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Ú s p e š n á p o d n i k a t e ľ k a   

           3/2018. 

              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V časopise nájdete: 
 

✓ Eva Prnová: Slovenské Baby Boxy s fínskou tradíciou  
✓ Ako byť šťastný – zaujímajte sa o druhých 
✓ Ako mať vysokú sledovanosť na sociálnych sieťach radí Martin Mažár 
✓ Korporátna identita a čo vám môže priniesť 
✓ Ako zvládnuť žiarlivosť, smútok, hnev a iné emócie v kariére? 
✓ Naše skupiny na facebooku 
✓ Užitočné internetové adresy 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elektronický magazín Úspešná podnikateľka vydáva Združenie žien v podnikaní, Bulíkova 15, 

851 04 Bratislava. IČO: 36069795, tel.: 0948226993, mail: office@zzvp.sk, www.zzvp.sk. ISSN 

1337-9739, EV3340/09. V prípade záujmu o zasielanie časopisu, nás kontaktujte mailom.  

http://zerotodreamjob.com/2018/09/08/emocie-ako-zvladnut-ziarlivost-smutok-hnev-ine-emocie-v-kariere/
mailto:office@zzvp.sk
http://www.zzvp.sk/
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Milé dámy,  
 

 

 

 

Máme tu krásnu jeseň, príjemnú, teplú, farbenú. Je radosť sa vonku len tak trošku 

poprechádzať, nadýchať čerstvého vzduchu, prejsť sa v parku prípadne po meste, sadnúť si 

rodinou, s kamarátkami prípadne známymi na kávičku,  prípadne si sama len tak sadnúť na 

lavičku a trošku si oddýchnuť.  Ako sa povie, počkaj chvíľa, krásna si. Aj v dnešnej uponáhľanej 

dobe by sme sa mali naučiť trošku spomaliť a vedieť užiť každý okamih.    

 

V jesennom čísle nášho časopisu Vás chceme naladiť na pozitívne čítanie v nasledovných 

článkoch a získanie  rád a informácií  z mnohých oblastiach bežného života.  

 

Ako byť šťastná nám v rozhovore prezradí Mária Boťanská, zakladateľka Akadémie 

pozitívneho života.  Radí, ako byť šťastný tým, že sa úprimne zaujímame o druhých.  
 
Ako mať vysokú sledovanosť na sociálnych sieťach poradí expert na sociálne siete 

Martin Mažár. 
 
Čo je to korporátna identita a čo nám môže priniesť nám prezradí expertka na PR a 

reklamu Mária Pohanková Zahatlanová.  

 

Vo svete veľmi obľúbené, na Slovensku ešte v plienkach. Slovenské Baby Boxy 
s fínskou tradíciou. Čo sú to baby boxy a pre koho sú určené nám vysvetlí Evka Prnová. 

 

V článku Ako zvládnuť žiarlivosť, smútok, hnev a iné emócie v kariére nám poradí 

koučka Janette Šimková.   

 

Ako sa povie, dobré odporučenie nad zlato. V časopise nájdete aj kontakty na naše 

členky, užitočné internetové adresy  odporučenie na bezplatnú konzultáciu o podnikaní. 

 

Záverom Vám chceme oznámiť, že od 1. novembra 2018 sa Združenie žien v podnikaní 

premenovalo na Združenie podnikateliek a manažériek. Našim cieľom je 

podpora a inšpirácia a networking tak podnikateliek a manažériek, čomu zodpovedá aj náš nový 

názov. 

 

Veríme, že aj naše aktuálne číslo časopisu Vás naplní optimizmom, pozitívnymi myšlienkami 

a zaujímavými i praktickými informáciami. Radi privítame každý dobrý návrh alebo tip, ktorý by 

pomohol skvalitniť náš – no predovšetkým Váš časopis.    

 
 

 

Ivana Kondášová 

riaditeľka Združenia žien v podnikaní 
 

 

 

 

 

http://zerotodreamjob.com/2018/09/08/emocie-ako-zvladnut-ziarlivost-smutok-hnev-ine-emocie-v-kariere/
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Združenie žien v podnikaní sa premenovalo na Združenie 
podnikateliek a manažériek.  

 
 
 
 
 
 
 
Našim cieľom je podpora, inšpirácia a networking tak 
podnikateliek ako aj  manažériek.  
 

„Spájame sa pre úspech“ 
Pridajte sa k nám!  

 

 
Zážitkový networking slovenských a českých 

podnikateliek a manažériek 

 

 

 

 

 

Žiadne stretnutie nie je náhodné! Získajte nové kontakty, inšpirácie a spoluprácu! 

Združenie žien v podnikaní Vás s partnerkami  pozýva na I. stretnutie slovenských a 

českých podnikateliek a manažériek. 

Ponúkame zážitkovú formu networkingu.  

