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VÁŠ OSOBNÝ STARTUP 

 
7 To, čo viete, závisí na tom, koho poznáte 
Najvýznamnejším spôsobom ako odlíšiť svoju spoločnosť od konkurencie, najlepším spôsobom, 
ako predstihnúť dav ostatných, je vynikajúca práca s informáciami. Bill Gates. 
 
To, ako zbierate, riadite a využívate informácie, rozhodne o vašom víťazstve alebo porážke. 
Spôsob, akým nás naučili uvažovať o informáciách a znalostiach, je extrémne nedostatočný. 
Moderný profesionál nemôže získavať vedomosti raz a navždy, pretože vedomosti nie sú statické, 
ale sa neustále menia. 
 
Vo svete práce je každý deň dňom skúšky, každý deň prináša nové, nepredvídavé výzvy 
a rozhodnutia. Zhromažďovanie faktov vás nikam neprivedie. Čo vás niekam privedie, je dostať sa 
k informáciám, ktoré potrebujete, keď ich potrebujete. 
 
Vyrovnávajte sa s profesionálnymi výzvami využitím informácií zo svojej siete  
Podnikatelia sa vyrovnávajú s dennými problémami riadenia spoločnosti tak, že zhromažďujú 
informácie: včasné informácie o všetkých aspektoch svojho podnikania, na základe ktorých je 
možné konať, vrátane priemyselných trendov, príležitostí, aktivít konkurentov, nálady zákazníkov, 
sľubných mladých talentov a predajných trendov. 
 
Aby ste mohli riadiť svoju kariéru, budete potrebovať dobré informácie. Kde sú najlepšie pracovné 
príležitosti a ako sa dajú využiť.  
 
Informácie získate rozhovormi s ľuďmi v svojej sieti. Sú to ľudia, ktorí vám pomôžu porozumieť 
vašim prednostiam a trhovej realite. Sú to ľudia, ktorí vás odporučia a predstavia možným 
spojencom a dôveryhodným kontaktom. Sú to ľudia, ktorí vám pomôžu zistiť riziko, ktoré sa spája 
s príležitosťami. 
 
Využívaniu znalostí iných ľudí sa hovorí informácie zo siete. Mnoho informácií nájdete v knihách, 
časopisoch a na internete. Vaša sieť je však lepší a niekedy jediný zdroj dôležitých informácií. 
Svoju sieť plnú informácií ste mali vždy, keď ste mali priateľov. Dostať sa k informáciám v hlavách 
vašich kontaktov je teraz ľahké a lacné. Vaši priatelia vám povedia informácie, ktoré nenájdete 
v novinách, priatelia vám poskytnú informácie zasadené do kontextu a prispôsobené vašim 
potrebám. Priatelia fungujú ako filter informácií z iných zdrojov. Mnoho ľuďom prichádzajú na 
myseľ lepšie nápady pri rozhovore s inými. Dva dobre koordinované mozgy vždy porazia jeden 
mozog. 
 
Ako získate sieťovú gramotnosť 
Moc sa presunula k ľuďom, ktorí sa okrem čítania a písania dokázali predrať miliónmi bitov a nájsť 
najlepšie informácie, ktoré boli prístupné na internete. Hovorí sa tomu vyhľadávacia gramotnosť. 
Je to schopnosť zadávať optimálne termíny na vyhľadávanie, prebrať more výsledkov a venovať 
sa odkazom, ktoré ponúkajú najlepšie informácie. 
 
Ešte väčšie výhody poskytuje sieťová gramotnosť. Vedieť, ako sa dostať k informáciám vo vašej 
sieti, dať im zmysel a využiť ich. Vaši spolupracovníci, spojenci a známi môžu odovzdávať útržky 
informácií. Pracujú v rôznych spoločnostiach, majú rôzne záujmy, žijú v rôznych mestách. 
Informácie zo siete by sme mali neustále zisťovať, informácie o pracovných príležitostiach, 
trendoch na trhu, zmeny politiky v kancelárii. 
 
Ako môžete zistiť, kto má v danom okamžiku informácie a ako ich získate? 

 Môžete sa spýtať konkrétneho jedinca v sieti. 

 Môžete rozhodiť siete doširoka 

 Kategórie ľudí: experti na danú tému,  ľudia, ktorých dobre poznáte, šikovní ľudia. 
 
Veľa a múdro sa pýtať je tajomstvo získavania informácií zo siete kontaktov. 
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 Konverzujte, nevypočúvajte. 

 Pýtajte sa rôznym spôsobom. 

 Otázky vhodne formulujte. 

 Rozoberajte odpovede a pýtajte sa na detaily. 
 
Využívajte náhodné udalosti  
Náhodné informácie sú jedným z dôvodov, prečo sa technologické startupy sťahujú do Silicon 
Valley, aj keď tam panuje veľká bitka o talentovaných ľudí, zdroje a pozornosť. 
 
Podobne, ako môžete vábiť náhodné šťastné udalosti, môžete vábiť aj náhodné informácie. Vaše 
možnosti získania náhodných informácií zvyšuje aj to, keď budete informácie sieti poskytovať. 
Pošlite nejaký článok, citát, ponuku práce a ponúkajte ich ako darčeky. Priatelia to ocenia a zvýšite 
tým pravdepodobnosť, že rovnakí ľudia vám to odplatia a pošlú informácie i vám. 
 
Poskladajte z informácií komplexné poznatky, na základe ktorých môžete konať. 
Získanie informácií zo siete je ťažká vec. Je ťažké nájsť tých správnych ľudí, s ktorými sa dobre 
hovorí o rôznych záležitostiach. Treba sa pýtať týchto ľudí takým spôsobom, aby odpovedali čo 
najužitočnejšie a zhrnúť ich informácie do zmysluplného celku. Získavanie informácií zo siete je 
pokročilá činnosť. Keď ju budete robiť dobre, získate konkurenčnú výhodu. Vaša sieť vám pomôže 
rozhodnúť sa o smere a urobiť rýchle rozhodnutia. Celý proces môžete poháňať vpred iba vy. 


