
Naberanie síl 
Slovenského skautingu 

2. časť 
programového modulu 

pre duchovný rozvoj 

Páža Svetla 



0 Namiesto úvodu 

Duchovný život veru nie je nič pre 

„padavky“. Obzvlášť to platí o 

kresťanstve, ktoré má tu najväčšiu 

možnú ambíciu: „… aby sa človek stal 

Bohom“. Byť kresťanom znamená byť 

elitou. Nie v tom zmysle, že iba nejakí 

elitní supermani by sa kresťanmi stať 

mohli. V tom zmysle, že v krste nám náš 

Boh udelil silu a moc sa takouto elitou 

stať – stať sa svätými, čiže dokonalými v 

jednote lásky a jednotnými v 

dosahovanej dokonalosti. 

Už sv. Augustín sa preslávil vetou, že aj 

keď nás Boh vykúpil bez nás, nespasí 

nás bez nás. Musíme k tomu priložiť 

svoj diel práce – ale to už vieš z prvej 

etapy svojej cesty, Svitania. 

Mimochodom, blahoželáme Ti k jej 

zdarnému zavŕšeniu! Znamená to, že si 

fakt odhodlaný a pripravený na ďalšiu 

cestu pážaťa Svetla. 

Kresťan sa od iných ľudí nelíši 

prostriedkami, ale cieľom. Ľudia, ktorí 

chcú vynikať v športe, vo vede, v 

biznise, alebo v umení, musia využívať 

určité „nástroje“ a mať isté vlastnosti, 

bez ktorých úspech možný nie je. V 

kresťanstve usilujeme v prvom rade o 

svätosť a zbožštenie – ale nástroje, ktoré 

k tomuto megaúspechu vedú, sä z našej 

strany rovnaké, ako u vyššie 

spomenutých. 

Čaká Ťa 14 intenzívnych týždňov, počas 

ktorých sa ako Páža Svetla budeš učiť 

tajomstvu úspechu. Nech sa Ti darí a 

Boh Ťa na Tvojej ceste žehnaj! 



1 Kde sa skrýva skutočná sila 

Tvoje telo potrebuje svaly, aby niečo dokázalo – a 

čím sú svaly väčšie a silnejšie, tým viac a ťažšej 

práce vykoná. 

Aj Tvoj život potrebuje „svaly“, aby si v ňom mohol 

byť úspešný. Na rozdiel od svalov tela ale „životné 

svaly“ nie je na prvý pohľad vidieť. Čo nimi je: 

Pevná vôľa? Chuť? Nadšenie? Ani jedno. 

Skutočnými „svalmi“ Tvojho života sú dobré 

návyky, čiže čnosti. A „sadlom“, ktoré Ťa zaťažuje a 

spomaľuje, sú potom zlé návyky, ktoré sa už 

tradične nazývajú neresti. 

ZAPAMÄTAJ SI: 
ČNOSTI – dobré 
návyky, ktoré Tvoj 
život posúvajú 
dopredu a pracujú pre 
Tvoj úspech. 

NERESTI – zlé návyky, 
ktoré Tvojmu úspechu 
bránia a škodia ti. 

„Sme tým, čo opakovane robíme. 

Dokonalosť nie je čin, ale zvyk.“ 

(Aristoteles, starogrécky filozof) 

„Práve preto vynaložte všetko úsilie na to, 

aby ste k svojej viere pripojili čnosť.“  

(apoštol Peter, prvý pápež, 2 Pt 1,5 SSV) 

AKO TRÉNOVAŤ NÁVYKY? 

Podobne ako svaly, aj návyky sa dajú trénovať. A podobne ako u 
svalov – potrebuješ na to ten správny cvik a potom ho opakovať 
dostatočne dlho a vytrvalo: 

1. ODSTRÁNIŤ SPÚŠŤAČ ZLÉHO ZVYKU – Ak napríklad máš 
zafixované, že vždy po večeri prídeš do izby, sadneš za comp a ideš 
surfovať, dobrým riešením by bolo premiestniť aspoň na čas comp 
niekde mimo Tvojej izby, aby si tak narušil toto navyknuté spojenie 
„večera-izba-comp-net“. 

2. NAHRADIŤ – ak by si zlý zvyk iba odstránil, ostalo by po ňom 
prázdno. Toto prázdno musíš zaplniť opačným zvykom, ktorý 
budeš súčasne budovať – napríklad namiesto večerného 
surfovania po nete si pôjdem zabehať.. 

3. ODMENIŤ SA – Ak namiesto zlého zvyku urobíš jeho opak, ktorý 
trénuješ, odmeň sa za to – od dobrého pocitu a pochválenia sa až 
po niečo príjemné, napríklad si povieš: ak si večer namiesto 
sedenia za kompom pôjdem zabehnúť, za odmenu si potom 
pozriem obľúbený seriál v televízii… 

4. ROBIŤ TO BEZ PRESTANIA kým sa nestane automatickým. U 
maličkostí (pomodliť sa pred jedlom) na to môže stačiť 21 dní, u 
väčších vecí (denne zabehnúť 5km) pokojne aj 250 dní. V priemere 
ale po troch mesiacoch by mal byť nový návyk dostatočne 
zafixovaný, aby sme mohli začať pracovať na ďalšom.  



Splnené dňa: 
 
Podpis Tvojho tútora: 

MOC V TVOJICH RUKÁCH 
Napadlo Ťa, že takýmto spôsobom si môžeš ročne osvojiť štyri veľké návyky? 
Skús si teraz predstaviť, ako by sa Tvoj život zmenil, keby si si napríklad za 
tento rok pevne navykol hoci aj na tieto štyri veci: 

• každé ráno venovať pol hodiny modlitbe a rozjímaniu nad Písmom Svätým; 

• každý deň pravidelne cvičiť; 

• osvojiť si zásadu „Najprv práca, potom zábava“ – či už ide o učenie sa, o 
domáce práce, alebo o prípravu na skautské schôdzky,… 

• denne večer pred spaním si aspoň štvrť hodiny čítať z nejakej náučnej knihy, 
ktorá rozšíri moje obzory v oblastiach, ktoré ma zaujímajú. 

Vieš si predstaviť, ako by Ti hoci aj tieto návyky zmenili život? A to už za jeden 
rok? Ďalej už ani nemusíme pokračovať – je Ti určite jasné, že takýmto tempom 
z Teba môže byť za rok úplne nový človek! Nové a skvelé JA! Nie je to úžasné? 

„Zaseješ myšlienku a zožneš čin. Zaseješ čin a zožneš návyk.  
Zaseješ návyk a zožneš charakter. Zaseješ charakter a zožneš vlastný osud.“  

(Samuel Smiles, škótsky spisovateľ) 

Urči si jeden návyk, ktorý by si si chcel 
osvojiť a ktorý by sa Ti v živote hodil. 

Urob si plán, ako si ho navykneš robiť! 

Začni! 

O týždeň zreferuj, ako sa Ti darí po 
prvom týždni. 

Úlohu považuj za splnenú až vtedy, keď: 

• vytrváš aspoň 60 dní bez prerušenia 
budovať svoj nový návyk 

• a po uplynutí tejto doby zreferuješ, aký 
dopad na Tvoj život táto zmena mala! 

A, OZAJ – celých ďalších 16 týždňov ži 
ĽALIOVÝ ŽIVOT, ktorý si si osvojil pri 
SVITANÍ. Aj to je tréning dobrých 
návykov! 

Tento týždeň… 

viac n
a 



2 Tajomstvo odvahy 

TRI STRACHY… 
ktoré bojujú proti Tebe sú: 

• strach z neúspechu – čo ak sa 
mi to nepodarí, čo ak zlyhám? 

• strach z bolesti – čo ak budem 
pritom trpieť a namáhať sa a 
možno zbytočne? 

• strach zo straty – čo ak o niečo 
prídem, niečo stratím, budem 
musieť niečo obetovať? 

Kým sa ich nezbavíš, nezvíťazíš. 

AKO PREMÔCŤ 
STRACH? 

Človek, ktorý má zdravú sebaúctu 
a zdravé sebavedomie, dôveruje 
svojim silám a schopnostiam. je 
ochotný zariskovať, obetovať 
niečo, vynaložiť námahu na to, 
aby v budúcnosti dosiahol nejaký 
veľký cieľ, ktorý ho uspokojí 
a naplní.  

Človek, ktorý nedôveruje sebe 
a nie je si istý svojimi silami, sa 
radšej uspokojí s tým čo má 
a zbytočne neriskuje pre neho 
neisté ciele v neistej budúcnosti. 

Aj keď to tak nevyzerá, svet je plný vystrašených ľudí s nízkou sebaúctou a 
sebadôverou. Niekedy navonok vyzerajú presne opačne: veľkí frajeri. Za ich 
frajerstvom je ale ukrytý strach: strach zo slabosti (a preto si musia svoju silu stále 
dokazovať a overovať rozbíjaním vecí, či šikanovaním slabších), strach z toho, že si 
ich ostatní nevšimnú (a preto na seba musia neustále upozorňovať výstredným 
oblačením, správaním, hulákaním,…), strach z toho, že ich iní budú považovať za 
„malých“ (a preto „fajčia ako Turek“, „pijú ako Dáni“ a ich slovník si nezadá so 
žumpou)… 



Splnené dňa: 
 
Podpis Tvojho tútora: 

Vyskytuje sa v Tvojom živote ten strach, o ktorom sme si hovorili? Ako je na tom Tvoja 
sebadôvera a odvaha? 

Máš úctu sám pred sebou? Si sám na seba zdravo hrdý, bez toho, aby to bola namyslenosť, či 
arogancia, skôr tým tichým spôsobom človeka, ktorý si je vedomý toho, kým je a nepotrebuje 
si to dokazovať, nepotrebuje to dokazovať iným, ani dávať na obdiv?  

• Urob si zoznam svojich predností a silných stránok – a popros aj ostatných, aby Ti s ním 
pomohli! 

• Urob si rovnako aj zoznam svojich slabostí a nedostatkov a daj si otázku: Je v mojich silách 
ich odstrániť? Ako? Sú to teda moje „slabosti“ – alebo „príležitosti“ ich prekonaním rásť 
a stať sa dokonalejším a úspešnejším? 

Je potrebné urobiť niečo pre to, aby si prekonal svoj strach, zvýšil svoju sebadôveru 
a sebaúctu a tým nabral odvahu? Ak hej, tak…: 

… napíš si do skautského zápisníka, čo a ako tento týždeň podnikneš! 

… na budúcom stretnutí o týždeň zreferuj, ako si uspel a ako sa to odrazilo na Tvojom živote 
a konaní: Podarilo sa Ti zvýšiť svoju sebadôveru? Aký to bol pocit? Odrazilo sa to nejako aj na 
Tvojich úspechoch? 

… zváž, čo budeš v tomto smere podnikať ďalej! 

PRE DRUŽINU: Uzatvorte „Dohodu o vzájomnej podpore“! Sledujte, ako sa to prejaví na 
družinovom, ale aj Vašom osobnom živote a činnosti! 

