

• Máš sa na koho spoľahnúť? Zváž využiť aj „virtuálnu asistentku“  

• Byť online nestačí, prezentovať sa je potrebné aj offline 

• Vzdelávaj sa – či už vo svojej oblasti, alebo pre radosť 

• Sprav si podnikateľský zámer – čo chcem, kam sa chcem dostať a 

ako to chcem urobiť 

• SWOT analýza – silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby 

V čom chcem podnikať? 

 

 Čo ma baví? 

 Čo viem? 

 Kto ma podporí? 

 Je o to záujem? 

 Aká cieľová skupina, trh? 



Som rozhodnutá, chcem web.  

Ale aký? Mám na výber: 

 

• Webová stránka 

• E-shop 

• Blog 

• Iba web vizitka 

• Firemná stránka na Facebooku 

 

 

Sociálne médiá – podpora webu –  Facebook, Google+, Pinterest, 

YouTube, Twitter 

 

KOMBINÁCIA – web, blog, sociálne médiá – jednotná prezentácia  

 

Alternatívy k vlastnému webu: 

Sashe, Fler, Mimibazar, blogy na SME, Facebook 

Idem online: 

• Doména (najweb, webhouse...) 

• Webhosting (detto, resp. prenajímateľ CMS) 

• Obsah webu, napr CMS systém (Biznisweb, Webnode, Wix, 

• Webmaker... ), alebo programovaná stránka napr. Joomla.  

• Niečo medzi je Wordpress 

Lepšie je pustiť stránku do sveta keď je dobrá, 

lebo „dokonalá“ nebude nikdy 
 

 

Ak pracuješ s databázou zákazníkov, klientov, pozor na zákon o 

ochrane spotrebiteľa a ochrane osobných údajov. 



Mám stránku, čo ďalej? 
 
Optimalizácia(SEO): 
• Onpage SEO (30% úspechu) 
• Offpage SEO (70% úspechu) 

 
Napojiť na sociálne médiá 
 
Pracovať s databázou 
 

SEO (z ang. search engine optimization) - 

optimalizácia pre vyhľadávače - je súbor 

techník na zlepšenie pozície, na ktorej sa 

optimalizovaná webstránka zobrazí vo 

výsledkoch vyhľadávania v internetových 

vyhľadávačoch. SEO zahŕňa linkbuilding, 

linkbaiting, social media marketing, virálny 

marketing, on-line PR v kombinácii so 

sémantickým kódovaním webu. 

K ľ ú č o v é  s l o v á  sú najdôležitejšou 

časťou SEO, postup ako optimalizovať 

konkrétne webové stránky pre 

vyhľadávače.  

 

 

 

 

 

 

 

ON PAGE faktory: 

• kvalitný názov web stránky (ideálne ak 

súvisí s povahou podnikania) 

• meta riadky: popis, kľúčové slová 

• použitie kľúčových slov na stránke 

• kód web stránky, odkazová stránka 

• architektúra stránky a obsahu 

• textové odkazy, popularita odkazov, 

popularita obrázkových odkazov 

• telo web stránky 

• odkazy v anchor texte, popularita 

externých odkazov 

• rozmanitosť odkazových zdrojov 

 

OFF PAGE faktory: 

• kvalita domény / URL 

• Mapa stránok, PageRank 

• kvalitné spätné odkazy 

• návštevnosť stránky 

Užitočné informácie: 
 
Pavol Varhaník 
blogy Visibility 
Biznisweb 
Podnikajte.sk 
e-zeny.sk 
rôzne záujmové skupiny a organizácie  
 
Veľa firiem má blogy, kde sa delia o 
základné informácie, e-booky 
zdarma... 

Kľúčové slová sú slová, ktoré by ľudia použili 
na vyhľadanie tvojho produktu/služby  (napr. 

pre detský nábytok „ako  z a r i a d i ť  
d e t s k ú  i z b u “). 



HĽADAJ EFEKTÍVNU         

                     HARMÓNIU  

„Koučky“ Zuzka Karpinská a Dagmar Keryová 
www.koucovaciaskola.sk 
www.executivecoaching.sk 
www.chatcoaching.sk 

SEBAROZVOJ 



Nastavenie životného kompasu – čo naozaj chcem 

  

  

Náš deň pozostáva z množstva vnemov, farieb, vôní a zvukov, väčšinu ktorých si 

neuvedomujeme. V skutočnosti kapacita našej vedomej mysle nedokáže spracovať všetko, 

čo na nás dolieha. Vždy robíme výber. A výber robíme podľa toho „ako sme nastavení“, čo 

zapadá do nášho modelu sveta. Iný výber relevantných vnemov robí mamička na materskej, 

iný manažérka a iný kuchárka – aj keby to bol ten istý človek. 

Podobne, aj náš život obsahuje množstvo možností, príležitostí a riešení, ktoré nevidíme, 

lebo nezapadajú do modelu sveta, v ktorom práve žijeme. 

  

Ak máme jasne sformulované, čo v živote naozaj chceme, bez ohľadu na naše 

súčasné okolnosti, vytvárame si určité špecifické nastavenie vnímania. Postupne 

začíname „zakopávať“ o príležitosti, ktoré by sme inak prehliadali. Vidíme cesty, ktoré by 

sme nevideli a počujeme rady, ktoré by sme si inak neuvedomili.  Náš zámer nalaďuje naše 

vnímanie. Vnímame to, čo je relevantné vzhľadom k nášmu zámeru. A môžeme konať – ak 

chceme. 

Pri tomto cvičení sa neobmedzujte realitou a tým, čo je možné a čo nie. Ide len o to, 

sformulovať si, čo skutočne chcete. 

  

 

Toto sú otázky, ktoré si možno položiť: 

Čo by som vo svojom živote robil, keby som sa nemusel starať o peniaze? („nemusieť sa 

starať“ si predstavte jednoducho tak, že vy si robíte čo chcete robiť a peniaze samoobslužne 

prichádzajú – koľko ich práve potrebujete: nemusíte byť nutne milionár, ale ani nemusíte o 

peniaze bojovať) O čo by som sa staral, čo by som vykonával? Ako by som trávil čas? Ako 

by vyzeral môj deň alebo týždeň? 