Kedy: 29.11.-30.11.2018 

Kde: Havana Club v Brne 

Náš partner:  

 

 

Informácie a prihláška na www.zzvp.sk
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Ako byť šťastný– zaujímajte sa o iných a 
tešte sa s nimi 

 

Ako byť šťastný?  Zaujímajte sa o iných, tešte sa s nimi z ich úspechov. 

Žijeme v hektickej dobe, ktorú si ale vo veľkej miere robíme aj sami. Ženieme sa stále za lepším 

životom, šťastím, láskou, peniazmi. Ale zabúdame na ľudí okolo seba. Máme radosť, keď nás niekto 

pochváli, ale ako často pochválime niekoho my? Stúpa nám ego, ak sa môžeme pochváliť úspechom, ale 

ako často sa radujeme pri úspechu iného? Poteší nás ak nám niekto pomôže v nepríjemnej situácií, ale ako 

často pomôžeme niekomu my? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úprimný záujem o ľudí v našom okolí a nadšenie, keď sa blízkym, priateľom v našom 

okolí darí, vplýva zázračne na naše sociálne väzby a rovnako to priaznivo pôsobí aj na 

ľudskú dušu. 

 Prečo je dôležité zaujímať sa o iných? 

Vzájomné uznanie je dôležitým prvkom našich vzťahov a sociálnych väzieb. 

Psychológovia nedávno zistili, že to, ako reagujeme na ľudí, keď s nami zdieľajú dobré správy, je veľmi 

dôležité pre  naše vzťahy. Ak s nami partner alebo priateľ úprimne zdieľa naše dobré správy, pomáha 

nám to cítiť sa vyrovnanejšie, spokojnejšie. Cítime sa byť pochopení a uznaní. A ak sme pokojní, 

zrkadlíme spokojnosť späť k nášmu priateľovi alebo partnerovi. V takejto atmosfére nie je priestor pre 

konflikty. 

Rovnako keď reagujeme my na pozitívne správy svojho partnera, priateľa alebo aj kolegu so záujmom 

a nadšením, kladieme mu otázky, spoločne sa tešíme, pomáhame mu precítiť tento zážitok znova. 

Budujeme tak dôveru a celkovú spokojnosť so vzťahom, či už ide o partnerský alebo pracovný. 

Štúdie tiež poukazujú na to, že dvojice, ktoré cítili, že ich partneri zdieľali radosť s nimi, zaznamenali 

menej rozchodov.  
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Empatia je dôležitým prvkom každého vzťahu. Bez vzájomnej empatie a záujmu o pocity 

ľudí v okolí nie je možné nájsť skutočné šťastie. Šťastie a radosť sa skrývajú v našom 

vnútri. 

 

  

 

 

 

 

 

 

2 kroky ako úprimne prejaviť záujem 

Krok 1: Zamyslite sa  

Keď vám váš partner alebo blízky priateľ povie niečo príjemné, čo sa mu stalo, ako zvyčajne odpovedáte? 

(Spýtajte sa ho na to, ak neviete). 

1. Poviete niečo ako „To je super“ a začnete inú tému? 

2. Poukážete na možné problémy alebo nedostatky? 

3. Pokračujete v tom, čo robíte alebo zmeníte tému? 

4. Poviete niečo ako, „to je super“ a potom sa spýtate na všetko o tej udalosti alebo veci – napríklad 

„ako si to dokázal?“ alebo „čo sa bude diať ďalej? 

Odpoveď číslo 4 sa považuje za aktívno-konštruktívnu a má najpozitívnejší vplyv na naše vzťahy. Je to 

aktívne, pretože sa pýtame na udalosť a konštruktívne, pretože sa zameriavame na to, čo sa darilo. 

Krok 2: Rozvíjajte vaše otázky 

Po tom, ako budete reagovať aktívne a konštruktívne, buďte skutočne nadšený/á a prejavte záujem 

ďalšími otázkami a možno pocítite, že to aj vás začína zaujímať: 

• „Super! Čo viedlo k tomuto úspechu?“ 

• „Fantastické! Povedz mi o tom viac. Kto bol v tom zapojený? Kedy sa to stalo? Čo na to 

povedali?“ 

• „To je perfektné, som taká/ý rad/a za teba. Povedz mi o tom, od začiatku. Čo si urobil, že sa to 

vyvinulo tak dobre? 

A ak sa Vám často zdá, že je to jednostranné, vydržte.  Ak prejavíte opakovaný úprimný záujem Vy, 

postupne sa to otočí aj naopak. Zrkadlo vo vzťahoch funguje. 