Tento týždeň… 

viac n
a 

AKO BUDOVAŤ SEBAÚCTU? 

• SKÚMANÍM SEBA – „Ak to dokázal ten či onen, prečo nie Ty?“ (sv. Monika). Úspešní ľudia 
okolo Teba neboli žiadni supermani, boli to tiež len ľudia ako si Ty! 

• SKÚSENOSŤOU ÚSPECHU – priznaj si ich, osláv ich, vychutnaj si ich s radosťou a hrdosťou! 

• VÍTAJ AJ NEÚSPECH – nie ako „zlyhanie“, ale ako ďalší krok k cieľu, poučenie sa. Bratia 
Wrightovci vzlietli vraj 805-krát (a 805-krát spadli), kým sa im na 806. krát podaril ich let. 

• PRIPUSŤ SI SVOJE SLABOSTI A OBMEDZENIA – neklam sám seba. „Áno, mám slabosti 
a nedostatky. No a čo? Nemôžu mi zabrániť byť silným – a keďže už o nich viem, nemôžu ma ani 
prekvapiť a zlomiť. Môžem s nimi rátať – a dokonca ich môžem časom odstrániť!“ Vďaka nim 
budeš súčasne realistickým, keď si budeš voliť ciele, ktoré sú pre Teba práve teraz náročné, ale 
súčasne dosiahnuteľné! 

• NAVZÁJOM SA PODPOROVAŤ – nie falošne sa chváliť, ani nie sa navzájom „odpisovať“, ale 
vzájomne sa (v družine napríklad) podporovať, povzbudzovať sa, radiť si na ceste Vášho rastu. 

• NEVYHÝBAŤ SA VEĽKÝM VECIAM A SKUTOČNEJ ZODPOVEDNOSTI – pretože tam je úspech 
najsladší! 

• BUĎ CHARAKTERNÝ – vedomie čestnosti a správnosti je dôležitá súčasť pravej sebaúcty! 

• NIKDY sa neporovnávaj s inými, nesúper s nimi ani netúž po chvále okolia! To robia slabosi… 



3 Proaktivita a reaktivita 

Na svete sú dva 
druhy ľudí: 

bojovníci… 
… a obete 

BOJOVNÍCI 

jednajú, rozhodujú, 

vytvárajú situácie, 

ovplyvňujú svoje okolie. 

Sú proaktívni – prijímajú 

zodpovednosť za seba, 

svoj život, úspech i 

šťastie a iniciatívne 

konajú, aby to ovplyvnili.  

Časom sa z nich stávajú 

víťazi, im patrí 

budúcnosť.  

OBETE 

otáľajú, sú nerozhodní, sú 

vo vleku okolností, svojho 

okolia, na veci a udalosti 

okolo seba iba reagujú, 

nechávajkú iných 

rozhodovať o sebe a za 

seba… 

Sú reaktívni – stále sa 

vyhovárajú na všetko iné 

než na seba a nemajú chuť 

ani odvahu pracovať na 

sebe a svojom úspechu. 

„Ak človek zamieri bez váhania tam, kam ho vedú jeho sny, a vynasnaží sa žiť 
životom podľa svojich predstáv, dosiahne výsledok, s akým sa bežne nestretne!“ 

(Henri David Thoreau, filozof, spisovateľ, básnik, prírodopisec a zememerač) 

Tri druhy vecí okolo Teba 

Veci, ktoré nemôžeš zmeniť ani ovplyvniť, ale 
môžeš ich využiť: Ak meriaš 165cm a vážiš 100kg, 

asi z Teba nikdy nebude dobrý basketbalista a na 

tom nič nezmeníš. Môžeš to ale využiť – a môže 

byť z Teba skvelý vzpierač. Rozhodnutie je na 

Tebe, či tvoja genetika bude slúžiť, alebo prekážať. 

Veci, ktoré nemôžeš zmeniť, ale môžeš ich 
ovplyvniť: Ak v Tvojom meste nie sú podmienky 

na vzpieračský tréning, nezmeníš to. Môžeš to ale 

ovplyvniť, napríklad presťahovaním sa tam, kde 

takéto podmienky sú. 

Veci, ktoré môžeš priamo meniť: tvoje rozhodnutie 

trénovať, vypestovanie si návyku pravidelného 

tréningu, letná brigáda, kde si zarobíš na veci k 

tomu potrebné… 

Vždy môžeš jednať proaktívne. 



Splnené dňa: 
 
Podpis Tvojho tútora: 

Napíš si zoznam piatich vecí, ktoré považuješ za najväčší problém vo svojom živote! 

Roztrieď ich do troch kategórií: 

• Tie, ktoré sa týkajú Teba a môžeš ich zmeniť 

• Tie, ktoré sa týkajú Tvojho okolia a môžeš ich ovplyvniť 

• Tie, ktoré sa týkajú Tvojho okolia a nemôžeš ich zmeniť, ani ovplyvniť 

Ku každej potom napíš, akým spôsobom ju zmeníš, resp. budeš ovplyvňovať, resp. ju využiješ 
tak, aby pre Teba nepredstavovala prekážku, ale príležitosť! 

Zariaď sa podľa toho už počas tohto týždňa.  

Hneď od zajtra si daj záležať na tom, aby si si všímal svoj spôsob hovorenia. Reaktívne vety 
a vyjadrenia, ktoré použiješ, si zapíš! 

Večer, doma, ich prelož do proaktívnej podoby! 

Zvyšných šesť dní v týždni si dávaj záležať na tom, aby si čo najviac používal proaktívny 
spôsob hovorenia! 

Na konci týždňa napíš do skautského zápisníka krátke zhodnotenie, ako si dopadol a aký 
vplyv na Tvoje myslenie a konanie táto zmena mala! Podeľ sa s touto svojou skúsenosťou 
s ostatnými! 

Tento týždeň… 

viac n
a 

ZAČNI OD JAZKYKA! 
„Slová sú dôležité. Slová majú moc vytvárať 

pozitívne alebo negatívnej emócie. Slová vás 

urobia šťastnými a kreatívnymi alebo nahnevanými 

a podráždenými. Slovo problém je negatívne slovo. 

Vytvára napätie a úzkosť. Keď však problém alebo 

ťažkosť označíte ako výzvu alebo príležitosť, budete 

na ne reagovať pokojnejšie a rozvážnejšie.“  

(Brian Tracey, motivačný rečník a školiteľ) 

Začni namiesto reaktívneho hovorenia hovoriť proaktívne a zvykni si na to! 

Namiesto „Nechce sa mi učiť“ (a som bezmocnou obeťou tejto nechute) si pravdivo 

povedz: „Nechcem sa učiť – ale môžem sa chcieť učiť a dokonca s radosťou, závisí to len 

odo mňa!“ Alebo namiesto „Som nemehlo, nikdy to nedokážem“ (a nič s tým  nemôžem 

urobiť) pravdivo povedz: „Teraz sa mi to nepodarilo. Ale môžem si to natrénovať a potom 

to dokážem“.  Keď čítaš tieto vety, sám cítiš, ako z tých reaktívnych vanie slabosť a 

beznádej, z proaktívnych zase sila a víťazstvo. Vety sú vyslovené myšlienky – tým, ako 

hovoríš, formuješ aj sám seba, to, čomu podvedome veríš, za koho sa pokladáš, svoju 

osobnosť. Navykni si preto hovoriť PROAKTÍVNE! 



„Na skautovu česť sa dá spoľahnúť“ – presne o tomto to je! 

4 Kašli na nálady! 

Ľudia, ktorí majú slabú sebadôveru a netrúfajú si stáť 
na vlastných nohách, ani smerovať ku skutočne 
hodnotným cieľom, majú často pokušenie zakladať 
svoje rozhodovanie na dvoch vplyvoch:  

1. NÁLADY a POCITY:  Človek si vyberá to, čo mu 
prinesie okamžitý pocit uspokojenia. Neverí, že by sa 
mu vyplatilo obetovať toto uspokojenie v prospech 
nejakého väčšieho cieľa, ktorý by mohol v budúcnosti 
dosiahnuť. Hľadá preto radšej „vrabca v hrsti“, než 
„holuba na streche“ – a tým vrabcom v hrsti sú 
zvyčajne okamžité nálady: 

Dnes nemám chuť pracovať… 

Dnes som unavený, idem si pozrieť telku… 

Včera som osem hodín presedel pri jednej hre, úplne 
ma pohltila… 

2. VPLYV OKOLIA: Pretože ľudia bez dostatočnej 
sebadôvery a sebaúcty stále potrebuje odozvu od 
svojho okolia – jeho uznanie, alebo aspoň pocit, že 
v porovnaní s ním na tom nie je až tak zle – svoje 
rozhodovanie robia často na základe jeho vplyvu: 

Všetci to tak robia… 

Ak to neurobím, ostatní ma nebudú „brať“… 

Tak to dnes chodí… dnes je taká doba… 

A o čo sa opierajú proaktívni bojovníci? 
Opierajú sa… o princípy. O objektívne platné hodnoty a zásady. Ich život je postavený na 

povinnosti – voči bohu, voči blížnym, voči sebe. Nie je to povinnosť v zmysle „Niekto mi 

to prikázal, tak to musím urobiť…“ – to by bolo desne reaktívne! Je to povinnosť v 

zmysle: „Takto je to správne a preto to tak jednoducho urobím – a je mi jedno, akú 

náladu mám, aké pocity prežívam, to je kdesi mimo mňa, neovláda ma to… a je mi jedno, 

či ma za to ľudia pochvália alebo pohania, alebo vysmejú , je to správna vec, tak ju 

urobím a hotovo. Nebudem nad tým dumať, nebudem nad tým špekulovať, nebudem 

otáľať ani sa okúňať, proste to urobím a hotovo!“  Legendárny americký tankový generál 

George Patton tvrdieval, že práve na takomto zmysle pre povinnosť je postavená celá 

ľudská spoločnosť. My, v skautingu, tomu hovoríme česť, na ktorú sa dá spoľahnúť. V 

okamihu, keď ľudia kašlú na povinnosť, je to začiatok konca: skautského tábora, oddielu, 

národa, sveta,… Sebaúcta a proaktivita nás oslobodzujú, aby sme v tomto nesklamali ani 

seba, ani blížnych, ani Boha, ktorý nás stvoril na svoj obraz a pre zbožštenie. 



Splnené dňa: 
 
Podpis Tvojho tútora: 

Pouvažuj, nakoľko je Tvoje konanie ovplyvňované namiesto princípov 
a zásad ovládaný Tvojimi pocitmi, náladami a očakávaniami Tvojho 
okolia! Móda, partia, kolektív,… lenivosť, hnev, strach… nakoľko teda 
si a nakoľko nie si slobodný, ale si len otrokom pocitov a svojho 
okolia? 

Napíš si svoj vlastný „osobný kódex“, v ktorom zhrnieš svoje hodnoty 
a svoje zásady, ktorých sa chceš v živote pridŕžať. Dôkladne si ho 
premysli!  Ak chceš, môžete si svoj osobný kódex robiť aj spoločne 
a pomôcť si tak pri jeho vytváraní! 