  

Ak vás napadá len to, že budete ležať na pláži a jesť najdrahšie vyberané pochúťky a užívať 

si všetky zmyslové potešenia, tak  si to vychutnajte a preneste sa o niekoľko týždňov alebo 

mesiacov ďalej, do chvíle, keď vás to už nudí a zisťujete, že ste pribrali desať kíl, ťažšie sa 

vám dýcha a idete sa rozhodnúť, ako skutočne má vyzerať váš terajší život, teraz, keď sa už 

nemusíte starať o peniaze, lebo ich máte dosť. Čím trávite týždne a dni? 

  

Za čo chcem byť v živote platený, aby som si robil aj tak to, čo by som robil, keby som sa 

nemusel starať o peniaze? 

  

Aké zamestnania alebo podnikateľské aktivity spĺňajú podmienku, že budem každodenne 

robiť, čo by som robil, aj keby som sa vôbec nemusel starať o peniaze? 

  

Čo z toho, čo robím alebo si myslím, že musím robiť,  by som určite nerobil, keby som sa 

nemusel starať o peniaze? 

  



Z toho vyplýva, že môj život vyzerá takto: Som platený  za to, že (vymenovať zoznam toho, 

čo by som robil aj keby som sa nemusel starať o peniaze). Skúste si vypracovať živú 

predstavu, ako to vyzerá – čo vidíte, cítite, počujete? Aká je atmosféra, dynamika  priestoru 

vášho života? Chcete to takto? 

  

   

Teraz skúste takúto hru, v ktorej pozeráte z budúcnosti späť na cestu, ktorou ste sa 

tam dostali: 

  

Predstavte si, že už ste ktokoľvek chcete byť a robíte čokoľvek na svete. Kto ste? 

Som... 

  

Som platený za to, že ...... 

  

  

Keď sa pozriete z tohto miesta, kde už ste „ktokoľvek chcete byť“ naspäť, na cestu, ktorú ste 

prešli, čo bolo vaše prelomové rozhodnutie? 

Všetko sa zmenilo, keď.... 

  

Vedel som, že som na správnej ceste keď... 

 

Som začal mať... 

  

Som začal môcť ... 

  

Ľudia si ma začali vážiť pre ... 

  

  

A ešte jeden pohľad: Ste teraz tu, v prítomnosti – ako vyzerá pohľad z tohto miesta? 

  

Veľké ciele v obrazoch: 

 

O dvadsať rokov: 

  

O rok: 

  

O tri mesiace: 

  

  

Denné dôležité veci: 

    

Hlavné ciele: 

   

Akčný plán: 



Moje 
kategórie 

Investovaný 
čas: 

Investované 
peniaze: 

Iné zdroje 
investované: 

Čo dostávam naspäť 
za svoju investíciu? 

Poznámky 

Práca -
zarábanie 
peňazí 

45 hod/ 
týždeň + 
cesta 10 hod/ 
týždeň 

  Auto, zdravie, 
... 

Plat, schopnosť živiť 
seba a rodinu 

Vyčerpávajúce 
ale možnosť 
postupu 
a vyššieho 
platu 

Rodina 
Deti + 
manželka 

2 hod /deň, 
večer + 20 
hod víkendy 

Skoro všetko, 
čo zarobím 

Emocionálna 
energia, láska 

Pocit, že niekam 
patrím a že sa máme 
radi 

  

Hranie 
tenisu 

2 hod/ týždeň 100 
EUR/mesiac 

Čas mimo 
rodinu 

Vedomie, že robím 
niečo pre zdravie 

Mrzí ma, že 
nemôžem hrať 
viac 

Atď.           

Základný prieskum 

 

 
 

Keď chceme vo svojom živote alebo v práci niečo zmeniť, je užitočné zobraziť si odkiaľ kam ideme.  Aby 

sme sa mohli vydať na cestu, potrebujeme zistiť kde sme: z čoho pozostáva náš život v tejto chvíli a aká 

je dynamika vývoja našej situácie. Jej zachytenie v jednom pohľade nám môže pomôcť uvidieť, čo nás 

podporuje a čo brzdí. Takto sa nám otvorí cesta k nájdeniu riešení. 

 
 

Inštrukcia: Prepíšte si tabuľku na veľký papier – najlepšie tak veľký, aby ste po jej vyplnení mali všetko 

na jednej ploche, v jednom pohľade. Do kolónky „moje kategórie“ si vpíšte kategórie, do ktorých 

rozdeľujete vlastný život. Môže to byť práca, vzdelávanie, zdravie, šport, cestovanie, deti, manželka, 

rodičia, jednotlivé záľuby, ... čokoľvek, čo je pre vás významné. K týmto kategóriám sa vyjadrite, podľa 

ďalších kolónok.  Prikladám príklad na inšpiráciu. 

 

Príklad: 

 

Práca s tabuľkou: 

Keď si vypíšete tabuľku, vnímajte, čo vám hovorí. Klaďte si vlastné otázky. Vaše odpovede vám 

napovedia, ktorou cestou sa chcete ubrať. 

 

Môžete sa pýtať napríklad:  

Čo z toho chcem zachovať a čo chcem zmeniť?  Ktoré záujmy sú vo vzájomnom konflikte? Čo je 

najdôležitejšie z dlhodobého hľadiska? Čo je nutné teraz? Je to naozaj nutné? Je to, čo dostávam, 

adekvátne tomu, čo investujem? Kde dávam a nedostávam späť? Kde dostávam viac ako dávam? 

Chcem to takto? Ako chcem aby to vyzeralo? Čo urobím ako prvé? 

 



UKÁŽ NA POHOVORE,  

     ČO JE V TEBE 

Veronika Šustrová 
HR specialist Slovenské 

elektrárne, a.s. člen 
skupiny Enel 

SEBAPREZENTÁCIA 



„Práca nie je dobrá alebo zlá, je to iba práca, ale to,  

aký pocit v nás vyvolá, určuje, či je dobrá alebo zlá pre nás.“ 

ZVÁŽ POZORNE SVOJ  ZÁMER 

• Aký je môj zámer? 

• Aká je moja osobná vízia? 

• Aké sú moje hodnoty? Čo je pre mňa dôležité? 

• Aká práca ma baví a prináša mi nadšenie? 

• Chcem pracovať na plný úväzok? 

• Aký príjem potrebujem? 