Autorka: Mária Boťanská, Akadémia pozitívneho života 
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Ako mať vysokú sledovanosť na sociálnych sieťach, radí 
Martin Mažár 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tipy pre obsah príspevkov 
• Buďte osobnejší 

• V popisoch príspevkov používajte neformálny jazyk 

• Zdieľajte exkluzívny obsah 

2. Tipy pre kreatívne príspevky 
• Pravidelne pridávajte obsah, aj raz denne 

• Rôzne typy príspevkov (video, obrázok, odkaz, živé video, príbehy) 

• Používajte nástroje ako Bumerang, filtre na fotkách, samolepky alebo nástroje na kreslenie 

3. Tipy pre lepšiu komunikáciu s fanúšikmi 
• Reagujte na komentáre vašich fanúšikov 

• V živých videách nechávajte priestor pre otázky a odpovede 

• Sledujte štatistiky, aby ste zistili kto sú vaši fanúšikovia a čo ich zaujíma 

 

4. Tipy pre príbehy (Stories-ky) 
• najlepšie príbehy sú tie, ktoré sú autentické 

• môžete prepojiť príbehy na Instagrame a Facebooku 

• ak nemáte nápady, zdieľajte v príbehoch, čo robíte každý deň 

 

5. Tipy pre lepšie videá 
• K videám pridávajte  vždy popis 

• pred publikovaním pridajte ešte úvodný obrázok alebo miniatúru 

 

 6. Tipy pre živé vysielanie 
• V príbehoch (Stories) na Instagrame a Facebooku môžete vysielať naživo 

• Dôležité je stabilné pripojenie (najlepšie Wifi) 

• Odpovedajte v živých videách aj na otázky fanúšikov 

• Ľudia môžu dostávať upozornenie, keď začnete živé vysielanie 

7. Tipy pre väčšie zabezpečenie 
• používajte dvojfázové overenie 

• zapnite si filtre pre komentáre 

 
Autor: Martin Mažár, www.expertnapredaj.sk 
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Viete čo je korporátna identita a čo vám 

môže priniesť? 
 

Prečo by ste korporátnu identitu nemali podceniť a čo všetko vlastne zahŕňa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na počiatku bolo (anglické) slovo 

Presnejšie spojenie slov Corporate Identity. Voľne predabované do slovenčiny – podniková 

identita, pod ktorou si môžeme predstaviť všeličo. Poďme si ju teda priblížiť a zistiť, ako ju 

efektívne využiť vo svoj prospech. 

Podľa väčšiny marketingových príručiek korporátna identita zahŕňa korporátnu kultúru, 

komunikáciu a dizajn. Navzájom sú spolu prepojené a dopĺňajú sa. 
 

Korporátna kultúra 

Korporátnu kultúru často tvoria tzv. nepísané pravidlá, ktoré dodržujú všetci zamestnanci. 

Napríklad aj zvolený dress code. Predovšetkým však ide o zdieľanie spoločných hodnôt, noriem 

a vzorcov správania, ktoré spolu vytvárajú atmosféru vo firme. Pre podnikovú kultúru sú potom 

najlepším zrkadlom vzťahy medzi zamestnancami, ktoré úzko súvisia s mierou otvorenosti v 

komunikácii. Interné vzťahy vo firme sa potom odrážajú na externých vzťahoch, t.j. na prístupe 

spoločnosti k obchodným partnerom, k zákazníkom a pod. 

 

Korporátna komunikácia 

Pri komunikácii spoločnosti smerom von, t.j. napríklad pri kontakte s klientom, je dôležitá 

jednotnosť. Podniková komunikácia je priamo napojená na firemnú kultúru. Od nej preberá 

spôsob, akým má každý zamestnanec prezentovať spoločnosť navonok, ako pristupovať ku 

klientom, či ako jednať s obchodnými partnermi. 

 

Korporátna komunikácia je dobre nastavená vtedy, ak informácie, ktoré podnik publikuje svetu, 

sú následne správne pochopené a prinášajú cielený efekt. 
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Korporátny dizajn 

Dizajn v korporácii neznamená len rovnaký štýl vizitiek. Ide o komplexný vizuál spoločný pre 

všetky online aj offline aktivity, resp. každú príležitosť, keď firma čokoľvek komunikuje smerom 

von. Čím sa dostávame k spätosti dizajnu s korporátnou komunikáciou. 

 

Najvýraznejším prvkom podnikového dizajnu je zaiste logo. To je element, ktorý si ľudia 

pamätajú a s ním si spoja spoločnosť aj pri ďalšom kontakte s ňou (pri inej reklamnej kampani, v 

inom médiu či v úplne nej súvislosti). Rovnako dôležité je však aj zadefinovanie firemných 

farieb a fontov (typov písma), ktoré sprevádzajú všetky prezentácie, webové stránky, rozličné 

tlačoviny, polepy firemných vozidiel a iné prostriedky, ktorými sa firma vyjadruje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto všetko pre vás vie zabezpečiť aj Complete reklama s.r.o. Zverte sa do rúk profesionálom z nášho 

kreatívneho štúdia a PR oddelenia a nechajte si vytvoriť kompletnú korporátnu identitu na mieru. 