Skúste napísať KÓDEX VAŠEJ DRUŽINY! Ako bude znieť?  

Začni tento týždeň vedome byť slobodný a čestný človek: rozhodni 
sa, že už viac nepotrebuješ podliehať tlaku svojho okolia, ani tlaku 
svojich nálad a pocitov, pretože si už veľký a dokážeš sa rozhodovať 
sám za seba a ísť za tým, čo Ty uznáš ako správne a dobré (a čo si 
vyjadril vo svojom osobnom kódexu) – bez ohľadu na spolužiakov, na 
kamarátov, na okolie, na verejnú mienku, bez ohľadu na chválu, či 
výsmech, bez ohľadu na svoje vlastné pocity a nálady,… Podobne to 
skúste aj ako družina! 

Na budúcom stretnutí sa podeľte navzájom o svoje skúsenosti! Aké 
to bolo? 

Tento týždeň… 

viac n
a 

ČESTNOSŤ a 
ZÁSADOVOSŤ  
je prejavom 
proaktivity: 

zanechávam život, 
v ktorom iba 

reagujem na svoje 
pocity, nálady a 
rozmary svojho 

okolia, proaktívne 
preberám 

zodpovednosť za 
svoj osud, život a 

konania a naberám 
odvahu byť 
slobodným 

človekom, konať 
slobodne to, čo 
považujem za 

správne a dobré a 
tým sa vzoprieť 
spomenutým 

otroctvám. 

„Jeden brat prišiel k egyptskému otcovi Makáriovi a 
povedal mu: ‚Otče, povedz mi jedno! Ako môžem 
dosiahnuť spásu?‘ Starec ho poučil: ‚Choď k hrobom a 
vysmievaj sa mŕtvym!‘ Brat tam išiel, vysmieval sa a 
hádzal kameňmi. Potom sa vrátil a podal Otcovi 
správu. Ten sa ho opýtal: ‚A oni ti nič na to nepovedali?‘ 
Odpovedal: ‚Nič.‘ Vtedy mu starec povedal: ‚Choď tam 
zajtra a chváľ ich!‘ Brat tam išiel a chválil ich: ‚Apoštoli, 
svätci, spravodliví!‘ Potom sa vrátil k starcovi a 
povedal: ‚Chválil som ich!‘ A on sa ho opýtal: ‚Nič ti 
neodpovedali?‘ Brat odvetil: ‚Nič.‘ Tu ho starec poučil: 
‚Ty vieš, ako si ich zhanobil, a neodpovedali Ti. A ako si 
ich velebil, a nepovedali na to nič. Taký musíš byť aj Ty, 
ak chceš dosiahnuť spásu! Nedbaj tak ako mŕtvi ani  na 
krivdu ani na chválu od ostatných ľudí a budeš 
spasený!“  (Príbehy púštnych otcov – Apoftegmata 476) 

Vykašli sa na nálady! 

Byť ovládaný náladami a 
pocitmi je ako byť v 

nejakom blúznivom spánku: 
stále sa iba zaoberáš sebou, 

ako sa cítiš, čo sa ti chce a 
čo nie – a život a svet Ti 

„tam vonku“ zatiaľ unikajú…  

Stačí sa z toho ale prebudiť  
a zrazu zistíš, že si uprostred 

jasu a svetla – ako orol, 
ktorý sa vznesie nad temné  

a hrozivé chmáry búrky k 
iskrivej modrej oblohe – a si 
slobodný a môžeš konať čo 

len chceš a byť čím len 
chceš a v skutočnosti Ti nič 

nebráni konať a uspieť! 



NÁVYKY 

Vráť sa k témam zo Svitania. Sú 

správne návyky dôležité aj v 

kresťanstve a pri našom zbožštení sa v 

Bohu? 

Zhodnoť svoj doterajší náboženský 

život. Bola v ňom takáto cieľavedomí 

zmena návykov prítomná? Teda okrem 

„návyku chodiť do kostola“? Kde a v 

čom? 

„Ľudské čnosti … poskytujú človekovi 

ľahkosť, sebaovládanie a radosť, aby 

mohol viesť morálne dobrý život. 

Čnostný človek je ten, ktorý slobodne 

koná dobro. Morálne čnosti sa 

získavajú ľudským úsilím.“  

(KKC 1804) 

Je aj VIERA a z nej plynúca identita 

formou návyku? V akom zmysle? 

ODVAHA a SEBAÚCTA 

Aký vplyv na sebaúctu má viera a z nej 

plynúca nová identita kresťana ako syna / 

dcéry Boha? Zamysli sa nad tým a skús 

to čo najširšie opísať a vystihnúť!  

Pouvažuj nad textami Písma – čo hovoria 

o sebaúcte a čo Ti môžu dať? 

„Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval 

Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj 

sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal 

jeho.“ (1 Jn 3,1 SSV) 

„No mne naozaj málo záleží na tom, či 

ma súdite vy alebo iný ľudský súd. Ani 

sám seba nesúdim…“ (1 Kor 4,3 SSV) 

„Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, 

oblečte si hlboké milosrdenstvo, 

láskavosť, pokoru, miernosť a 

trpezlivosť.“ (Kol 3,12 SSV) 

PROAKTIVITA 

Hovoriť o proaktivite v kresťanstve je 

ako nosiť drevo do vody. Proaktivita a 

spása človeka sú nerozlučne spojené – 

úplne rovnako, ako sú spojené 

reaktivita so zatratením, ktoré je len 

trpným prijatím stavu hriechu a 

zatratenia rovnako, ako je spása 

zodpovedným uznaním problému 

hriechu a následným aktívnym 

obrátením sa a zmocnením s Neba! 

Porov. nasledovné:  

„Za svedkov proti vám volám nebo i 
zem: Predložil som vám život i smrť, 
požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby 
si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo!“ 
(Dt 30,19 SSV). 

Nájdi (s pomocou tútora) aspoň dve 

ďalšie proaktívne miesta v Písme! 

PRINCÍPY 

Spása je objektívna vec, objektívny stav 

bytia a objektívny životný štýl. byť 

spasený – zbožštený – znamená 

objektívne ho dosiahnuť: byť ako Boh, žiť 

to čo Boh, v Bohu, čiže v Jednote Trojice. 

Spása nie je o pocitoch ani o náladách. 

Nie je o tom „mne sa to tak páči“, ani o 

tom „takto nejako to cítim“. Je o 

princípoch, ktoré Ježiš nazýva prikáza-

niami (a z nich plynúcej povinnosti): 

„Tu k nemu [Ježišovi] ktosi pristúpil a pýtal 
sa ho: "Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby 

som mal večný život?" On mu povedal:  17 
"Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je 

dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, 
zachovávaj prikázania!" (Mt 19,16-17 SSV) 

Pomáha Ti nejako viera a z nej plynúca 

identita „vynoriť sa“ z nálad a pocitov? 

Ako a čím by mohla? 

Prvé štvordumanie v Tvojom Naberaní síl 



5 Ako premenit sen na ciel 

‚ ‚ 

Je Tvojim životným cieľom zmocniť sa Božieho megadaru a zbožštiť sa v Bohu? 

Isto odpovieš, že áno, že to tvoj cieľ je… ale možno nie. ešte nie. Mopžno je to 

zatiaľ iba Tvoj sen – na to, aby sa stal Tvojim cieľom je ale potrebné urobiť 

veľmi dôležitý krok a tým je myslenie od konca a následné  plánovanie! 

„Začať myslieť od konca znamená 

začať s jasným pochopením cieľa 

cesty. To znamená, že viete kam idete, 

a tak lepšie pochopíte kde sa 

nachádzate teraz a kroky, ktoré 

urobíte, pôjdu vždy správnym 

smerom.“  

(Stephen Covey). 

DESATORO STANOVENIE CIEĽA 

1. VYBER SI JEDEN CIEĽ – to 
znamená dosahovať ciele jeden 
za druhým a nesnažiť sa robiť na 
veľa veciach naraz. 

2.NAPÍŠ SI SVOJ CIEĽ – podľa 
Sybil Stantonovej má byť  okrem 
toho ešte merateľný, náročný, ale 
realistický, v súlade s celkovým 
zameraním nášho života, 
pripravujúci východisko pre ďalší 
krok a ďalší cieľ a musíme ho 
naozaj chcieť, túžiť po ňom. 

3.NAPÍŠ ZOZNAM BENEFITOV – 
čo najviac ziskov a pôžitkov, ktoré 
Ti jeho dosiahnutie prinesie. 

4.NAPÍŠ ROVNAKÝ ZOZZNAM 
PREKÁŽOK, ktoré budeš na ceste 
k nemu musieť prekonať. 

5. NAPÍŠ ZOZNAM ZRUČNOSTÍ, 
schopností a vedomostí, ktoré si 
musíš osvojiť, aby si svoj cieľ 
dosiahol! 

6.NAPÍŠ ZOZNAM ĽUDÍ A SKUPÍN 
ĽUDÍ, inštitúcií, zariadení, ktorých 
potrebuješ na dosiahnutie svojho 
cieľa, alebo ktorí by Ti s jeho 
dosiahnutím mohli pomôcť! 
Pouvažuj, ako ich získať na svoju 
stranu a využiť ich pomoc! 

 

KU KAŽDÉMU CIEĽU VEDIE CESTA 

– tá sa skladá z etáp a každá etapa je 

tvorená jednotlivými krokmi. 

CIEĽ TVOJEJ CESTY JE JASNÝ – je 

ním zbožštenie sa v Bohu. K tomuto cieľu 

ale vedú konkrétne  

ETAPY, napríklad: skauting, škola, vysoká 

škola, zvolený biznis/zamestnanie/profesia, 

rodinný život, služba v Cirkvi,… každá z 

týchto etáp je potom zložená z  

JEDNOTLIVÝCH KROKOV – 

napríklad škola predpokladá  zlepšenie z 

fyziky, udržanie priemeru v ostatných 

predmetoch, uspenie v olympiáde,…  

Prinajmenšom ETAPY by si mal mať 

dôkladne naplánované s použitím Desatora 

stanovenia cieľa. U jednotlivých krokov 

možno môžeš preskočiť 3. bod, ael ostatné 

sú veľmi dôležité a užitočné aj tam.  

Pokiaľ sa naučíš využívať mocný nástroj 

premeny snov a túžob na skutočné ciele, 

prinesie to do Tvojho života velikánsku 

zmenu! 



Splnené dňa: 
 
Podpis Tvojho tútora: 

viac n
a 

7. ROZPRACUJ SVOJ CIEĽ NA 
POSTUPNOSŤ KROKOV 

8. STANOV SI ČASOVÝ 
HARMONOGRAM dosahovania 
týchto malých krokov a stanov si 
konkrétny (premyslený a 
realistický) dátum, dokedy svoj 
veľký cieľ dosiahneš! Toto je 
veľmi dôležité, odlišuje to „sen“ 
od skutočného „cieľa“: „Sen je 
iba snom. Cieľ je však sen 
s určeným plánom a časovým 
horizontom“ (Wayne Oates, 
psychológ a vychovávateľ). 