• Aké sú moje postoje?  

Zdroj: www.portal.cz 

 „Proč se podle vašeho mínění hodíte právě pro toto místo?“ Do středu velkého listu papíru nakreslete obrázek 

symbolizující dané zaměstnání. Snažte se, abyste nakreslili něco opravdu charakteristického – chcete -li se například 

stát manažerem obchodního domu s oděvy, můžete nakreslit třeba oblek nebo dámský kostým. Na křivkách větví 

vycházejících z ústředního obrázku zachyťte všechny klíčové požadavky a popis zaměstnání spolu s důležitými 

vlastnostmi, které by takový manažer měl mít. Potom z každé větve veďte větve pobočné, jejichž pomocí 

zaznamenáte všechny své silné stránky, kvalifi kační předpoklady, dosavadní pracovní zkušenosti – zkrátka všechno, 

co mluví ve váš prospěch a co případně naznačuje, že stanovené požadavky dokonce převyšujete. 

Mentální mapování vám může výrazně pomoci například při hledání práce.  



Obsah životopisu prispôsobujem pracovnej pozícii, na ktorú sa hlásim – 

vyzdvihnem tie skutočnosti, ktoré by mohli byť relevantné pre konkrétnu pozíciu.  

 

Nájdem si pútavý formát životopisu (napr. na webe), ktorý ma osloví.  

 

Jednotlivé časti napíšem zrozumiteľne a prehľadne, aby sa v životopise dalo 

ľahko orientovať a poskytoval jednoznačné informácie.  

 

Spíšem si fakty o sebe, uvediem iba pravdivé informácie.  

 

Informácie o dátume narodenia a rodinnom stave nie je potrebné uvádzať. Údaj o 

materskej dovolenke je možné uviesť ako odsek v rámci posledného 

zamestnania, alebo samostatne, ak už nepracujem u posledného 

zamestnávateľa.  

 

Ak chcem uvediem fotku, avšak profesionálnu, ktorá zvýši šance na výber a nie 

naopak.  

 

Motivačný list – životopis býva väčšinou doplnený motivačným listom, kde 

uchádzač spresní svoje dôvody prečo sa hlási na danú pozíciu a prečo by si ho 

spoločnosť mala vybrať. Môžem uviesť aj aktivity, ktoré som vykonávala počas 

materskej dovolenky (ako napr. práca v rodinnom centre). Vzory motivačných 

listov sú taktiež dostupné na internete. 

 

Životopis zasielam vo formáte .pdf 

 

Zopár tipov, keď si píšem životopis 

UŽITOČNÉ LINKY:  

www.hladacipokladov.sk www.synergie.sk  

www.navigaciavpovolani.sk www.zivotopisonline.sk 

KDE NÁJDEŠ TIPY NA VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO: 

www.profesia.sk 

www.flexipraca.sk 

https://sk.linkedin.com/ 

www.facebook.com 

www.recruiteri.sk 

www.kariera.sk 

Spolupráca s personálnymi agentúrami  

Osobné kontakty, odporúčania 



Preštudujem si všetky dostupné informácie o spoločnosti a ešte raz si prejdem 

informácie, ktoré boli uverejnené v inzeráte o pracovnej ponuke.  

 

V prípade, že poznám niekoho známeho, kto pracuje v danej spoločnosti, 

oslovím ho, aby mi poskytol bližšie informácie o kultúre spoločnosti, vzťahoch, či 

štruktúre spoločnosti.  

 

Pripravím sa na situácie, na ktoré by sa ma mohli pýtať – tzv. behaviorálne 

otázky: napr. kedy som musela niekoho presvedčiť o svojom názore? ? Kedy 

som bola naposledy kreatívna, či inovatívna? Aké som navrhla zlepšenia v 

predchádzajúcom zamestnaní? Viedla som tím zamestnancov? Akú rolu som 

zastávala v tíme?  

 

Ako vnímam seba a svoje aktivity v minulosti, keď o nich rozprávam? Cítiť z nich 

nadšenie a presvedčenie, že som urobila dobrú prácu? 

 

Ak mám malé deti premyslím si ako bude o nich zabezpečená starostlivosť 

pokým som ja v práci, aj keď ochorejú. Predstavte si, že zamestnávateľ príjme 

novú zamestnankyňu, ktorá pravidelne vymeškáva kvôli chorobe detí. Môže jej 

zveriť serióznu a zodpovednú prácu? 

  

Na pohovor je vhodné si obliecť to, v čom sa dobre cítim, no vziať v úvahu aj 

prípadne zvyky spoločnosti a typ pozície na akú sa hlásim. Prichádzam približne 

5 - 10 min. vopred pred dohodnutým termínom. Prvý dojem je dôležitý. 

 

Tréning – pre mnohých nás je pohovor spojený s nervozitou a stresom a aj tú to 

zručnosť si treba postupne natrénovať tým, že skúsime absolvovať viacero 

pohovorov. Tiež pomôže uvedomenie, že aj na druhej strane „sedí“ iba človek. 

 

Aktivity na sociálnych sieťach a uverejnené fotky môžu mať v súčasnej dobe 

vplyv na náš úspech vo výberovom procese. 
 

TYPY POHOVOROV: 

Dnes sa už môžete stretnúť s rôznym priebehom výberového procesu – od klasického pohovoru,  

cez telefonický či skype rozhovor, psychodiagnotické dotazníky, simulácie pracovného prostredia,  

písanie eseji a blogov, vypracovanie špecifických úloh až po niekoľko hodinové hodnotiace centrum 

(Assessment centrum) s viacerými účastníkmi. 

PRÍPRAVA A PRIEBEH POHOVORU  



PREZENTUJ SVOJU PRÁCU 

a vytvor puto so zákazníkmi 

Daniela Tejkalová 
Customer Experience 

Specialist, Orange 

UMENIE PREDAŤ 



Pri osobnej prezentácii BUĎ AUTENTICKÁ.  

- Nič nemusíš prezentovať, aj keď sa to tak javí. Ak stojíš pred ľuďmi, je to 

vždy Tvoja voľba. Neustále si pripomínaj svoj pôvodný zámer (Som tu 

lebo ... a teraz chcem týmto ľuďom povedať, že ...)  