 

Namiesto záveru by sme použili citát skúseného brand managera. „Silná korporátna identita na čele s 

originálnym dizajnom predstavuje pre spoločnosť najväčšiu konkurenčnú výhodu. A to je to 

najcennejšie, čo firma v súčasnom presýtenom trhu môže mať.“ 

 

 

Autor: Marika Pohanková Zahatlanová 

CEO 

Complete reklama, s.r.o. 

reklamná a PR agentúra 

www.completereklama.sk 
 

http://www.completereklama.sk/sluzby/
http://www.completereklama.sk/sluzby/
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Slovenská prenosná postieľka s fínskou 

tradíciou 
 

Vo Fínsku je „Baby Box“ známa a obľúbená postieľka. U nás sa “prenosná 

postieľka” zatiaľ iba udomácňuje. Mnohí však nevedia, čo si majú pod tzv. “Baby 

Boxom” predstaviť. Spýtali sme sa preto Evky Prnovej, ktorá je  

spoluzakladateľkou a dušou slovenskej rodinnej firmy Slovak Baby Box.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evka prezradíte nám, ako vznikla myšlienka Baby box ? 
 

S myšlienkou Baby Boxov prišiel ako prvý môj partner Tomáš, ktorého táto „škatuľa“ oslovila 

na služobnej ceste vo Fínsku. Keďže sme v tom období čakali naše druhé dieťatko, zdalo sa nám 

to bláznivé ale praktické zároveň. Veď dieťa v krabici naozaj nie je na Slovensku štandardná 

predstava.  
 

Odkiaľ ste brali inšpiráciu? 
 

Tá prvotná inšpirácia bola práve vo Fínsku, kde vláda zavedením týchto materských balíčkov 

pomohla znížiť veľmi vysokú úmrtnosť novorodeniatok na jednu z najnižších na svete. Postupne 

si ma tento koncept získal. Tiež som zistila, že vo Veľkej Británii majú nádherný vkusný 

produkt, v USA dokonca okolo Baby Boxov vytvorili vzdelávací program pre rodičov.  

 

Komerčne sa Baby Boxy predávajú aj vo Francúzsku, na Novom Zélande či v Austrálii. 

Najväčšou inšpiráciou nám však bola naša vlastná skúsenosť s dvoma deťmi a tiež skúsenosti 

mamičiek v našom bližšom a vzdialenejšom okolí.  

Ako výbavičku do Baby Boxov sme poctivo vybrali veci, ktoré sú buď vyrobené na 

Slovensku, napríklad všetko oblečenie, alebo sú od overených zahraničných výrobcov.   
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Pre koho je Baby Box a čo ponúka? 
 

Baby Box je určený predovšetkým budúcim rodičom. Nie všetci sa v dnešnej dobe vyžívajú v 

zháňaní výbavičky. Niektorí nemajú čas, iní netušia čo má taká výbavička obsahovať. Baby Box 

je pre nich skvelým riešením, keďže obsahuje ten ozajstný základ, ktorí pri bábätku určite 

využijú. Môžu si ho zakúpiť sami, a ušetriť si tak kopec času či už v obchodoch alebo 

nakupovaním na internete. Môže to byť aj originálny darček, ktorým čerstvých rodičov obdarujú 

kamaráti, kolektív v práci, či rodina. 

 

Máte baby box vyskúšaný na svojom dieťatku? V čom je Baby Box výnimočný?  
 

Áno máme. Nás ako druhorodičov oslovila práve tá stránka Baby Boxu, že sa môže využiť ako 

prenosná postieľka. Výbavičku sme už mali, objednali sme si preto iba krabicu. A tú sme 

využívali naozaj denne. Mali sme ju v obývačke na gauči, kde náš mladší synček spával, či trávil 

čas cez deň. Zároveň Baby Box predstavoval skvelý mantinel pre staršiu dcérku, ktorá by ho od 

lásky najradšej zjedla. Úžasné je, že Baby Box využívame dodnes. Máme v ňom uložené hračky. 

Pre nás to bola jedinečná pomôcka a tak sme sa rozhodli ju predstaviť a ponúknuť  aj rodičom na 

Slovensku. 

 

Mnohé z budúcich mamičiek sa pýtajú, či je Baby box bezpečný? Nevypadne 

prípadne nevylezie z neho  bábätko? Do akého veku je môžeme Baby Box používať?  
 

