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Úspech 

 Budúcnosť 
– V živote sa môžete vybrať viacerými cestami, preto je nadovšetko 

dôležité, aby ste si vybrali tú správnu. 

– Každý mladý človek si zaslúži, aby mu niekto múdro poradil.  

– Mladí potrebujú niekoho, kto by im vedel priblížiť budúcnosť.  

– Potrebujú zistiť, ako by mohli naložiť so svojim životom, aby sa mohli 

z neho tešiť. 
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Úspech 

 Podnikavosť 
– Podnikavosť je pulzujúce srdce biznisu.  

– Podnikavosť nepramení z kapitálu, ale z myšlienok.  

– Schopnosť podnikať sa dá naučiť.  

– Zúfalo potrebujeme, aby sa stala predmetom výučby. 

– Podnikavosť pramení z dobrých výsledkov, ktoré človek dosahuje pre 

seba a za seba, keď skúma, čo je v živote dobré.  
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Úspech 

 Silné a slabé stránky 
– Dôležité je uvedomovať si svoje silné stránky a snažiť sa zlepšovať 

v tom, v čom sme dobrí. 

– Ľudí v podstate nezaujíma v čom ste slabí a ani vy by ste sa nemali tým 

rozhodne zaoberať.  

– Nedovoľte, aby vám vaše obmedzenia podlomili sebadôveru.  

– Odsuňte ich nabok a zamerajte sa na svoje silné stránky. 

– Toto je rozumná rada mladým. 
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Úspech 

 Myslenie 
– V biznise máte vždy na výber a vždy si musíte niečo vybrať. 

– Ak k tomu pristupujete správne, udržíte si mladú myseľ, pretože biznis 

sa neustále mení, zmeny prinášajú nové príležitosti, pred ktorými sa 

neschováte.  

 

 

V podnikateľskom sektore vás konzervatívne uvažovania ochromí, 

obratný postoj vás oslabí a neschopnosť pozrieť sa realite do 

očí vás zničí.  
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Úspech 

 Pozitívne myslenie 
– Podnikateľský sektor praje otvoreným hlavám.  

– Praje optimisticky naladeným ľuďom, ktorých optimizmus poháňa, aby 

sa pripravili na rôzne alternatívy v budúcnosti, a to väčšinou pre radosť 

z práce. 

– Praje ľuďom s humánnym a angažovaným pohľadom na svet, ľuďom, 

ktorí sa dokážu vcítiť do kože zákazníkov, svojich pracovníkov 

a všetkých, na ktorých bude ich činnosť vplývať.  

– Podnikanie praje ľuďom, ktorí keď vidia nejaký problém, alebo 

nespravodlivosť, snažia sa s tým niečo urobiť.  

– Dáva prednosť pragmatikom pred perfekcionalistami, dobrodružným 

povahám pred fantastami. 
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Úspech 

 Úspech 
– Ako sa dá zmerať, kto je naozaj úspešný? 

– Vyzlečme biznis donaha. 

– Keď hovoríme o úspechu, čo máme v skutočnosti na mysli? 
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Úspech 

 Peniaze  
– Úspech nemá nič do činenia so samoúčelným hromadením zisku. 

– Bohatstvo je ako potok.  

– Niekedy prúdi tok peňazí ako príval, inokedy vyschne.  

– Peniaze sú zaujímavé len kvôli tomu, čo vám umožnia podniknúť.  

– Peniaze sú zlým sprievodcom k úspechu v živote. 
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Úspech 

 Sláva 
– So slávou je to ešte horšie. 

– V úspešných firmách sa tvrdá práca netýka len jedného alebo dvoch 

ľudí.  

– Zvyčajne má silnú pracovnú morálku celé osadenstvo. 
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Úspech 

 Osobná moc  
– Na budovaní značky Virgin pracovalo veľa ľudí. 

– Virgin tu ešte dlho zostane. 

– Značka je jediná vec, ktorá ho dokáže dostať ráno z postele. 

– Druhá vec je predstava pozitívnych zmien.  

– Virgin sa vďaka tomu, že nezabúda, aké je podnikať v malom, podarilo 

priniesť veľa pozitívnych zmien do najrozličnejších odvetví podnikania. 
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Šťastie 

 Šťastie 
– Čím viac sa aktívne a prakticky angažujete, tým úspešnejší sa budete 

cítiť.  

– Branson je šťastný, že sa snaží pomáhať chrániť budúcnosť tejto 

planéty. 

– Úspech závisí od toho, či sa vám podarí vytvoriť niečo, na čo by ste 

mohli byť naozaj hrdí.  

– Záleží len na tom, či ste vytvorili niečo výnimočné a či ste do života 

iných ľudí vniesli nejakú pozitívnu zmenu. 

 



© RNDr. Marta Krajčíová                                        15                                                                                       www.krajciova.sk 

Šťastie 

 

V biznise, rovnako ako v živote, naozaj záleží len na tom, aby ste 

robili niečo pozitívne. 
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Knihy 

 Richard Branson 
– Biznis v plnej nahote 
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Šťastie 

 Šťastie 

 Koncepcia šťastia 1 

 Koncepcia šťastia 2 

 Koncepcia šťastia 3 

 Zisk, zápal, zámer 

 Životný štýl 
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Šťastie 

 Čo je mojim životným cieľom? 
– Prečo? Prečo? Prečo?  