- Tréma je v poriadku, motivuje k väčšej koncentrácii. Zvyčajne zmizne po 

prvej vete 

- Na nič sa nehraj - spoznajú to! Ak máš trému, niečo sa viditeľne pokazilo 

alebo si zabudla, neboj sa to priznať. Úprimnosť a prirodzenosť priťahuje 

viac, ako strojená nudná bábka. 

- Pamätaj, že nikto, okrem Teba,  nevie viac, ako Ty sama chceš povedať. 

Na vytvorenie prvého dojmu máš 2 sekundy. 

Pri prezentácii cez počítač, leták, web, inzerát buď VÝSTIŽNÁ 

Dôležité sú SLOVÁ a OBRAZY,  

ktoré trafia KLINEC PO HLAVIČKE 

MENEJ  je niekedy VIAC 

Zo života 

Riešia problém 

Informujú 

Povzbudzujú k akcii 

Ľudia majú kopec rôznych starostí  a málo času čítať.   

Sústreď sa na dôležité. 



Ľudia Ťa budú vyhľadávať a zostanú verní Tvojim 

výtvorom, ak zostaneš verná sama sebe. 

Existuje veľa ľudí, ktorí potrebujú práve  

TEBA 

TVOJE výtvory 

TVOJE myšlienky 

TVOJE aktivity. 

Ak chceš vedieť, ako Ťa ľudia nájdu, sleduj to, čo by si robila Ty, keby si 

chcela nájsť niekoho ako Ty. Alebo sa opýtaj svojich známych. 

 

Pre šírenie Tvojho diela využívaj aj sociálne siete ako Facebook  

(kamaráti) alebo Twitter (profesionáli),  prípadne Pinterest (inšpirácie). 

Ľudia sa k Tebe radi vrátia, ak 

• cítia, že Ti na nich naozaj záleží („ako by dobre ma poznala“) 

• Tvoje dielo napĺňa ich reálne potreby, teší ich alebo rieši ich problémy 

• prekvapíš ich niečím príjemným a nečakaným (len tak, zadarmo) 

• hovoríš „ich jazykom“ a to čo ponúkaš je jednoduché na používanie 

• urobíš maximum vecí za nich 

• k ničomu ich nenútiš, napr. dáš im Tvoje dielo najskôr vyskúšať 

• ceníš si spätnú väzbu a kritiku berieš ako inšpiráciu pre zlepšenie 



PLÁNUJ  

   A RIAĎ SVOJE ČINNOSTI 

Júlia Piovarči 
Project Controller 

Telekom 

PROJEKTOVÉ RIADENIE 



PROJEKT - nástroj na dosiahnutie cieľa 

 

Projekt je dočasné úsilie zamerané na vytvorenie jedinečného 

produktu alebo služby, s vyčleneným rozpočtom, určeným začiatkom a 

koncom trvania.   

 

 Neopakovateľnosť 

 Jedinečnosť výstupov/ výsledkov 

 Presný začiatok a koniec 

 Špeciálny rozpočet 

 

Magický trojuholník 
CIELE PROJEKTU 
„SMART“ 
 

S - Specific (Significant, Simple) – konkrétne, jasné  

M - Measurable (Manageable) - merateľné 

A - Achievable (Agreed, appropriate) - dosiahnuteľné 

R - Realistic  (Relevant, Result oriented) - realistické 

T - Timed (Time-framed, Time-oriented) – zasadené do konkrétneho 
časového rámca 

 



Plánovanie DOMA? 

Prečo novoročné predsavzatia nefungujú?  

Ak nemáš plán, nevieš podľa čoho ísť! 

Máš plán, čo chcete dosiahnuť tento rok?  

A čo budúci rok? A tento mesiac? A dnes?  

Spísala si si to na papier? 

Menej je viac! 

  

  

Zen Habits, Leo Babauta: 

 Vyberte si maximálne 2-3 ciele 

 Napíšte si plán 

 Svoj cieľ zverejnite 

 Denne informujte o svojom postupe 

 Oslávte úspešné splnenie 

Maslowova pyramída hodnôt 

Aké máš hodnoty?  

Aké máš ciele?  

Čo máš rada?  

Čo je pre Teba dôležité?  

Čo má najsilnejší dosah? 
(okamžité vs. z 

dlhodobého hľadiska)  

Potrebujem vs chcem 

34 

Ak nerada píšeš: 
Zober kopu časopisov a  

nechaj sa nimi inšpirovať. 
Vyber  si obrázky, slová a 
motívy, ktoré sa Ti páčia. 
Vystrihni a nalep ich na 

farebný papier, dopíš čo Ti 
tam chýba. Zarámuj si a 

vystav na dobre viditeľné 
miesto.  Ak chceš niečo dosiahnuť, musíš 

najskôr vedieť, ČO chceš! 



Rozoznávaj dôležité vs. urgentné 
 

Nestačí byť „busy“. To sú aj mravce.  

Otázka je kvôli čomu sme „busy“. 

Možno ste niekedy počuli o jiu-jitsu. V preklade to znamená 
umenie jemnej cesty, ale dlhší preklad, resp. vysvetlenie je 

také, že snaha jiu-jitsu je spôsobiť maximálny účinok 
minimálnym úsilím. 

Andrej Mikula 



PRINCE2 – www.nextlevel-academy.eu       www.apmg-international.com   

www.potifob.sk 
• FOUNDATION : Na seminári sa naučíte základne procesy a postupy podľa metodiky 

PRINCE2®.  

• Po skončení workshopu budete vedieť pracovať v organizáciách a na projektoch využívajúcich 

metodiku PRINCE2®. Price: 1040,- €  

• PRACTITIONAR: Na seminári sa naučíte základne procesy a postupy podľa metodiky 

PRINCE2®.  