Baby Box je vyrobený zo zdravotne nezávadných materiálov. Je to špecifická konštrukcia, 

ktorá kopíruje originálny fínsky baby box a ten vo Fínsku funguje už 80 rokov. Odporúčaný 

vek je približne pol roka, respektíve dovtedy, dokým dieťa samé nesedí, prípadne z boxu 

nevyrastie. Samozrejme, treba dbať na bezpečnosť a box neukladať na nerovný povrch. Je to v 

podstate rovnaký princíp ako pri iných hniezdočkách, košíkoch či kolískach, ktoré sa v tomto 

veku bábätka využívajú. 
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Aké je iné možné využitie Baby Boxov?   
 

Je mnoho spôsobov, ako sa dá Baby Box využiť. Jedným z nich je už spomínané úložisko 

hračiek. Ďalším veľmi pekným spôsobom je urobiť z neho spomienkovú krabicu. Odkladať do 

neho fotografie, prvé kresby dieťatka, veci so sentimentálnou hodnotou. Pri troche fantázie sa dá 

z neho spraviť aj skvelá hračka - auto, lietadlo. Baby Box je šetrný k prírode, keďže je 

recyklovateľný. Samozrejme, nič nebráni mamičke aby ho predala ďalej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som  Eva Prnová a som spoluzakladateľkou a dušou našej rodinnej firmy Slovak Baby 

Box. Prinášame na slovenský trh novinku tzv. Baby Box, ktorá má vo svete už etablované miesto 

a pomáha mnohým čerstvým rodičom. Som tiež matkou dvoch detí, momentálne na rodičovskej 

dovolenke.  

 

Výber Baby Boxu vo viacerých variantoch nájdete na www. https://www.slovakbabybox.sk/ 

 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov! 
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Emócie: Ako zvládnuť žiarlivosť, smútok, 
hnev a iné emócie v kariére? 

 
“Rozumieť svojim emóciám, nestrácať sa v nich a nedať sa nimi vláčiť od nás chce, aby 

sme im venovali nezaujatú pozornosť.” radí úspešná životná a vzťahová  koučka, motivátorka, 

rečníčka, lektorka, mentorka, blogerka, idealistka a autorka knihy Žijte své lepší já – Mgr. 

Janette Šimková.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V práci medzinárodnej kariérnej koučky sa často stretávam s ľuďmi, ktorí nad zmenou 

práce neuvažujú, ale chceli by vedieť, ako lepšie zvládať svoje emócie. Žiaľ, smútok či 

sklamanie, niekedy hnev, žiarlivosť či rozhorčenie nás stretávajú v denno-dennej kariére, 

môžu nám brániť nielen v kariérnom raste ale aj v lepšom prijatí v kolektíve. 

Ako teda dokážeme svoje emócie zvládať lepšie? 

Ja zvyknem vravieť, že pocity milujú kolotoč – vynesú nás na vrchol, a potom hodia dolu. Akurát, keď 

máme toho húpania plné zuby, hodil by sa vypínač. Je ukrytý v tom, že rozoznáme spúšťač, ktorý emóciu 

vynesie na vrchol. Keď o to nestojíme, potrebujeme zaregistrovať akt, kedy sa začnú extrémne emócie 

pohupovať, a vtedy získať odstup. Ten potrebujeme, aby sme do schémy „podnet – reakcia – hore-dolu", 

zasunuli kontrolu. Budhisti to majú vymyslené už 2500 rokov a je to prosté – spínač je vo všímavosti.  

Ako vyzerá tréning všímavosti? 

Tréning všímavosti dokáže pozdvihnúť uvedomenie si prítomnosti: človek sleduje svoje 

myšlienky a emócie bez toho, aby ich posudzoval. Tým ich nevysadí na kolotoč a má skoro 

vyhraté.  

http://zerotodreamjob.com/2018/09/08/emocie-ako-zvladnut-ziarlivost-smutok-hnev-ine-emocie-v-kariere/
http://zerotodreamjob.com/2018/09/08/emocie-ako-zvladnut-ziarlivost-smutok-hnev-ine-emocie-v-kariere/
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Postup je nasledovný:  

1. Pozorovanie, všímanie si emocionálnej reakcie, akoby sme ju vnímali z pozície tretej osoby.  

2. Pomenovanie emócie, ak to pomôže (zvyčajne áno, lebo emócia je označkovaná a dostane nálepku, čo 

funguje na odstup od nej).  

3. Na emóciu sa nazeráme nie z pohľadu toho, či je správna alebo nesprávna, ale uznáme, že máme 

legitímne právo cítiť ju. 

4. Je dôležité uznať, že to, čo cítime, nie je naša jediná možnosť. Tým si vytvoríme alternatívnu reakciu. 

Priznať si emóciu ešte neznamená, že sa podľa nej budem nevyhnutne riadiť. Ľudí, ktorí mi "lezú na 

nervy", nebudem biť, ale v duchu si priznám: "Piješ mi krv, ale na tom predsa nie je nič divného." To ma 

pustí do konštruktívnosti a toho, aby som mala emočný automat pod kontrolou a nevypadávalo mi z neho 

to, čo som si nevybrala.   