9. „STAŇ SA CIEĽOM“! Tak, ako 
Arnold Shwarzenegger o sebe 
isto nehovoril „Tak trochu sa 
venujem kulturistike“, ale 
hovoril: „Volám sa Arnold a som 
kulturista!“, aj Ty sa úplne zži a 
stotožni so svojim cieľom, staň 
sa ním! Ak je to dobrý cieľ a 
vedie Ťa k tvojmu zbožšteniu, 
nie je v tom nič neprístojné ani 
zlé. 

10. KONTROLUJ! Vojaci hovoria, 
že „žiaden plán ešte neprežil 
skutočný stret s nepriateľom“ – a 
aj Tvoj plán bude treba v niečom 
časom upraviť. Pravidelne sa 
zastav, hodnoť, ako napreduješ, 
čo funguje, čo možno nie, na čo 
si možno zabudol a čo je zase 
zbytočné – a podľa toho uprav 
svoj plán, aby fungoval ešte 
lepšie! Využi metódu TEFCAS! 

Uplynulo už vyše tridsať dní od okamihu, kedy si sa 
rozhodol osvojiť si jeden nový návyk.  

 Ako sa Ti darilo? Nakoľko je to už skutočný návyk 
– samozrejmé a automatické konanie? 

• Ako budeš pokračovať? 

• Aký nový návyk si začneš pestovať odo dnes? 

S pomocou šiestich oblastí rozvoja v skautingu 
(charakter a česť, telo – zdravie a kondícia, intelekt, 
emócie a ich zvládanie a využívanie, vzťahy, 
duchovný život) si ujasni svoje nedostatky, vyber 
tie najzávažnejšie a na základe nich si stanov jeden 
CIEĽ, ktorý si schopný dosiahnuť do jedného 
mesiaca! 

Rozpracuj si ho s pomocou Desatora stanovovanie 
cieľa! 

Začni podľa tohto plánu svoj cieľ uskutočňovať! 

Po mesiaci vyhodnoť, ako si uspel! Ako sa Ti darilo 
stotožniť sa na jeden mesiac s týmto svojim cieľom 
a skutočne „myslieť od konca“?  

Skús tento týždeň uplatniť metódu TEFCAS Tonyho 
Buzana v čo najviac oblastiach svojho konania! Po 
týždni zhodnoť, akú skúsenosť Ti to prinieslo! 

Tento týždeň… 

TEFCAS Tonyho Buzana 

Trial (pokus)  Event (výsledok)  

Feedback (spätná väzba)  Check (kontrola) 

 Adjust (úprava)  Success (úspech) 

Znamená to, že pravidelne – v prípade, že 

niečo skúšame, tak po každom pokuse, alebo 

ak niečo trénujeme, tak v pravidelných 

intervaloch – sledujeme výsledky, ktoré 

dosahujeme, kontrolujeme ich, či sú naozaj 

také, aké chceme, či nemôžu byť lepšie 

a potom podľa týchto zistení upravujeme svoj 

plán a spôsob svojej práce až dovtedy, kým 

nedosiahneme opravdivý úspech. 



Ale ešte dôležitejšie, ako výsledky, je to, že práca tvaruje náš 
charakter a našu osobnosť a to je omnoho viac. Do Neba si 

nevezmeme so sebou svoje úspechy ani zárobky, ale to, kým 
sme. Charakter vykovaný prácou je tak nakoniec dôležitejší, než 

cieľ, ku ktorému sa ňou v tomto svete dopracujeme! 

6 Zákon obyčajnej driny 

„Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou. Vždy za tým bola poctivá práca. 

… Väčšina ľudí prepasie svoju životnú príležitosť, pretože tá je oblečená v 

montérkach a vyzerá ako práca.“ 

(Thomas Alva Edison, vynálezca) 

Je to taký detail… maličkosť… ale 

dôležitá! 

Mnoho ľudí hľadá – pokojne aj celý život 

– nejaké zázračné riešenie, ako bez 

námahy a bez práce dosiahnuť veľké 

veci. TV-Shopy a rôzne internetové 

obchody so zázračnými pilulkami a 

magickými strojčekmi na tom dobre 

zarábajú – ale to je všetko. Žiaden úspech 

nie je možný bez starej dobrej tvrdej 

driny! 

„Bez drilu, ktorý je niekedy sprevádzaný 

bolesťou, sa nedá dosiahnuť dobrý 

výsledok na najvyššej úrovni.“ (Gabriel 

Baran, tréner slovenskej plaveckej 

reprezentácie). 

 

KOĽKO DRINY TREBA? 

Výskumy ukazujú, že zhruba 10 000 
hodín. To sú štyri roky po osem hodín 
denne, alebo 8 rokov po štyri hodiny 
denne. V priemere to je 10 rokov práce: 

„Výnimočný výsledok sa dostavuje po 
desiatich tisícoch hodinách tréningu“  

(Peter Krištofovič, Zakladateľ spoločnosti 
AFS SK). 

„Priemerný vek olympijských víťazov vo 
vzpieraní je 25 rokov a svoje víťazstvo 
dosiahli po v priemere 10 rokoch 
tréningu.“  

(Shiyong Yang, 2004). 

JE 10 000 hodín / 10 rokov veľa? Alebo málo? 
Ak máš dnes 15 rokov, znamená to, že ako 25-ročný môžeš 

dosiahnuť úspech, o akom sa iným ľuďom v celom ich  

živote ani nesníva! To nie je zlé, že? 

A postupne môžeš takých cieľov – jeden po druhom – 

dosiahnuť niekoľko. Spomeň si na Arnolda 

Schwarzeneggera: najprv oslnivá kariéra kulturistu, 

potom rovnako závratná kariéra hollywoodskeho 

herca – a nakoniec ešte dvakrát za sebou guvernér 

Kalifornie! 95% ľudí v živote nedosiahne ani jedno z 

toho, nieto ešte všetky tri! To nie je zlé, že? 
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Máš za sebou prvý týždeň práce na Tvojom tridsaťdňovom cieli z minulej lekcie. Skontroluj, 
či si v programe na jeho dosiahnutie venoval dostatočný dôraz na celkom obyčajnú, poctivú 
prácu! Ak nie, uprav v tomto smere svoj plán! 

Tvoj súčasný hlavný cieľ , za ktorým ideš – stojí Ti za to, aby si na ňom 4 hodiny denne tvrdo 
pracoval? Ak nie – o čom to svedčí? Ak áno – pracuješ tak? Ak nie, čo Ti v tom bráni? Čo 
urobíš, aby si na svojom cieli skutočne a tvrdo pracoval? 

Tento týždeň… 

Čo všetko nám dá tvrdá a poctivá práca? 
Námaha a úspech, ktorý prináša, nás motivuje využívať naše schopnosti. 

Námaha nás učí čeliť životu, ktorý je  sám osebe ťažký a náročný. 

Námaha prináša dobrý pocit: „Tvrdá práca, ktorá stojí za to, je tou najlepšou odmenou, akú 

nám život ponúka“ (Theodore Roosvelt, 26. prezident Spojených štátov amerických) 

Námaha buduje náš charakter, lebo nás núti zo seba vydať to najlepšie. 

Námaha a poctivá práca nám prináša uznanie a úctu druhých 

Námaha posilňuje našu sebadôveru v to, čo zvládneme a dokážeme urobiť. 

Námaha posilňuje význam  našich cieľov – ak by za nič nestáli, neboli by sme ochotní do nich 

toľko práce investovať. Pomáha nám tak aj vytriediť ciele, ktoré za to nestoja, od tých, ktoré 

sú naozaj dôležité a cenné. 

Námaha vedie k najlepším výsledkom, pretože je v skutočnosti najrýchlejšou a vlastne 

jedinou cestou, ako sa k nim dopracovať. 

Námaha sa stáva zvykom – veľmi dôležitým pre úspešný život. Ľudia, navyknutí tvrdo 

pracovať, sú v živote omnoho úspešnejší. 

Námaha je zdravá – nie nadarmo sv. Benedikt radil svojim mníchom „Modli sa a pracuj!“ 

(porov. Antonio Mazzi, pedagóg a špecialista v obore špeciálnej psychológie) 



7 Až do konca! 

„Potrebujete odhodlanosť vytrvať až do 

konca. Veľa ľudí sa vzdáva príliš skoro. 

Dokážete vo výprave za svojím cieľom 

vydržať desaťtisíc hodín a viac? Ak áno, 

ste na správnej ceste.“ 

(Chris Guillebau, autor knihy  

The Art of Non-Conformity) 

Vec, na ktorú často zabúdame: „Zákon 

driny“ v sebe obsahuje požiadavku 

dôslednosti: doťahovať veci až do konca. 

Je to čosi úplne jednoduché, primitívne – 

až tak, že väčšina návodov a príručiek 

úspechu sa o tom vôbec nezmieňuje, berie 

to ako niečo úplne samozrejmé. Lenže ono 

to samozrejmé nie je… Mnoho ľudí vo 

svojom úsilí stroskotá len preto, že 

nedokázali túto jednu – jedinú vec: 

dotiahnuť veci do konca. Dokázali si svoje 

ciele určiť, napísať, vopred veci dôkladne 

premyslieť, naplánovať, s veľkým 

nadšením začali… a zlyhali. Práve preto, že 

nedokázali to, čom začali, dotiahnuť až do 

konca!  

Tento problém asi poznáme všetci.  

Začať niečo – to je také vzrušujúce! To nás 

baví!  

Ale pokračovať? Aj keď sa to po troch 

dňoch (týždňoch, mesiacoch) stane 

nudným? Namáhavým? Tu už ostáva len 

naša vôľa a drina, nadšenie i vzrušenie 

dávno vyprchali. A práve tu to väčšina ľudí 

vzdá, pretože ich to prestane baviť… už 

akosi nestíhajú… a vhodných výhovoriek 

sa nájde vždy dosť, ak máme ospravedlniť, 

prečo sme zase neuspeli, že? 
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Daj si záležať na tom, aby si žiadnu prácu, ktorú robíš – učenie sa, cvičenie, upratovanie,… – 
neskončil, dokonca ani NEPRERUŠIL skôr, než ju nedokončíš! 

Ozaj, Tvoj tridsaťdňový cieľ, ktorý si si pred dvomi týždňami stanovil – pracuješ na ňom? 
Alebo sa začína objavovať „únava“ a pomaly ho začínaš flákať? Ak hej – teraz je ten správny 
čas spamätať sa a dotiahnuť ho do konca! 

Tento týždeň… 

KRÍZA „NA POL CESTE“ 

Predstav si, že sa rozhodneš posilovať, aby si dokázal naraz urobiť 100 klikov a ohromiť tak všetkých na 

tábore. Tvoja cesta za týmto cieľom bude vyzerať zhruba nasledovne:  

Rozhoduješ sa – vari aj s využitím 10 krokov stanovovania cieľa, ktoré už poznáš. 