• Po skončení workshopu budete vedieť pracovať v organizáciách a na projektoch využívajúcich 

metodiku PRINCE2®. Price: 990,- € 
 

PMI (Project Management Institute) – www.pmi.org    www.potifob.sk      
• PMP - Certifikačná skúška na získanie certifikátu PMP podľa štandardov PMI®. Podmienkou 

účasti na certifikácii je ukončené vysokoškolské alebo bakalárske štúdium, 3 roky praxe v 

projektovom riadení, z toho 45,00 hodín vo vedúcej pozícii a 35 hodín vzdelávania. Alebo 

maturita, 5 rokov praxe v projektovom riadení, z toho 7500 hodín vo vedúcej pozícii a 35 

hodín vzdelávania.  Price: 465,- € 

• CAPM -  Podmienkou účasti na certifikácii je maturita a 1500 hodín praxe v projektovom 

riadení alebo maturita a 23 hodín vzdelávania. Price: 250,- € 
 

IPMA  (International Project Management Association) – www.sppr.sk 

www.garantpp.sk       
• „D“ – Certifikovaný člen projektového tímu (Certified Project Management Associate) je 

schopný pracovať v projektovom tíme. Certifikačná skúška na získanie certifikátu IPMA. 

Podmienkou certifikácie sú min.3 roky všeobecnej praxe, prax v projektovm riadení je 

výhodou. Cena: 296,- €  

• „C“ – Certifikovaný projektový manažér (Certified Project Manager) je schopný zastávať 

dôležitú funkciu v tíme zložitého projektu alebo sám riadiť jednoduchý projekt. Certifikačná 

skúška na získanie certifikátu IPMA. Podmienkou certifikácie sú min. 3 roky všeobecnej a 3 

roky odbornej praxe v postavení manažéra jednoduchého projektu. Cena: 745,- €  

• „B“ – Certifikovaný manažér komplexných projektov (Certified Senior Project Manager) je 

dostatočne skúsený, aby bol schopný sám riadiť rôzne druhy komplexných projektov. 

Certifikačná skúška na získanie certifikátu IPMA. Podmienkou certifikácie sú min.3 roky 

všeobecnej praxe a 5 rokov odbornej praxe v projektovom riadení, z toho 3 roky v postavení 

manažéra komplexného projektu. Cena: 1145,- € 

• „A“ – Certifikovaný riaditeľ projektov (Certified Project Director) je schopný riadiť niekoľko 

certifikovaných projektových manažérov v rámci programu alebo v rámci organizácie. Cena: 

1370,- €  

Rozšír si znalosti 
a zvýš svoju kvalifikáciu 

http://www.nextlevel-academy.eu/
http://www.nextlevel-academy.eu/
http://www.nextlevel-academy.eu/
http://www.potifob.sk/
http://www.apmg-international.com/
http://www.apmg-international.com/
http://www.apmg-international.com/
http://www.potifob.sk/
http://potifob.sk/prihlaska_na_skusku_CAPM_PMPP
http://www.potifob.sk/
http://www.apmg-international.com/
http://www.apmg-international.com/
http://www.potifob.sk/
http://www.apmg-international.com/
http://www.apmg-international.com/
http://www.apmg-international.com/
http://www.garantpp.sk/ponukame/projektove-riadenie.html
http://www.apmg-international.com/
http://www.apmg-international.com/


NÁJDI  

      SVOJU MOTIVÁCIU 

Gabika Revická 
spisovateľka a 
podnikateľka 

www.e-zeny.sk 
www.tricio.sk 

MOTIVÁCIA 



Objavenie bohyne – úryvok z kapitoly z knihy Juliet  
 

 

„Žiadny človek nie je hodnotnejší, než si ty sama. Žiadna žena nemá v sebe krajšiu bohyňu, 

než je tá tvoja. My všetci máme v sebe boha a v prvom rade ho máme v sebe objaviť. Ak aj 

prijmeš nejaký vzor, neznamená to, že je lepším človekom ako ty sama.“ 

 

„Takto mohlo byť myslené posolstvo jedného z desatora – Nebudeš mať iných bohov okrem 

mňa, aby si sa im klaňal. To je nádherná myšlienka!“ žiadalo sa mi skríknuť. 

 

Sára sa spokojne usmiala. 

 

„Moja bohyňa. To sa mi páči!“ pokračovala som. 

 

„Poznáš ju?“ 

 

Chcela som odpovedať, ale zastavila ma. 

 

„Počkaj, Juliet, poď za mnou,“ ukázala mi, kadiaľ má v pláne ísť. Odklonili sme sa od 

náučného chodníka, zrejme pre istotu, aby nás nik nerušil. „Fajn,“ uznala, keď našla vhodné 

miesto. „Ukážem ti čosi, čo mi veľmi pomáha. Chceš?“ 

 

„Iste! Preto som išla za tebou,“ okomentovala som jej otázku. 

 

„Opri sa o tento strom a privri oči,“ pokračovala sústredene. „Len dýchaj a predstavuj si svoje 

svetlo. Svoj dar, svoje božstvo, svoju bohyňu.“ 

 

Mala som problém sústrediť sa v jej prítomnosti iba na seba. Hlavou mi lietali rôzne 

myšlienky, ktoré vyplývali z nášho rozhovoru o jej intímnom živote. Navyše, kým bola pri 

mne v tesnej blízkosti, uvedomovala som si jej sexualitu, čo ma ešte viac rozptyľovalo. 

 

„Juliet, vnímaj svoju bohyňu, nie moju,“ rozosmiala sa. 

 

Nevydržala som to, otvorila som oči a zahanbene som sa na ňu usmiala, lebo to bol najlepší 

spôsob, ako priznať svoje myšlienky. 

 

„Vidíš mi do hlavy. Cítiš moje pocity. Ako to robíš?“ spýtala som sa napokon. 

 

„Neboj, neublížim ti. Ver mi,“ odvetila láskavo. 

 

Usmievala sa nielen perami, ale aj očami. 

 



Bola som presvedčená, že keby som bola orientovaná na ženy, zamilovala by som sa do nej. 

Na okamih som zaváhala, ako to so mnou je, ale rýchlo som otázky zahnala, lebo na 

hľadanie odpovedí nebol priestor ani čas. 

 

„Skúsme to inak. Zvládneš to,“ navrhla a ja som sa oprela o strom. „Privrieme oči. Zhlboka 

sa nadýchneme a ak teda chceš, pozrieme sa na moju bohyňu.“ 

 

Niekoľkokrát sme sa zhlboka nadýchli, ale mlčali sme. 

 

„Najlepšie ju vnímam cez svoju ženskosť. Cez svoje lono,“ povedala s absolútnou 

vážnosťou. „Keď vdychujem a prijímam ten dar, ktorý mi cez ňu prechádza, cítim svoju silu. 