 

 

 

 

 

 

 

Vystúpenie na konferencii Happy Company 2017 

Poďme sa teda pozrieť na časté pocity, ktoré ľudí v práci prekvapia. Ako narábať 

s hnevom typu ... sopečná reakcia?  

Niečo vás vyvedie do vývrtky a vy máte pocit, že idete vybuchnúť ... čo s tým? 

Stavu, kedy máme pocit, že nás niekto zranil či nahneval a nás to úplne opantá, hovoríme bludisko.  Je to 

tým, že čím hlbšie doň prenikáme, tým ťažšie sa odtiaľ dostávame. To, čo nám ublížilo, a zvyčajne je to 

nejaká osoba, sa nás dokáže úplne zmocniť. Usadí sa nám to v hlave, akoby to už nikdy nemienilo odísť. 

To je ten stav pred explóziou, ktorý sa o ňu aj postará. V duchu nadávame, hádame sa, spriadame plány 

na pomstu... Staneme sa rukojemníkom tej mocnej emócie, ktorá nás zajala a uväznila. 

Nedostať sa hlboko do bludiska chce včasné uvedomenie si, že ste emočne unesení. To si potrebujete 

priznať a pomenovať to. Potom si môžete vyskúšať nasledujúce cvičenie: Zavrite oči a predstavte si, že 

dotyčná osoba vás provokuje. Na čo myslíte? Ako sa cítite? Nezabúdajte, že je to iba cvičenie. Možno je 

vaša reakcia oprávnená, to však nie je podstatné. Ide o to, aby ste v prežívaní emócie nestrácali čas 

uvažovaním o povahe toho človeka, ktorý vás nahneval. V skutočnosti záleží na tom, aby ste v sebe našli 

silu na budovanie pozitívnych medziľudských vzťahov. Takže, v tom uvažovaní nad situáciou potrebujete 

hľadať na tom človeku niečo, čo vám pomôže k rešpektu a akceptácii. Najlepšie to ide cez empatiu. 
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Keď sa necítite do toho druhého, príde k pochopeniu, a to vám umožní nenechať sa unášať neuváženými 

reakciami. Získate tak odstup a nadhľad. Vďaka tomu prídete na to, že v celom tom nepríjemnom procese 

zvyčajne nejde vôbec o vás. Len ego strháva na seba pozornosť zbytočnou vzťahovačnosťou. Tréningom 

sa dá docieliť, aby ste odlišovali medzi tým, na čo skutočne chcete reagovať, a čo je nezmyselný spor, 

v ktorom ide o to, kto z koho. Ja sa riadim tým, čo trefne vystihol  Will Smith: “Nenechajte ľudí, ktorí 

pre vás nič neznamenajú, aby ovládali vašu myseľ, pocity a emócie.” 

U žien je častá potreba a pocit plaču. Čo robiť, ak nás plač prepadne počas 

dôležitého rozhovoru alebo rokovania v práci?  

Ak máte plač na krajíčku, ale nechcete plakať, vyhľadajte očami najbližší štvoruholník, napríklad okno 

alebo dvere. Zafixujte pohľad do ľavého horného rohu, odtiaľ prejdite do pravého horného, ďalej do 

pravého spodného a nakoniec do ľavého spodného rohu. A potom to zopakujte znova nahor a zase 

prejdite cez zvyšné rohy. Pritom sa snažte čo najmenej hýbať hlavou. Pohyb očných svalov efektívne 

potláča slzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšou emóciou, ktorá nám komplikuje kariéru a život, je žiarlivosť. Ako na 

ňu, aby sme neubližovali sami sebe a ostatným? 

Mohlo by sa hodiť urobiť si v sebe poriadok a venovať pozornosť sebapoznaniu. Za žiarlivosťou môže 

byť nízke emocionálne sebavedomie a nízka sebadôvera. Pocit neistoty a nedostatočnosti v nás vyvoláva 

pocit ohrozenia, kedy za to viníme niekoho iného. Aby sme si to racionálne zdôvodnili, nájdeme dôvody, 

prečo potrebujeme niekoho „vlastniť“ alebo mať nad ním vplyv a moc. Tak si dokazujeme svoju hodnotu. 

Keď to nemáme s istotou a garanciou, čo pravdaže, nie je možné, tak sa obávame a zaplaví nás strach. 