Začínaš. Si plný elánu, nadšenia, nevieš sa už dočkať, kedy svoj cieľ dosiahneš. Po prvých dvoch-troch 

tréningoch dokonca vidíš úžasné výsledky: posunul si sa z 10 klikov na 20! Uff, ak to takto pôjde ďalej, o dva 

mesiace máš svoj cieľ dosiahnutý! Nie je to úžasné? 

Potom sa ale rast spomalí. Už to nejde tak rýchlo. Nadšenie a elán opadli. Svaly Ťa bolia, z tréningu sa stala 

namáhavá rutina... o to namáhavejšia, že robiť teraz v jednom tréningu súhrnne 300 klikov trvá dlhšie a chce 

väčšiu drinu, než keď si ich na začiatku urobil tak zo 50-60 a tréning bol hotový. Začínajú sa Ťa zmocňovať 

pochybnosti: Stojí to za tú drinu? Dokážem to vôbec? Nemal by som sa na to vykašľať?  

Tuto väčšina ľudí skončí... niekedy naraz, niekedy tak nejako „do stratena“... poznáš to, že? „Kedysi som sa 

učil hrať na gitaru, ale potom som to nechal...“, „Aj som skúšal prestať fajčiť, ale nepodarilo sa mi to...“, 

„Kedysi sme chodili behávať, vydržalo nám to celé dva mesiace... a potom sme s tým akosi skončili...“ Znie 

to povedome, že?  

Asi 5% ľudí ale dokáže zatnúť zuby a zarputilo pokračovať ďalej. A čo sa udeje potom? 

Po čase sa objavia výsledky: Ešte síce nezvládneme 100 klikov, ale aj 70 je úctyhodné číslo... svaly už tak 

veľmi nebolia... v posilovni nás obdivujú... máme krajšiu a svalnatejšiu postavu... a celkovo sa cítime lepšie. 

Cvičenie nás zase začína baviť, nadšenie a chuť stúpajú... sme „za vodou“! 

Nakoniec prichádza onen „Veľký Úspech“: nie 100, ale 120 klikov v kuse! Dievčatá nás obdivujú, chlapci 

závidia, skautský vodca nešetrí chválou a my sami sa cítime ako supermani! 

Okamih, kedy nadšenie už 

vyprchalo a úspech s 

výsledkami sa ešte 

nedostavili. 

Zhruba 95% ľudí to v tej 

chvíli vzdá – lebo sú závislí 

na uznaní a pocitoch a 

náladách a neveria si… 

Budeš Ty medzi tými 5% 

výnimočných? 



8 Obmedzené zdroje 

10 000 hodín… 4 hodiny denne… dokonca aj keby sme nešli hneď za 

„výnimočným úspechom“, aj tak zisťujeme, že každý väčší úspech vyžaduje, aby 

sme mu venovali dostatok času, dostatok prostriedkov (napríklad peňazí) 

i dostatok síl a energie. Ničoho z toho ale nemáme nekonečne veľa… Musíme 

teda niečo „pustiť k vode“… a vybrať si, čo chceme: „Vaša priorita musí byť 

stanoviť si priority“  (Richie Norton, autor knihy Sila začať niečo hlúpe). 

PARETOVO PRAVIDLO 20/80: 

• 20% správne vybraných 
činností prinesie 80% 
výsledkov. 

• Zvyšných 80% vecí potom 
prinesie už len 20% ďalších 
výsledkov. 

20% vecí v našom živote nám prináša 80% 

úspechu a uspokojenia. 

To znamená, že 80% času, síl a prostriedkov 

by sme mali sústrediť do týchto kľúčových 

20% – a na zvyšných vedľajších 80% vecí 

stačí ponechať zvyšných 20% zdrojov. 

Cieľom je, aby sme kľúčových 20% vecí 

zvládli najmenej na 80% – a zvyšných 80% 

vecí pokojne stačí zvládnuť na základných 

20% 

„Pri Paretovom pravidle treba mať na pamäti to, že svet je nevyvážený. Že 

niektoré veci sú dôležitejšie ako iné veci. Niektorí ľudia sú dôležitejší, ako iní 

ľudia. Kľúčom je robiť naplno tie dôležité veci. Vedieť si vybrať, čo je dôležité. 

Človek by mal mať aspoň jednu oblasť, ktorej sa venuje na 100%. Nielen na 

99,9, nie na 20, nie na 80%“ (ako-sa-naucit-skor.com). 

Ochota k obeti 

Sústredenie, o akom sme doteraz 

hovorili, vyžaduje od nás ochotu 

k obeti. Ochotu vzdať sa vecí, ktoré 

sú vedľajšie a ktoré nás zbytočne 

oberajú o čas, prostriedky a energiu, 

potrebné k dosiahnutiu nášho 

hlavného cieľa. 

Mnoho ľudí v živote, alebo vo 

svojom snažení neuspeje nie preto, 

že by netúžili a tvrdo nepracovali na 

svojom cieli, ale preto, že nie sú 

ochotní vzdať sa vecí, ktoré im 

v tom prekážajú. 



Splnené dňa: 
 
Podpis Tvojho tútora: 

viac n
a 

Ako sa Ti darilo doťahovať veci, ktoré si robil, až do konca? Ak si sa stretol s problémami – 
v čom spočívali? A ako ich prekonáš a odstrániš? 

• Môže Ti v tom pomôcť aj dnes spoznané pravidlo 80/20? 

Skús uvažovať nad spôsobmi, akými sa dá pravidlo 80/20 využiť v bežnom živote! 

V tejto chvíli máš už za sebou tretí týždeň práce na svojom tridsaťdňovom cieli. 

• Jestvujú nejaké veci, ktoré Ti prekážajú (viac, či menej) tento cieľ dosahovať? 

• Jestvuje niečo, čo Ťa zbytočne oberá o čas, o peniaze, o energiu, ktoré by si inak mohol 
vynaložiť na dosahovanie svojho cieľa? 

• Ak hej, skús tieto veci dať čo najviac stranou a získané zdroje sústrediť na dosiahnutie Tvojho 
cieľa! 

Zamysli sa nad svojim životom. Čo presne v tejto chvíli predstavuje tých 20%, najdôležitejších 
pre Tvoj úspech v živote? 

• Čo urobíš, aby si do nich dokázal vložiť najmenej 80% všetkých svojich zdrojov? 

• Porozprávaj sa o tom s ostatnými! Nájdite čo najlepšie riešenia! 

Začni s tým už tento týždeň! 

Na budúcom stretnutí zreferuj, aký dojem z tohto kroku máš a aké výsledky Ti to prinieslo! 

Tento týždeň… 

Obeta primeraná cieľu 

Sú ciele, ktoré sú 
krátkodobé a vyžadujú od 
nás vzdať sa iných vecí iba 
na nejaký čas. Napríklad 
učenie sa na skúšky, či na 
štátnice…  

A sú ciele celoživotné – 
ako sú povolanie, 
ktorému sa chceme 
venovať, manželstvo, 
ktoré chceme s niekým 
uzatvoriť,… – a tie od nás 
vyžadujú zrieknuť sa 
niektorých vecí navždy 
(zrieknuť sa všetkých 
ostatných zamestnaní, 
všetkých ostatných 
potenciálnych manželov / 
manželiek a pod.) 

Tréning zručností a paretovo pravidlo – ilustrácia: 
• 2 mesiace sa budeš sústreďovať na hru na gitaru (to je dohromady, pri 
troch hodinách cvičenia denne a voľných víkendoch, 180 hodín 
intenzívneho cvičenia) a všetky ostatné veci dáš bokom. Po tomto čase si 
schopný uhrať pri táborovom ohni v podstate čokoľvek. Nie virtuózne, ale 
zhruba na tých slušných 80%. 

• Ďalšie 2 mesiace (a ďalších 120 hodín práce) sa budeš sa venovať 
tréningu základov lezenia, zlaňovania,… – a preto dáš gitaru bokom (ďalej 
Ti už aj tak stačí len si tak na ňu z času na čas zahrať, doma, či na akciách, 
aby si si udržal, čo si sa naučil a časom sa v tom ešte zdokonalil) a ostatné 
veci tiež. Po dvoch mesiacoch intenzívneho tréningu by si mal byť už 
vcelku schopný, aj keď ešte zďaleka nie vynikajúci lezec. Do budúcnosti Ti 
už ale postačí len raz za čas si vybehnúť cez víkend na lezeckú stenu, aby si 
sa v tomto umení ešte zdokonalil… Môžeš dať preto aj lezenie trochu 
nabok a postúpiť k ďalšiemu cieľu: 

• 2 mesiace v lete intenzívne zamerané na raftovanie a narábanie 
s loďami. Na konci dokážeš ísť veľmi kompetentne na svoj prvý vážny 
splav! 

• 2 mesiace v zime zase venuješ tréningu na bežkách… 

• 2 mesiace venuješ štúdiu pedagogickej a skautskej literatúry pre 
skautských vodcov 

• 2 mesiace nakoniec zasvätíš nácviku techník survivalu, bivakovania 
a pod. 

Výsledok? Po roku budeš skvelo pripravený na úlohu oddielového vodcu! 



Druhé štvordumanie v Tvojom Naberaní síl 

PLÁNOVANIE 

Myslieť od konca – to je v kresťanstve 

kľúčové: „Veď čo osoží človekovi, keby 

aj celý svet získal, a svojej duši by 

uškodil?!“  (Mt 16,26 SSV); alebo: 

„Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo 

je na zemi!  Veď ste zomreli a váš život 

je s Kristom ukrytý v Bohu.” (Kol 3,2-3 

SSV). 

Ale čo plánovanie? Mali by sme si 

plánovať aj svoj duchovný život? Ak 

hej, ako? 

Čo k tomu hovoria tieto texty v Biblii: 

Lk 14,28-32 a Lk 16,1-8? Našiel by si 

aj iné im podobné? 

Ako sa v praxi prejavuje schopnosť 

plánovať v Tvojom úsilí o osvojovanie 

si dokonalosti a tvorenia vzťahov 

priateľskej jednoty po vzore Boha? 

DRINA 

Ak žijeme duchovne, potom, 

samozrejme, všetko v našom živote 

prežívame a konáme tak, aby to slúžilo 

nášmu rastu k zbožšteniu sa v Bohu – o 

tom je spiritualita konania a aj sám 

skauting, ako už vieš zo Svitania. 

Ale aj tak – koľko z toho, čo denne robíš, 

robíš naozaj cieľavedome tak, aby si 

vďaka tomu rástol v dokonalosti a v 

jednote a priateľstve s ostatnými ľuďmi? 

A ako to je v tvojom skautskom živote? 

Dalo by to dohromady aspoň tie  

4 hodiny denne? 

Nájdi s v Písme texty Flp 2,12,  

1 Kor 9,24-27 a Jud 1,20. Takisto 

Ježišove podobenstvá Mt 25,14-30 a  

Lk 19,11-27.  

Aký praktický záver z nich vyvodíš? 

AŽ DO KONCA 

Ak je spása objektívnym stavom – ak 

ho nedosiahneme, zatratíme sa?  