Svoju kreativitu a krásu. Energiu, ktorú nechám rozplynúť po všetkých bunkách svojho tela. 

Vdychujem. Prijímam. A ďakujem.“ Nakrátko sa odmlčala, akoby sa uzamkla v sebe samej. 

„Teraz ty, Juliet. Máš krásnu energiu. Vdychuj ju skrze svoju koreňovú čakru a prijmi ju do 

všetkých buniek svojej ženskosti. Cítiš ju?“ 

 

„Áno.“ Naozaj som cítila vlnu energetického toku, ktorá prešla vnútrom môjho lona. 

 

Vnímala som jeho silu. Bol to nádherný pocit. 

 

„Ešte raz sa nadýchni a zotrvaj v tom pocite. Cítiš tú lásku?“ 

 

„Áno.“ 

 

„Dýchaj,“ povedala potichu. „Vedela by si si do tej lásky ľahnúť?“ 

 

„Áno,“ opakovala som ako zhypnotizovaná. 

 

Bolo mi tak veľmi dobre v stave, v ktorom som stála medzi stromami, opretá o ten svoj. 

 

„To je ona. Tvoja bohyňa. Poďakuj jej v myšlienkach za to, že si ju našla. Môžeš ju objať, 

nechať sa jej láskou prikryť, ale hlavne si ju zamiluj. Je tvoja. A je v tebe, Juliet. Tvoja 

božskosť.“ 

 

Objímala som sa s mojou bohyňou a prijímala jej prítomnosť v mojom živote. 

 

  

„Chápem, že vo mne bola vždy, ale prečo som o nej nevedela?“ pýtala som sa Sáry, keď 

sme sa v skanzene vrátili späť na označenú cestu a prechádzali sme popri horárni. 

 

„Neviem, prečo nám ju nepripomínajú už v materských škôlkach. Keď som ju v sebe 

objavila, stala som sa inou ženou. Pochopila som, že každá z nás má v sebe posolstvo, 

ktoré môže šíriť ďalej. Len ho najprv potrebuje nájsť a prijať svoju ženskosť ako dar.“ 

 



TVOR  

      SVOJ VLASTNÝ ŽIVOT 

Zdenka Lukyka 
„tvorilka“ 

www.sashe.sk 

KREATIVITA 



Je nádherné vidieť, keď sa veci podaria. Keď vďaka našim rukám získavajú 

predmety nový tvar, keď jedlo, ktoré pripravíme chutí a keď sa naše nápady 

dajú zrealizovať. Tvorba začína hrou, keď môžeme skúšať rôzne farby, tvary, 

chute či zvuky. Keď myšlienka dostáva formu. 

 

Doprajme sebe i deťom možnosť vidieť realitu inak ako ostatní. Obohatíme 

tým naše spoločné skúsenosti a svet sa stane veselším, pestrejším i krajším. 

Máme možnosť vytvoriť svet presne taký, aký chceme!  

S t a č í  s i  t o  d o v o l i ť   

Tvorivosť je prirodzená.  

Tvorivosti sa nepotrebujeme učiť. 

Tvorivosť stačí „vypustiť“ 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uloVN5lDmoKtrM&tbnid=R8u8oyrkJmn25M:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.bl.uk%2Fonlinegallery%2Ffeatures%2Fmagicpencil%2Fhighlights.html&ei=zcG6U4KTD5CM7AaMtIDQCQ&bvm=bv.70138588,d.ZGU&psig=AFQjCNHtGBEEUz_R6k-in8fEgu_vPFqpDA&ust=1404834637600391


PORAĎ SA KEĎ NEVIEŠ 

Daniela Grznarik 
právnička 

www.platformazien.sk 

Lubica Macková 
lektorka duše 

lubimackova@gmail.com 



Podnikanie ako alternatíva návratu do zamestnania 
 

Pre niekoho nezávislosť pre iného vidina úspechu či možnosť sebarealizácie. Podnikanie 

vyžaduje vlastnosti, ktoré musí budúci podnikateľ mať : vytrvalosť, samostatnosť, 

zodpovednosť a cieľavedomosť. Samozrejme výpočet schopnosti, vedomostí, zručnosti 

a povahových charakteristík podnikateľov je nekonečný a diferencuje sa pri každom 

predmete podnikania.  

Pokúsim sa stručne zhrnúť základné informácie, ktoré Vám Váš podnikateľský začiatok 

uľahčia.  

  

Živnostenské podnikanie 

  

Podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním upravuje zákon č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Živnosťou je 

sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, 

za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom. Zákon 

vo svojich úvodných ustanoveniach tiež taxatívne vymedzuje, ktoré činnosti živnosťou nie sú.  

  

Všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú: dosiahnutie 

veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť. 

 

Pri právnickej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať ten, kto je jej štatutárnym orgánom 

a v podniku zahraničnej osoby buď osoba vedúceho alebo organizačnej zložky  podniku 

zahraničnej osoby. 

 

 

Zákon pri niektorých živnostiach vyžaduje aj osobitné podmienky prevádzkovania 

živnosti, ktorými sú odborná alebo iná spôsobilosť. Ak nespĺňa fyzická osoba - podnikateľ 

osobitné podmienky, alebo nemá bydlisko na území SR, musí ustanoviť zodpovedného 

zástupcu. Pri právnickej osoby musí osobitné podmienky spĺňať jej zodpovedný zástupca. 

Právnická osoba, je povinná ustanoviť zodpovedného zástupcu vždy, ak prevádzkuje 

remeselnú alebo viazanú živnosť.  

  

Druhy živnosti 

• Voľné – nie je potrebné splniť podmienku odbornej spôsobilosti  

• Remeselné - je potrebné splniť podmienku odbornej spôsobilosti získanú vyučením v 

odbore 

• Viazané - je potrebné splniť podmienku odbornej spôsobilosti získanej inak ako 

vyučením 

Mgr. Daniela Grznarik 
 



Založenie ŽIVNOSTI - ešte raz a inak:-) 

 

1.krok 

Premyslite si predmet činnosti, ktoré chcete vykonávať. Na každý predmet Vám živnostenský 

úrad vydá osobitne osvedčenie o živnostenskom oprávnení. A za každé zaplatíte správny 

poplatok.  