Vždy sa oplatí porovnávať sa  sami so sebou a s tým, aký kus cesty sme prešli. To je dôkaz, že môžeme 

byť na seba hrdí a sme niekým lepším, než sme boli. Objektívne porovnávanie neexistuje a my zvyčajne 

sabotujeme samých seba tým, že očakávame svoju dokonalosť. Keď sa nám to nedarí, trpíme a máme 

voči sebe výhrady, a tým aj výhrady voči iným. Vtedy potrebujeme svoj seba obraz pozdvihnúť.  
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Nevyhneme sa tomu, aby sme svoju hodnotu posudzovali na základe nejakých kritérií. Často skreslených 

a nerealistických. Potom z tej frustrácie prichádza závisť a žiarlivosť – emócie, za ktoré sa hanbíme, ale 

sú prirodzené. Keď sa k nim postavíme zoči voči, sú zdrojom sily pre prácu na sebe. Potom sa vieme 

pýtať samých seba: „Čo môžem pre seba urobiť, aby som na seba nazeral v lepšom svetle a viac 

dôveroval svojim schopnostiam? “ Zdravá sebadôvera, sebaistota a sebaúcta sú najlepšou prevenciou 

pred žiarlivosťou“. 

A čo úzkosť? S úzkosťou môže byť spojený prejav uzavretia sa do seba, sám 

si to však človek ťažko na sebe uvedomí. Ako dokážeme úzkosť rozpoznať 

a narábať s ňou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úzkosť vyvoláva intenzívne prežívanie strachu. Strach je reakciou na situáciu alebo na udalosti, ktorým 

sme vystavení, a ktoré nás zaskočia tak, že nevieme, ako na ne reagovať. Korene takýchto reakcií siahajú 

až do dôb, kedy bola príbytkom človeka jaskyňa a útek zárukou prežitia. Aj dnes potrebujeme utekať, 

keď nás niekto fyzicky ohrozuje, ale zvyčajne je naša strachová reakcia vyvolaná vnútornými obavami a 

útek je najhoršie z možných riešení. Totiž, ním dáme do pohybu proces, kedy nás opustí vôľa a tým 

dovolíme strachu, aby nám diktoval, ako máme konať. Akonáhle sme schopní uvedomiť si, že strach, 

ktorý nás ovláda, je svojím spôsobom mechanická sila – reflex, a že nemá nič spoločného s rozumom, 

stávame sa silnejšími než on. 

Zmyslom je pochopiť, čo vo vás negatívna reakcia vyvoláva, aby ste sa so svojím strachom 

nestotožňovali. Pamätáte sa z detstva, keď ste sa báli tmy? Videli ste v nej kdejaké príšery. Napriek tomu 

sa pod posteľou alebo v skrini žiadne neskrývali. Váš strach však bol skutočný, práve on vám diktoval 

prežívanie. Až do tej miery, že ste nemohli zaspať a potrebovali ste uistenie od blízkych, ktorí všetko 

prehľadali, a uistili vás, že ste v bezpečí. Vašou snahou teda nie je spochybnenie vlastného strachu, ale 

pochopenie súvislostí, ako a prečo na vás pôsobí. Akonáhle sa začnete o svoj strach zaujímať, 

získavate akýsi odstup. Dovoľujete si tým dívať sa na seba ako na človeka, ktorý má strach. 

Uvedomovanie si tohto stavu je efektívne skôr, než sa dostanete do krízy.  

Preto sa oplatí trénovať svoju vnímavosť voči strachu a tomu, čo ho živí na niečom, čo vám iba trochu 

naháňa strach. Postupne sa vám vďaka skúsenostiam a vedomiu, že čelíte „iba“ strachovým myšlienkam, 

cez ktoré dokážete prejsť, podarí posilniť odvahu. Vždy, keď sa postavíte svojmu strachu zoči-voči 

a opustíte komfortnú zónu, nadobúdate vieru v seba. To vám umožňuje vnímať väčšinu strachových 

situácií ako výzvy, ktoré sa oplatí zdolávať. 
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Múdra rada na záver:  Viete odporučiť efektívne a krátke cvičenie, ktoré človek dokáže 

praktizovať aj v práci počas náročného dňa, i keď ma na seba len minútku či dve? 
 

Rozumieť svojim emóciám, nestrácať sa v nich a nedať sa nimi vláčiť od nás chce, aby sme im venovali 

nezaujatú pozornosť. Je mnoho spôsobov, ako to robiť. Ja zvyknem klientom odporúčať:  

 

• Po dni plnom emócií sa v pokoji posaďte a pokúste sa analyzovať: "Čo som to 

vlastne cítil?" Tým sa naučíte, ako to robiť bezprostredne vtedy, keď pocity prichádzajú 

a vy si uvedomíte: "Čo vlastne cítim?" Tým sa aktivuje aj logické myslenie, lebo 

potrebujete emóciu pomenovať a vyjadriť. To má za následok, že už ste jej menej vydaní 

napospas. 

 

• Vyskúšajte si zaviesť myšlienkový filter. Za každou emóciou je myšlienka, ktorá dáva 

do pohybu vaše reakcie. Každú myšlienku, ktorú v duchu formulujete, začnite vetou: 

"Teraz mi napadlo..." Namiesto toho, aby ste si povedali: "Nič sa mi nedarí", si poviete: 

"Teraz mi napadlo, že sa mi nič nedarí." Tým sa vám podarí udržať si odstup od toho, 

aby ste sa s emóciou rovno stotožnili. 
 