Uvažuj nad nasledovnými textami 

Písma: 

„Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, 

na čom ste pracovali, ale aby ste 

dostali plnú odmenu!“ (2 Jn 1,8 SSV) 

„Vystúpi mnoho falošných prorokov a 

zvedú mnohých.  A pretože sa rozmnoží 

neprávosť, v mnohých vychladne láska.  

Ale kto vytrvá do konca, bude 

spasený.“  (Mt 24,11-13 SSV) 

„Toho, kto zvíťazí, posadím [ja, Ježiš,] 

vedľa seba na mojom tróne, ako som aj 

ja zvíťazil a zasadol som s mojím 

Otcom na jeho tróne.“ (Zjv 3,21 SSV) 

Ako si na tom s vytrvalosťou na Ceste 

k nebeskému životu? 

OBMEDZENÉ ZDROJE 

Čím väčší cieľ, tým väčšiu námahu a 

obetu od nás spravidla vyžaduje. 

Neprekvapuje teda, že najambicióznejší zo 

všetkých cieľov – stať sa bohom v Bohu – 

prináša so sebou aj v tomto smere krajné 

nároky, ako hovorí sám Ježiš: 

„Ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, 

čo má, nemôže byť mojím učeníkom“  

(Lk 14,33 SSV); 

„Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: 

"Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám 

seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.  

Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí 

ho, ale kto stratí svoj život pre mňa,  

nájde ho.“  (Mt 16,24-25 SSV) 

Počítaš s tým? Nepodliehaš pokušeniu 

hľadať nejakú „šikovnú skratku“ a vyhnúť 

sa drine aj obeti na Ceste zbožštenia sa? 



9 Riešenie na pol ceste 

LENIVOSŤ je veľmi dôležitá vec: chráni 
nás pred vecami, ktoré alebo nestoja 
za námahu, alebo sú nedosiahnuteľné. 
Preto napríklad lev neloví myši 
(vynaložil by na lov viac energie, než 
by z myši získal), ani orlov (nemá šancu 
uloviť ich). Lenivosť mu tak pomáha 
sústreďovať sa na dobrú a 
dosiahnuteľnú korisť a vďaka tomu 
prežíva. 

LENIVOSŤ je problémom vtedy, keď 
ideme za cieľom, ktorý nevidíme a 
nie je hmatateľný (napr. titul 
inžiniera) a ktorého získanie trvá 
dlho (roky). Naše „zvieracie 
inštinkty“ to vyhodnotia ako 
„neviditeľné = nestojí to za to“ + 
„nedá sa to za deň = nedosiahnuteľ-
né“ a spustia ochranný program 
lenivosť – ktorá nám prekáža! 

„Kríza na pol ceste“ zo 7. lekcie je presne o lenivosti: cieľ ešte stále 

nevidím a už to trvá dlho.  Ako túto krízu prekonať? Optimizmom! 

OPTIMIZMUS = VIERA + NÁDEJ 

VIERA v to, že cieľ, za ktorým ideme, stojí 

za to. Preto si si v Desatore stanovovania 

cieľa spisoval aj zoznam benefitov – aby si 

mal úplne jasno a mohli si práve v takejto 

situácii znova pripomenúť, že áno, cieľ za to 

naozaj fakt stojí! 

NÁDEJ v to, že ho dosiahnem – a tá 

pramení zo sebaúcty a sebadôvery, na ktorej 

už isto pracuješ z predchádzajúcich lekcií. 

Výsledkom je OPTIMIZMUS, ktorý je 

základom motivácie – schopnosti prekonať 

lenivosť a pokračovať v nastúpenej ceste. 

„Viera, ako zisťujú moderní vedci, nám dáva viac, 

než len trochu útechy uprostred utrpenia. Táto 

vlastnosť hrá v ľudskom živote podivuhodne 

významnú úlohu. Poskytuje nám výhodu 

v oblastiach tak rozmanitých, ako sú študijné 

úspechy, či náročné zamestnanie. Nádej je viac, než 

len optimistický pocit, že všetko dobre skončí. 

Snyder ju definuje presnejšie ako ‚vieru, že máte 

dostatok vôle a schopností dosiahnuť svoje ciele, 

nech už sú akékoľvek.‘“ (Daniel Goleman, odborník 

na emočnú inteligenciu) 



RECEPTY NA OPTIMIZMUS 

Rady á la Stephen Covey 
DODRŽUJ SĽUBY, KTORÉ SI DAL SÁM 
SEBE. Tvoje sebavedomie a optimizmus 
porastú, ak budeš vedieť, že sa môžeš sám 
na seba spoľahnúť. 

ROB DROBNÉ DOBRÉ SKUTKY A PREJAVY 
LÁSKAVOSTI. Ako povedal istý psychiater, 
z depresie si najlepšie pomôžeme tým, že 
urobíme niečo pre niekoho iného. Viktor E. 
Frankl dokonca tvrdí, že všetky psychické 
problémy majú spoločnú jednu vec a to je 
prehnané sústreďovanie sa na seba 
samých, na svoje pocity, na svoje 
problémy, na to, čo s nami bude a ako 
dopadneme a podobne. Hovorí trochu 
poeticky, že dvere ku šťastiu sa otvárajú 
smerom von, čiže smerom k iným ľuďom. 
Ako skautom by nám to malo byť obzvlášť 
blízke vďaka dennému príkazu dobrého 
skutku. Nezabudol si naň náhodou, že nie? 

BER OHĽAD NA SEBA. Pohybuj sa v zóne 
rastu, ale neprežeň to, a neprepadni sa do 
zóny katastrof len preto, že hoci aj ideš za 
cieľom, ktorý je pre Teba možno 
dosiahnuteľný, strháš sám seba a skončíš 
vyšťavený a vyhorený… 

BUĎ ČESTNÝ A ÚPRIMNÝ. Podvádzanie, 
pretvarovanie sa, všetko toto v nás 
vyvoláva pocit neistoty, nedostatočnosti 
(musíme predsa na sebe niečo zakrývať, 
atk asi nie sme dobrí, ak to musíme robiť, 
nie?). Vyžaduje to odvahu, ale stojí to za 
to! 

PRAVIDELNE OBNOVUJ SVOJE SILY – čiže 
dopriať si aj čas na odpočinok, zábavu, 
odreagovanie… 

VYUŽÍVAJ SVOJE TALENTY A VLOHY – 
pretože práve tam príde úspech 
najrýchlejšie a najľahšie a s ním aj 
povzbudenie, nadšenie a sebadôvera! 

NEVYHOVÁRAJ SA – namiesto toho sa 
postav k veciam čelom a zaujmi proaktívny 
postoj! A potom si jasne povedz: je táto 
vec dobrá a užitočná? Ak hej, nebudem sa 
vyhovárať a strach-nestrach, idem do 
toho! Nie je dobrá a nijako mi (ani iným) 
neprospeje? Potom poviem svoje jasné 
a sebavedomé „Nie!“ a nebudem sa 
zbabelo ukrývať za výhovorky! 

Jasne a jednoznačne sa rozhodni: „Kým si 

človek nedá záväzok, je nerozhodný, má šancu 

ustúpiť. To je ale vždy neúčelné. U všetkých 

tvorivých činností existuje jedna zásadná 

pravda: chvíľa, keď sa človek rozhodne prijať 

záväzok, pohne zároveň aj osudom. Ignorovať 

túto pravdu znamená zabiť nespočetné množstvo 

nápadov a skvelých plánov.“ (W. H. Murray, 

škótska himalájska exepdícia). Namiesto „Chcel 

by som…“ teda jasné „Idem na to!“ 

Vizualizuj: občas si sadni, zatvor oči a už 

vopred si v mysli preži radosť a pocit z toho, 

aké fantastické to bude, keď svoj cieľ o nejaký 

čas dosiahneš: „Vizualizácia je naozaj veľmi 

jednoduchá. Pohodlne si sadnite, zatvorte oči a 

predstavujte si – tak detailne, ako len môžete – 

obraz tej situácie, keď sa už Váš sen splnil. 

Predstavujte si, že ste v tejto situácii reálne 

prítomný a Vy sám sa pozeráte na tento ideálny 

výsledok.“  (mlady-uspesny.sk) 

Malé úspechy ako predjedlo: Rozloženie cesty 

k veľkému cieľu na spústu malých cieľov nám 

umožňuje na ceste k Veľkému Úspechu prežiť 

fúru malých, ale tiež povznášajúcich úspechov. 

Nauč sa všimnúť si ich a patrične si ich 

vychutnať!  

Afirmácia, čiže utvrdzovanie sa v tom, že to 

stojí za to a dokážeš to. Proaktívny jazyk, 

ktorému si sa učil na začiatku, je už vlastne 

formou takejto afirmácie. Ak sami seba 

presvedčíme, že niečo dokážeme – tak to 

spravidla aj naozaj dokážeme. Nauč sa hovoriť 

o svojich zámeroch tak, aby v Tebe posilňovali 

postoj dôvery v úspech, ktorý dosiahneš!  Napíš 

si pár takých afirmačných povzbudivých viet a 

denne si ich nahlas opakuj! Je však dôležité 

pritom dodržať zopár zásad: Formuluj ich 

v prítomnom čase (nie „chcem…“, či 

„budem…“, ale „som…!“); pozitívne („Som 

smelý!“ namiesto „nie som zbabelý“), použi čo 

najviac slovo „JA“ (čiže „Ja som smelý!“), urob 

ich krátke a výstižné a ak ich je viac, zoraď ich 

tak, aby na seba nadväzovali a vzájomne sa 

podporovali. 



RECEPTY NA OPTIMIZMUS 

Buduj katedrálu: navykni si vidieť svoje 

momentálne snaženie (práve napríklad tlačíš do 

hlavy nudné fyzikálne konštanty) ako súčasť 

veľkých, fascinujúcich a zmysluplných cieľov, 

ktoré nás napĺňajú vzrušením a úžasom (budem 

astronautom a poletím na Mars!):  

„Prišiel filozof na stavbu a medzi hŕbami 

kameňa sa pýta robotníkov: „Čo tu robíte?“ 

Jeden mu hovorí: „Nakladám kameň do fúrika 

a vozím ho na stanovište 2“.  Ďalší mu hovorí: 

„Ťažkou drinou si zarábam na jedlo, aby som 

nakŕmil seba a svoju rodinu.“  Filozof podišiel 

k inému, ktorý sa stále jemne usmieval: „A čo tu 

robíš ty?“ „Ja staviam katedrálu. Na slávu 

Boha, pre potešenie ľudí a naveky, až kým sa 

kameň nerozpadne. Je to dôležitá práca a vážim 

si, že ju môžem robiť.“ Všetci robili tú istú 

prácu. Ktorý z nich bol šťastný pri práci?“ 

(happycompany.sk). 

Kŕm správneho vlka: Jeden indiánsky príbeh 

hovorí: „Jeden večer vzal starý indián svojho 

vnuka a rozprával mu o boji, ktorý prebieha vo 

vnútri každého človeka. Vravel mu: "Synu, tá 

bitka v každom z nás je ako bitka medzi dvoma 

vlkmi. Jeden je zlý. Je to hnev, závisť, žiarlivosť, 

smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, 

sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego.  