 

2.krok 

Vyberte si, aké obchodné meno bude Vaša firma mať. Pre fyzické osoby živnostníkov platí, že 

názov firmy je Vaše meno a priezvisko a za nimi môže byť ešte iný názov.  

 

3.krok  

Na Obvodnom živnostenskom úrade miestne príslušnom podľa bydliska fyzickej osoby a sídla 

právnickej osoby si vyzdvihnite tlačivá a prekonzultujte svoju predmety činnosti s úradníkom, 

ktorý Vám poradí.  

  

K vybaveniu osvedčenia o živnostenskom oprávnení potrebujete:  

• občiansky preukaz, 

• vyplnené tlačivo na ohlásenie živnosti, 

• kolková známka alebo o zaplatení správneho poplatku ( 5 € za každý predmet podnikania v 

prie voľnej živnosti a 15 € za každú remeselnú a viazanú živnosť ), 

• oprávnenie užívať nehnuteľnosť (napr. list vlastníctva, nájomná zmluva), ak adresa miesta 

podnikania nie je zhodná s miestom bydliska, 

• dokumenty preukazujúce odbornú spôsobilosť. 

  

Živnostenský úrad, ktorý je jednotným kontaktným miestom ( JKM ) za Vás vybaví tieto formality:  

• požiada o výpis z registra trestov, 

• prihlási Vás ako SZČO do zdravotnej poisťovne, 

• zaregistruje Vás na účely dane z príjmov fyzickej osoby na miestne príslušnom daňovom 

úrade, 

• možno podať aj návrh na zápis niektorej z obchodných spoločností alebo družstva do 

obchodného registra, 

• Osvedčenie Vám vydajú do 5 pracovných dní.  

• Úlohou JKM  je nielen vystavovanie živnostenských oprávnení, ale aj BEZPLATNÉ 

poradenstvo a poskytovanie informácií o podmienkach podnikania.  

 

4.krok   

Ohlásenie prevádzkarne - nutné ohlásiť na: 

• úrade verejného zdravotníctva ešte skôr ako začnete prevádzkareň užívať, 

• živnostenskom úrade najneskôr v deň jej zriadenia, 

• daňovom úrade do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v 

ktorom prevádzkareň vznikla. 



5.krok   

Podnikateľ je do 8 dní od začatia podnikania povinný oznámiť svojej zdravotnej poisťovni 

výšku preddavkov, ktoré bude mesačne odvádzať.  

  

6.krok   

Podnikateľ je na príslušnom daňovom úrade registrovať: 

daň z motorových vozidiel, ak bude pri podnikateľskej činnosti používať motorové vozidlo 

registračnú pokladnicu, ak je predmetom činnosti podnikateľa predaj tovaru alebo 

poskytovanie služieb elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou. 

  

7.krok  - dobrovoľný 

Založte si podnikateľský účet, nie je to síce povinné, ale praktické najmä z pohľadu 

vedenia účtovníctva a prehľadnosti príjmov a výdavkov. Keď tak urobíte, nahláste do 15 dní 

od založenia jeho číslo na daňovom úrade.  

Do sociálnej poisťovne sa na začiatku nemusíte prihlasovať, ale môžete sa prihlásiť ako 

dobrovoľný platca. Musíte však poslať kópiu živnostenského oprávnenia príslušnej sociálnej 

poisťovni.  

Rovnako sa môžete stať od začiatku dobrovoľným platcom DPH, ak nie stávate sa ním až, 

ak dosiahnete  za najbližších najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich 

kalendárnych 

mesiacov obrat 49 790 eur.  

  

Podnikanie podľa obchodného zákonníka a obchodné spoločnosti  

Zákon č. 513/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov - Obchodný zákonník upravuje 

postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy a niektoré iné vzťahy súvisiace s 

podnikaním.   

Obchodnými spoločnosťami sú :  

• verejná obchodná spoločnosť,  

• komanditná spoločnosť,  

• spoločnosť s ručením obmedzeným, 

• akciová spoločnosť.  

Zakladateľmi spoločnosti môžu byť  fyzické i právnické osoby. Fyzická alebo právnická 

osoba môže byť spoločníkom s neobmedzeným ručením iba v jednej spoločnosti.  

Po zániku spoločnosti ručia spoločníci za záväzky spoločnosti do výšky svojho podielu na 

likvidačnom zostatku najmenej však v rozsahu, v ktorom za ne ručili za trvania spoločnosti.  

Spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi.  

 

Založenie SRO - spoločnosť s ručením obmedzeným  

Je obchodnou spoločnosťou, ktorá je najčastejšie zakladaná. Spoločnosť zodpovedá za 

porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti 

do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Obchodné meno 

spoločnosti musí obsahovať označenie "spoločnosť s ručením obmedzeným", postačí však 

skratka "spol. s r. o." alebo "s. r. o.". Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 

5 000 eur a hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 750 eur, pričom výška vkladu 

spoločníkov môže  byť rozdielna. 



Založenie sro- čky v skratke 

  

1.krok  

Výber názvu - môžete si vybrať názov aký sa Vám páči, avšak je potrebné preveriť v Obchodnom 

registri ( www.orsr.sk ) , či pod týmto názvom už niekto nepodniká a na koniec názvu uvediete 

„spoločnosť s ručením obmedzeným“, obvykle skratkou s.r.o. alebo spol. s r.o.   

  

2.krok  

Výber predmetu činnosti – čo bude predmetom Vašej činnosti pri zakladaní spoločnosti už určite 

viete.  Za každý predmet podnikania, na ktorý žiadate živnostenské oprávnenie sa platí osobitný 

poplatok, preto si vopred premyslite,  o aké požiadate.  

  

3.krok  

Určenie sídla spoločnosti – tak k návrhu na zápis do obchodného registra ako aj k žiadosti 

o osvedčenie o živnostenskom oprávnení potrebujete uviesť sídlo Vašej firmy.  Na to, aby bolo 

Vami uvedené sídlo zapísané, musíte predložiť úradom dokument, ktorý Vás oprávňuje 

k užívaniu uvedených priestorov ( nájomná zmluva, list vlastníctva a pod. )  

  

4.krok  

Spísanie zakladateľskej / spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny, ktoré sú základným 

dokumentom spoločnosti a zakladajú ju po stránke právnej. Aj je len jeden spoločník, postačuje 

spísanie zakladateľskej listiny, ktoré musí byť podpísaná a pravosť podpisu osvedčená. Ak je 

však spoločníkov viac, musí byť spísaná zakladateľská / spoločenská zmluva podpísané všetkými 

spoločníkmi ( príp. splnomocnencom; splnomocnenie s úradne overeným podpisom  

splnomocniteľa musí by pripojené k zmluve ) a ich podpisy musia byť úradne overené.  