– Lebo konečným výsledkom bude väčší pocit šťastia. 

 Všetci kráčame po svojej individuálnej ceste za šťastím. 
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Šťastie 

 V roku 2009 rozšírili svoju víziu a zámer na jednoduchý výrok: 

V Zappose nám ide o doručenie šťastia svetu. 
– 1999 - najširší výber topánok 

– 2003 - služby zákazníkom 

– 2005 - firemná kultúra a základné hodnoty 

– 2007 - osobné emocionálne puto 

– 2009 - doručenie šťastia 
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Šťastie 

 Znalosti o teórii šťastia využili pri riadení firmy.  
– Dokonca majú na to kurz. 

– Ľudia žijú v domienke že: 

• Keď budem mať ... budem šťastný. 

• Keď sa mi podarí dosiahnuť .... budem šťastný. 

 Výskum 
– Výskum ukazuje, že keď to dosiahneme, šťastie vyprchá. 

– Z toho vyplýva, že naplnenie cieľov dlhodobý pocit šťastia neprináša. 

– Treba sa oboznámiť s poznatkami o šťastí, aby sme vedeli, či to, čo sme 

dosiahli, nám spôsobilo pocit o ktorý nám ide.  

– Výskum v oblasti teórie šťastia ukazuje, že: 

• Niektoré veci nás môžu urobiť šťastnými, napriek tomu, že si 

nemusíme byť vedomí toho, že by to tak malo byť. 

• Niektoré veci, o ktorých si myslíme, že nás urobia šťastnejšími, to 

z dlhodobého pohľadu nedokážu.  
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Šťastie 

 Koncepcia šťastia 1 
– Pocit kontroly 

• Prepojenie vzdelávania a platu. 

– Pocit pokroku 

• Povýšovanie pomaly, keď absolvujú vzdelanie, získajú osvedčenie 

a zvýšia im plat, majú pocit pokroku. 

– Pocit prepojenia 

• Počet a hĺbka vzťahov. 

• Anagažovaní zamestnanci sú produktívnejší. 

• Angažovanosť súvisí s počtom dobrých priateľov, ktoré človek má.  

• Pocit šťastia primárne vychádza zo vzťahov medzi ľuďmi, nie 

zvnútra človeka. 

• Preto kladú veľký dôraz na firemnú kultúru. 

– Vízia, zmysel 

• Pocit, že ste súčasťou niečoho, čo vás presahuje. 
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Šťastie 

 Koncepcia šťastia 2 
– Myslowova pyramída potrieb 

 
Sebare
alizácia 

• Motivátory Uznanie 

Sociálne istoty 

Bezpečnosť 

• Základné 
potreby 

Fyziologické potreby 
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Šťastie 

 Koncepcia šťastia 3 
– Radosť 

• Je podnecovaná stimulmi - speváci, nevydrží však dlho. 

– Zápal 

• Plynutie, kedy sa skĺbi špičková výkonnosť so špičkovou 

angažovanosťou a človek prestáva vnímať čas. 

• Trvá dlho. 

– Vyšší zámer 

• Základom je pocit, že človek je súčasťou niečoho, čo ho presahuje 

a má význam. 

• Trvá najdlhšie. 

 

 
Doporučené poradie ide odzadu: zámer, zápal a radosť.  
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Šťastie 

 Na šťastí Tony tvrdo pracoval, neprišlo samé. 

 Pocit šťastia sa u neho vyvíjal takto: 

 Zisk 
– Bol šťastný, keď sa mohol rozprávať s kamarátom celú noc. 

– Šťastie bolo pre neho otázkou užívania si života. 

 Zápal 
– Uvedomil si, že šťastný je vtedy, keď môže niečo budovať, zapájať 

tvorivosť a vynaliezavosť. 

– Bol šťastný, keď bol pre niečo naozaj zapálený.  

 Zámer 
– V roku 2009 rozšírili svoju víziu a zámer na jednoduchý výrok: 

V Zappose nám ide o doručenie šťastia svetu. 
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Šťastie 

 Vybudovali firmu, ktorá spojila zisk, zápal a zámer.  

 Vytvorili životný štýl, ktorý mal priniesť šťastie všetkým: 
– zamestnancom 

– manažmentu 

– zákazníkom  

– dodávateľom 

– akcionárom 

– celému svetu  

 

 

Knihou chcel prispieť k hnutiu za šťastie a pomôcť urobiť svet 

lepším.  
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Kniha 

 Tony Hsieh 
– Štěstí doručeno 
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RNDr. Marta Krajčíová 

konzultantka Business Process Management 
e-mail: mail@krajciova.sk 
mobil: +421 911 556 331  

 
 

web: www.krajciova.sk 
blog: martakrajciova.blogspot.com 

blog: martaknihy.blogspot.com 
blog: martaznalosti.blogspot.com 

blog: martaseminare.blogspot.com 
blog: martasloboda.blogspot.com 

 

 
 
 

Ďakujem za pozornosť 
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