Druhý je dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, 

nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, 

empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera. Vnuk 

o tom všetkom premýšľal a po chvíli sa spýtal: 

"A ktorý vlk nakoniec vyhrá?"  Starý indián 

odpovedal: „Ten, ktorého kŕmiš...““ Alexandre 

Havard, tréner lídrov, k tomu hovorí: „Lídri 

nečítajú akékoľvek knihy alebo časopisy,  

nesledujú akékoľvek filmy a nepočúvajú 

akúkoľvek hudbu. Vedomí si svojej vlastnej 

dôstojnosti filtrujú to, čo je morálne pochybné, 

a napĺňajú svoje srdcia a mysle tým, čo je 

vznešené.“ 

Obklop sa vecami – ľuďmi, obrazmi, hudbou, 

knihami,… – ktoré Ťa budú napĺňať veľkými a 

krásnymi vecami, ktoré Ťa budú upevňovať vo 

viere a nádeji a napĺňať svetlom a optimizmom! 
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Tridsať dní k Tvojmu cieľu je skončených. Ako si dopadol? Splnil si ho? Ako si na tom bol 
s motiváciou?  Aký ďalší „mesačný cieľ“ si vyberieš? 

Začni „kŕmiť správneho vlka“: – urob si inventúru hudby, ktorú počúvaš, filmov a seriálov, 
ktoré sleduješ, kníh, ktoré (dúfam) čítaš, spoločností a partií, v ktorých sa pohybuješ, názorov, 
ktoré do seba prijímaš,… Vyhoď odtiaľ všetko, čo ťa nedvíha nahor, čo Ťa nerobí lepším, 
čestnejším, odvážnejším, optimistickejším, s väčšou sebadôverou, ale Ťa to zbytočne oberá o 
čas, energiu, ťahá ťa to nadol, oslabuje a znechucuje! To druhé zo svojho života vyhoď preč – 
a, naopak, začni vyhľadávať čo najviac takých vecí a vzťahov a prostredí, ktoré Ťa budú ťahať 
nahor! 

Zvoľ si jednu vec, ktorú budeš tento týždeň robiť a do ktorej sa Ti veľmi nechce.  

Využi techniky, uvedené v tejto kapitole na to, aby si zvýšil svoju motiváciu v tejto veci.  

Skús čo najviac a vo všetkom počas tohto týždňa využívať rastovú motiváciu.  

Na budúcom stretnutí sa podeľ o svoju skúsenosť! 

Tento týždeň… 

VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA… 

… ČIŽE LÁSKA 

Písmo hovorí o viere, nádeji a láske. 

Mohli by sme si ich označiť aj ako tri 

čnosti úspechu. Vieru a nádej už 

poznáš. Láska potom znamená 

jednoducho milovať to, čo robíme – 

alebo inak: proaktívne si to obľúbiť a 

zamilovať, aby nás bavila sama práca, 

ktorú konáme, cesta, ktorou putujeme 

k cieľu, nielen cieľ, ktorý je možno 

ešte ďaleko. Ak nás baví sama cesta, 

sama práca – máme problém lenivosti 

vyriešený raz a navždy! 

„Šťastie nie je vlastnosť, ani rozkoš, ani taká, či 

onaká vec, je to jednoducho rast. Sme šťastní, keď 

rastieme.“  

(William Butler Yeats, írsky básnik) 

„Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť to, čo sa 

nám páči, ale obľúbiť si to, čo robíme.“  

(Thomas Alva Edison, vynálezca) 

„Kým rastiete, ste živí. Ak si uvedomíte, že môžete 

stále rásť, zlepšovať sa, byť stále väčší a dokonalejší, 

bohato to stačí. Výsledkom rastovej motivácie je to, 

že ste v každom okamihu svojim vlastnými pánmi, 

s nikým a s ničím sa nemusíte vyrovnávať, nikomu 

a ničomu sa iba neprispôsobujete.“  

(Wayne W. Dyer, psychiater) 



10 Lepší holub na streche… 

V skutočnosti príslovie znie opačne: 

Lepší vrabec v hrsti, ako holub na 

streche. Alebo inak: lepšia menšia 

zábava (zisk) dnes a s istotou, než 

väčšia zábava (zisk) zajtra, ale s 

rizikom. Je to však naozaj tak? 

Človek s nízkou sebaúctou 

a sebadôverou nemá dôveru ani 

v budúcnosť. Neočakáva, že by 

v budúcnosti mohol dosiahnuť niečo 

veľké, alebo hodnotné. Skôr naopak, 

budúcnosť mu pripadá neistá. Preto 

nebude riskovať a uprednostní radšej 

isté, hoci menšie uspokojenie teraz, než 

by sa mal spoliehať, že jeho 

obetovaním získa nejaké väčšie 

uspokojenie neskôr. V komerčnej sfére 

peňazí sa takémuto postoju hovorí 

konzum, kedy to, čo získame, aj ihneď 

spotrebujeme. 

Naopak, človek, ktorý má vysoký 

stupeň sebaúcty a dôvery vo svoje 

sily a schopnosti, má aj dôveru 

v budúcnosť. Je si istý, že ak sa do 

toho, dá, dosiahne časom veľké veci. 

Preto mu nerobí problémy „utiahnuť 

opasok“ dnes, obmedziť sa, zrieknuť sa 

na čas nejakých vecí, pretože si je istý 

cieľom, ktorý mu to bohato vynahradí. 

V komerčnej sfére peňazí sa takémuto 

postoju hovorí investovanie – akurát, že 

v ostatných oblastiach okrem peňazí 

investujeme napríklad svoj čas, svoje 

sily a schopnosti a pod. 

ODKLAD USPOKOJENIA, čiže 

zásada „najprv práca, potom zábava“, 

je základom rozumného života.  

Hovorí sa mu disciplína – schopnosť 

uprednostňovať správne pred (práve) 

príjemným. 

Tá je základom investovania, ktoré je 

podstatné v akejkoľvek ceste k 

akémukoľvek úspechu: najprv práca a 

finančný vklad, potom zisk; najprv 

tréning, potom víťazstvo; najprv si 

niečo odoprieť a podstúpiť, potom 

prídu výsledky a ovocie našej 

námahy. 

V kresťanstve je disciplína aj ochota 

investovať zásadná, ako už vieš zo 

Svitania: „Ja teda tak bežím, nie ako 

na neisto, tak bojujem, nie akoby som 

bil do vetra.  Ale krotím svoje telo a 

podrobujem si ho, aby som azda, kým 

iným kážem, sám nebol zavrhnutý.“   

(1 Kor 9,26-27 SSV) 

„Odklad uspokojenia je teda spôsob rozvrhnutia strastí a slastí života tak, aby sme 
zväčšili slasť tým, že sa najprv vyrovnáme s bolesťou a máme ju teda skôr za sebou. 

Bez tejto schopnosti nie je možné rozumne žiť.“ 
(M. Scott Peck, psychológ  a autor) 
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Sústreď svoje sily a pozornosť na to, aby si si počas tohto týždňa čo najviac osvojil zásadu 
„Najprv práca, až potom zábava“ (ktorá – zábava – bude následne o to väčšia, že ju nebude 
kaziť žiadna myšlienka na tú všetku prácu a povinnosti, ktoré by si inak ešte len musel 
vykonať)! Denne si preto dávaj záležať, aby si vo všetkom túto zásadu čo najstarostlivejšie 
zachoval, nech to stojí, čo to stojí! 

Denne urob aspoň jeden „cvik“ na tréning vôle v oblasti zapierania sa (hovorí sa tomu aj 
„sebazápor“): Vraví sa, že žiaci slávneho filozofa a matematika Pytagora sa zvykli postiť (nič 
nejedli) – a potom, po troch dňoch hladovky – prišli k bohato prestretému stolu, päť minút 
sa na neho pozerali – a potom odišli bez toho, aby z neho niečo jedli. Tak trénovali to, aby 
nie hlad a jedlo ovládali ich, ale aby oni ovládali svoj hlad a svoje potreby! Skús niečo 
podobné: dostaneš cukríky, alebo zákusok… odlož si to na neskôr, na večer… Skús to robiť aj 
s inými vecami: vedome odložiť hru na počítači a miesto toho ešte urobiť najprv niečo síce 
nie naliehavé, ale užitočné, napríklad pomôž s umývaním riadov, alebo niečo doma urob, 
alebo sa už dnes nauč učivo na predmet na pozajtra,… a pod.  

O týždeň sa podeľ so svojimi výsledkami! 

Tento týždeň… 

Aj vrabec, aj holub? 

V skutočnosti práca a rast, ako už 

vieš, tiež prinášajú radosť a 

uspokojenie. Iné, ako keď sa 

vyvaľujeme na gauči a surfujeme 

po nete, ale v skutočnosti hlbšie a 

uspokojujúcejšie. Takže nakoniec 

to nie je o tom: Teraz žiadna 

radosť, aby som zažil nejakú zajtra. 

V skutočnosti to znamená: dnes 

radosť z poctivej práce, tréningu, 

rastu, napredovania – a zajtra 

radosť z výsledkov, z víťazstva, z 

ovocia. A ťažko povedať, ktorá z 

nich je nakoniec tá väčšia, ale skôr 

tá prvá: víťazstvo a úspech sú už 

len čerešničkou na torte, korunou 

inak skvelého života, v ktorom si 

vychutnávame rozkoš dokonalosti, 

rozkoš rastu, rozkoš konania. 



„Umenie viesť sa začína tým, že sa učíme viesť osobu, 
ktorú poznáme zo všetkých najlepšie – seba samého.“  

(The Boy Scout Handbook, BSA) 

11 Vieš, že si manažérom? 

Umenie odkladu uspokojenia nás privádza 

k dôvodu, prečo sú manažéri v rôznych 

firmách spravidla najlepšie platení ľudia: 

pretože veci manažujú, čiže organizujú. 

Tvoja prvá úloha tak bude zmanažovať – 

čiže zorganizovať – svoj vlastný čas a 

potom aj ostatné vo svojom živote.  

Mať v živote všetko dôkladne 

zorganizované – niekomu to môže 

pripadať nudné a povie si: ja mám radšej 

spontánnosť… Ale už si videl uspieť 

horolezeckú expedíciu, ktorá na to išla 

„spontánne“ – bez plánovania, bez 

prípravy, veci len tak napochytro 

pozbierané a nahádzané do kdejakých 

„spontánne nájdených“ batožín? Už si 

zažil športovca, ktorý vyhral preto, že 

„spontánne“ robil, čo ho napadlo, 

namiesto premysleného a zorganizovaného 

tréningu? A išiel by si na koncert niekoho, 

kto namiesto nôt by len tak „spontánne“ 

búchal do strún a klávesov? 

Ak teda takáto „spontánnosť“ nefunguje 

nikde vo svete – prečo by mala fungovať v 

tom najdôležitejšom, v živote samotnom? 