Spoločenská listina upravuje najmä vlastnícke vzťahy, predmet podnikania, spôsob rozhodovania, 

určenie konateľov a pod. ).  

  

5.krok  

Registrácia na živnostenskom úrade. 

Ak nebude mať Vaša žiadosť žiadne vady, osvedčenie o živnostenskom oprávnení získate do 5 

pracovných dní.  

  

6.krok  

Podanie návrhu na zápis do obchodného registra – spoločnosť s ručením obmedzeným sa do 

obchodného registra zapisuje povinne. Príslušnosť registrového súdu je určená sídlom 

spoločnosti, pričom registrovým súdom je vždy okresný súd v sídle krajského súdu. Návrh na 

zápis je potrebné podať do 90 dní od založenia spoločnosti, alebo od doručenia listín 

preukazujúcich živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie. Poplatok za registráciu je 

331,50 €, ak ho však podávate elektronicky, zaplatíte len 165,50 € . 

Podanie na zápis do obchodného registra je možné aj prostredníctvom jednotného kontaktného 

miesta ( JKM ).  

Spoločnosť vzniká až dňom zápisu do obchodného registra 

http://www.orsr.sk/


7.krok  

Registrácia na daňovom úrad 

Založte si bankový účet a do 30 dní od povolenia oprávnenia na podnikanie požiadajte 

o registráciu miestne príslušného správcu dane, oznámte mu čísla účtov, druhy daní, ktoré u Vás 

prichádzajú do úvahy, hlavný predmet podnikania, zriadenie prevádzkarne a pod. Daňový úrad 

Vám do 30 dní vydá osvedčenie o registrácií a pridelí DIČ.  

  

  

Jednotné kontaktné miesta ( JKM ) 

  

Cieľom ich vzniku je sústrediť a zefektívniť jednotlivé administratívne postupy do jedného centra, 

skrátiť dobu potrebnú na vydanie príslušných dokumentov a poskytnúť pomoc širokej skupine 

podnikateľov pri vybavovaní oprávnenia na podnikanie a aj počas výkonu ich podnikateľskej 

činnosti. Ich činnosť vykonávajú  príslušné Obvodné živnostenské úrady.  

  

Úlohy JKM:  

• poskytujú informácie, ktoré súvisia s prístupom k podnikateľskej činnosti a s jej vykonávaním             

( nemajú charakter právneho poradenstva ):  

• o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb 

na území Slovenskej republiky, 

• o postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania oprávnenia na 

• podnikanie a prístupu k poskytovaniu služieb, 

• o kontaktoch na orgány, ktoré sú podľa osobitných predpisov príslušné na rozhodovanie vo 

veciach podnikania a poskytovania služieb a na iné subjekty, ktoré môžu poskytovateľom 

služieb alebo príjemcom služieb ponúknuť praktickú pomoc, 

• o možnostiach prístupu k verejnej časti registra s databázami poskytovateľov služieb, 

• o všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich so vznikom oprávnenia na 

podnikanie alebo s možnosťou poskytovania služieb a vlastným poskytovaním služieb. 

  

prijímajú údaje a doklady potrebné na začatie podnikania a to:  

• ohlásenia živnosti, 

• údaje, doklady a správne poplatky vyžadované podľa osobitných predpisov na získanie 

oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia, 

• údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu, 

• údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie 

zmeny platiteľa poistného, 

• údaje, doklady a súdne poplatky potrebné na zápis do obchodného registra, 

• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. 

• zasielajú prijaté údaje a doklady kompetentným orgánom (  daňovému úradu, zdravotnej 

poisťovni a registrovému súdu ).  

  



Lubica Macková 
„lektorka duše“ 

 
 

 

Nezabudni, že ak ideš vyskúšať v živote niečo nové, občas sa objaví 

STRACH z nepoznaného. 

 

Ak sa strach objaví, treba si ho UVEDOMIŤ. 

 

Keď si ho uvedomíš, môžeš sa s ním POROZPRÁVAŤ a spýtať sa ho, 

ČO POTREBUJE. 

 

Predtým, než sa s ním porozprávaš, ho môžeš ešte PRIVÍTAŤ. Ako 

hosťa, ktorý Ti nesie dôležitú informáciu. 

 

Spravidla strach potrebuje vždy PRIJATIE. Nebráň sa mu. Je súčasťou 

Tvojho odvážneho vykročenia do novej etapy života. 

 

Ak strach z nového prijmeš, príde ODVAHA VYKROČIŤ. Spomeň si, 

koľkokárt si stála pri svojom dieťati a videla jeho odvahu :-) 

 

Ak by Ťa neistota z čohokoľvek predsa len zmáhala,  

príď sa porozprávať a poradiť.  

Sme tu na to, aby sme sa vzájomne učili a podporovali.:-)" 

 

N e z a b ú d a j  r á s ť  



Užitočné kontakty: 

Príjemné miesto pre oddych pod Karpatami: 

 

Bio pekáreň a reštaurácia Biolka, Modra Králová 

Čokoládovňa Mlsná Emma, Pezinok 

 

Zmysluplné aktivity pre váš rozvoj (aj vaše deti) nájdete aj tu: 

 

Open Mind Centrum, Bratislava 

Osobnostný rozvoj, Bratislava 

Centrum Rafael, Bratislava 

Centrum zdravej rodiny Arunka, Pezinok 

Greenwill, Limbach / StudioSofia, Pezinok 

Krasňanko, Rača 

 

 
Užitočné stránky: 

 

www.e-zeny.sk 

www.organizatorka.sk 

www.koucovaciaskola.sk 

www.literarne.tricio.sk 

www.cestacloveka.sk 

www.maitrea.cz 

www.moudrepodnikanizen.cz 

www.rozbehnisa.sk 

 

 

 

 