• Podrobte svoje pocity preskúmaniu, ako by ste boli kriminalisti. Keď skonštatujete: 

"Aha, teraz som naštvaný", zároveň sa opýtajte: „Som iba naštvaný? Alebo sa za mojím 

hnevom skrýva ešte niečo iné?" Tak lepšie porozumiete tomu, čo sa s vami deje a prečo. 

Odhalíte tak svoje naučené tendencie reagovať istým spôsobom. Zistíte, ako si zvyčajne 

počínate pri silných emóciách. Či sa pred nimi schovávate – stiahnete sa do seba, 

uzavriete sa, plačete, odchádzate... Alebo naopak, prechádzate do útoku – niekomu 

vynadáte, praskne dverami, rozbijete vázu... Keď to o sebe viete, umožní vám to hľadať 

menej deštruktívne spôsoby, ako emócie vyjadrovať. 

•  

Majte odvahu v pocite zotrvať. Nemusíte hneď reagovať. Pozorujte ho, pripustite, že 

máte právo ho cítiť, ale nemusíte sa s ním stotožniť, ani ním riadiť svoje správanie. Neraz 

pocit od nás iba chce, aby sme ho zobrali na vedomie a priznali si ho. Potom odoznie. 

Keď vyrazíme do útoku proti nemu, začne s nami bojovať, lebo chce našu pozornosť 

a energiu. Pocity majú tendenciu správať sa ako malé deti. 

 
 
 

 

Autorka: Janette Šimková koučka, mentorka. Článok nájdete na: 

http://zerotodreamjob.com/2018/09/08/emocie-ako-zvladnut-ziarlivost-smutok-hnev-ine-emocie-

v-kariere/ 
 

 

http://zerotodreamjob.com/2018/09/08/emocie-ako-zvladnut-ziarlivost-smutok-hnev-ine-emocie-v-kariere/
http://zerotodreamjob.com/2018/09/08/emocie-ako-zvladnut-ziarlivost-smutok-hnev-ine-emocie-v-kariere/


    

17 

Úspešná podnikateľka č.3/2018                                                                                   www.zzvp.sk 

 

Naše skupiny na facebooku: 
 

https://www.facebook.com/groups/networkingpodnikateliek/ 

 

Skupina: Business women networking 
 

 
 

 
https://www.facebook.com/groups/uspesnazena/ 

 

Skupina: Úspešná žena, podnikateľka, manažérka 

 

 

https://www.facebook.com/groups/networkingpodnikateliek/
https://www.facebook.com/groups/uspesnazena/
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Odporúčame: 
 

www.competereklama.sk 
 

 
 

 

 

www.Slovakbabybox.sk 
 

 

 

http://www.competereklama.sk/
http://www.slovakbabybox.sk/
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odporúča začínajúcim podnikateľkám ale aj skúseným manažérkam 

a konateľkám sa poradiť prípadne vyskúšať bezplatnú konzultáciu:  
 

Začnite podnikať s istotou a radosťou. S nami dosiahnete 

v podnikaní úspech! 

 

• Chcete si zrealizovať sen, naštartovať svoje podnikanie a rozbehnúť 

úspešne váš START – UP? 

Máte nápad, sen na podnikanie a neviete, kde začať? Nechcete robiť v 

podnikaní chyby? 

• Nemáte na nič čas a vaše úlohy sa vám začínajú kopiť?  

Nefunguje vám time-manažment? Zhoršuje sa vám zdravie, nemáte 

čas na rodinu, koníčky a aj tak vašu prácu nestíhate? 

• Dlhodobo podnikáte a firma stagnuje a prestala rásť? 

Máte firmu a nefunguje úplne podľa vašich predstáv? Potrebujete 

využiť krízový manažment na zvládnutie terajšej situácie? 

• Funguje vaša firma na 100% počas vašej neprítomnosti? 

Chcete mať vo firme zavedený systém práce?  

• Ste si istí, že vo Vašej firme každý robí to, za čo ho platíte? 

Podľa čoho platíte svojich zamestnancov? Viete, kto je vo vašej firme  

nenahraditeľný ešte predtým ako vám dá výpoveď? 

• Ako sa dá jednoducho zvýšiť efektivita pracovného tímu? 

• Chcete odovzdať svoju fungujúcu firmu nasledovníkom? 

So všetkými týmito otázkami Vám vieme pomôcť. 

Objednajte si bez rizika bezplatnú konzultáciu na 

www.affida.sk na 0905 58 99 56 a dosiahnite zaslúžený rast. 

 

 

http://www.affida.sk/