V skutočnosti organizácia a disciplína 

vecie uľahčujú, mnohé umožňujú – a 

nakoniec človeka oslobodzujú: k zdolaniu 

Annapurny, k víťazstvu na majstrovstvách, 

k nádhernej hudbe, či k rastu firmy. 

„Keď pochopíte, že sebadisciplína nie je 

sebatrýznenie, ale naopak starostlivosť 

o seba samého, nebudete sa pri vyslovení 

tohto slova krčiť. Naopak, budete si ju 

pestovať!“  

(Sybil Stantonová, spisovateľka) 

ŠTYRI KVADRANTY 
1. Naliehavé a dôležité. Sem patria veci, 
ktoré „horia“: sú veľmi dôležité a súčasne 
ich treba okamžite riešiť, pretože, ako sa 
hovorí, „už včera bolo neskoro“: Napríklad 
učenie sa na zajtrajšiu písomku, 
horúčkovité zháňanie vecí na tábor, na 
ktorý sa ide už zajtra ráno,… Keď však 
robíme veci na poslednú chvíľu, robíme ich 
zvyčajne narýchlo, sme z nich nervózni, 
často už sme už pritom unavení – 
a výsledkom je, že to, čo je pre nás dôležité, 
robíme nekvalitne, povrchne a navyše sme 
po skončení zničení a unavení. 

2. Dôležité, ale nie naliehavé. Sem patria 
dôležité veci ešte skôr, než sa stanú 
naliehavými. Je to kvadrant úspešných ľudí. 
Venujeme sa veciam, ktoré sú pre nás 
dôležité s pokojom a dôkladne a kvalitne. 
Cieľom osobného manažmentu je zariadiť si 
veci tak, aby sme čo najviac svojho času 
trávili práve v tomto kvadrante. 

3. Naliehavé, ale nie dôležité. V tomto 
kvadrante sa môžeme ocitnúť z dvoch 
dôvodov: Alebo si nevieme ujasniť, čo je 
dôležité a míňame čas a energiu, aby sme 
dôkladne robili nepotrebné veci; alebo nás 
niekto vydiera a manipuluje („No tak, 
nebuď pes!“), aby sme robili veci, ktoré by 
si mal robiť on sám, lebo sú dôležité pre 
neho… 

4. Ani naliehavé, ani dôležité. Prečo by sme 
sa mali zaoberať nedôležitými (povedzme 
rovno: zbytočnými) vecami, do ktorých nás 
nikto a nič nenaháňa? Odpoveď znie: 
pretože ich považujeme za zábavné! Toto je 
sféra zábavy, oddychu, odreagovania. 



NÁSTROJE OSOBNÉHO MANAŽMENTU 

Kúp si (nainštaluj do mobilu) diár 

Je Ti už asi jasné, že bez myslenia do 
budúcnosti – a plánovania svojho času – je 
uplatnenie tejto vízie nemožné. To je nakoniec 
dôvod, prečo manažéri všade nosia so sebou 
plánovacie diáre… Ako takéto plánovanie môže 
vyzerať? Jeden tip ponúka Brian Tracey: 

Zoznam životných cieľov – čo všetko chcem 
vôbec niekedy dosiahnuť? 

Zoznam ročných cieľov – doň si na začiatku 
roka napíšem tie ciele, na ktorých budem 
pracovať tento rok. 

Zoznam mesačných cieľov – tam si 
rozpracujem ročné ciele na jednotlivé mesiace: 
čomu konkrétne sa mienim v ten ktorý mesiac 
venovať. 

No a potom vždy na začiatku mesiaca si 
naplánovať, čo presne urobím a dosiahnem v 
jednotlivých týždňoch a dňoch. 

Vďaka tomu sa to nestane, že by Ti dôležité veci 
„presiakli“ z 2. do 1. kvadrantu! 

Ujasni si životné role 

Podobne, ako herec v divadle, aj Ty v 
živote hráš určité role:  

syn (dcéra) – lebo si členom svojej rodiny a 
máš tam svoje povinnosti;  

žiak – chodíš do školy, máš v nej svoje 
povinnosti a tie súvisia s Tvojimi cieľmi, 
ktoré máš;  

skaut – je to pre Teba asi dôležité (inak by 
si tam nebol a neriešil práve teraz túto 
úlohu) a to znamená aj isté ambície, 
povinnosti, záväzky, zodpovednosť,…;  

možno ešte, ja neviem, futbalista v 
miestnom klube; alebo verný člen partie 
kámošov z Tvojej ulice, s ktorými chodíte 
po večeroch na kofolu a za dievčatami (aj 
keď sa to nezdá, aj to je opravdivá životná 
rola!); či žiak Základnej umeleckej školy, 
odbor klavír; alebo niečo podobné… 

S každou touto rolou potom súvisia aj 
ciele, povinnosti a zodpovednosť. 
Nezabudni ich zaznačiť do svojich 
zoznamov – a potom zvážiť, či Ti popri nich 
ešte ostávajú čas, zdroje a sila na to, aby si 
si pridal ešte nejaký ten ďalší cieľ. Ak nie, 
nepridávaj ho. A, naopak, ak je ten cieľ pre 
Teba dôležitý a nemieniš sa ho vzdať, 
potom je na čase podstúpiť obetu a 
niektorej role sa vzdať, napríklad toho 
futbalistu, alebo onej pouličnej partie a 
pod. 

Kontroluj a škrtaj! 

Hneď, ako je úloha splnená, vyškrtni ju z diára 
– a ak sú splnené všetky položky, preškrtni 
krížom aj celú stranu. Daj si záležať na tom, aby 
si každý deň najprv urobil to, čo máš v diári 
napísané – a potom už môžeš zvyšok času, 
ktorý Ti ostal, pokojne a spokojne využiť na čo 
sa Ti len páči, pretože máš istotu, že si na nič 
nezabudol, že Tvoj voľný čas je naozaj voľný čas, 
nič ním nezanedbávaš, pretože na všetky 
dôležité veci máš vyhradený dostatok času 
počas celého týždňa! Ak sa Ti stane, že si niečo 
splniť nestihol, alebo nemohol, ihneď si to 
zapíš na ďalší vhodný termín, aby si na to nijako 
nezabudol! 

Túžobníček/cieľovníček 

Rozdeľ si ho na tri sekcie: DÔLEŽITÉ, ZÁBAVA a 
NÁPADY NA NIEKEDY. Tam potom zapisuj vec, o 
ktorých vieš, že by si ich mal urobiť, alebo by si 
ich niekedy chcel urobiť či zažiť, alebo Ťa len tak 
zaujali a možno niekedy… a z času na čas si ho 
prejdi, povedzme na konci roka a tak… 
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Zadefinuj si jasne svoje súčasné životné role: syn (dcéra), žiak (študent), skaut, + … (doplň 
ďalšie aktuálne).  Nie je ich priveľa? Neprekážajú si navzájom? Nie je na čase niektorú z nich 
vypustiť? 

Naplánuj si u každej životnej role ciele, ktoré v jej rámci chceš dosiahnuť v priebehu 
nasledovného roka! Rozpíš si každý jeden z nich podľa metódy Desatora stanovenia cieľa. 

 Vyhraď si v skautskom zápisníku 12 strán, každú z nich venuj jednému mesiacu a na každú si 
urob (a časom dopĺňaj) mesačný zoznam čiastkových cieľov, ktoré v rámci ročných cieľov 
v každej role budeš v daný mesiac plniť! 

Zaobstaraj si plánovací diár, kde je na dvojstránke pohromade vždy celý týždeň a začni si 
navykať plánovať svoj konkrétny program vždy na týždeň vopred! 

Po nejakom čase zhodnoť, nakoľko Ti tento systém vyhovuje, čo v ňom upravíš, či sa 
prikloníš viac k „manažérskej“ verzii, alebo k nejakej ešte jednoduchšej verzii… Dôležité je, 
aby si si vytvoril systém plánovania času, ktorý bude efektívny a bude Ti maximálne 
vyhovovať! Do ĽALIOVÉHO ŽIVOTA pridaj časť, v ktorej budeš hodnotiť, ako úspešne si daný 
deň prežil podľa princípu 4 kvadrantov. 

Tento týždeň… 

Zariaď si veci tak, aby si čo najviac práce trávil v kvadrante 2 – a potom si s 

pokojom a kľudným svedomím vychutnal aj odmenu v kvadrante 4. 

Poznámka ku kvadrantu 3: Ak sa rozhodneš inému človekovi poslúžiť, stáva sa to 

dôležitým už aj pre Teba – a potom sa usiluj aj túto službu konať v kvadrante 2 a nie až 

keď bude v jednotke… Kvadrant 3 sú situácie, kedy Ťa niekto núti robiť veci proti Tvojej 

vôli, na úkor pre Teba dôležitých vecí, pričom normálne by si mohol a mal tieto veci 

urobiť on sám. Ak mu pomôžeš, v skutočnosti mu tým uškodíš, lebo ho upevníš v jeho 

lajdáctve – a uškodíš aj sebe, lebo Ti neostane čas na vlastné dôležité veci. 

BONUSOVÝ TIP: 

Ako by si podobným 
spôsobom zmanažoval 
svoje osobné financie? 

Ako by vyzeral Tvoj 
finančný diár?  



Dnes len trojdumanie…  

MOTIVÁCIA 

Staré kostoly sú plné krásy a sôch a 

obrazov, ľudia si doma vešajú na steny 

ikony a kríže… to je kŕmenie 

správneho vlka v kresťanstve (Kol 3,2) 

Vizualizácii sa hovorí meditácia a 

rozjímanie, pevnému rozhodnutiu 

predsavzatie, afirmácie a poukazov na 

katedrálu, ktorú spolu budujeme, je 

plná liturgia vrátane liturgie hodín,… 

všetky tieto nástroje nájdeme aj v 

kresťanstve a to už od nepamäti. 

Používaš ich, aby si sa upevnil v 

jasnom odhodlaní „zmocniť sa 

večného života“? Ktoré áno? Ktoré 

ešte nie? Ako by si mohol tieto 

nástroje na svojej ceste zbožštenia sa 

využiť čo najlepšie? Uvažuj o tom a 

potom podnikni príslušné kroky! 

DISCIPLÍNA 

Ako sme už spomenuli, kresťanstvo je 

nemysliteľné bez disciplíny: 

• bez toho, aby sme, slobodní od nálad a 

pocitov a strachov a všetkého možného, 

jasne a odhodlane nastúpili cestu dobra, 

pravdy a lásky, cestu povinnosti voči 

Bohu, sebe aj blížnemu; 

• a bez toho, aby sme neboli ochotní dnes 

zniesť námahu v záujme budúceho zisku, 

ktorým je zavŕšenie zbožštenia sa vo 

Večnosti (1Kor 9,24-27). 

Ale aj tu platí, že ak po tejto Ceste ideme 

ako sa má, už teraz nás napĺňa obrovskou 

radosťou po nej kráčať, vlieva do nás silu 

a život (1Pt 1,6-9). 

Ako si na tom Ty sám? Napreduješ 

smerom k večnému Cieľu naozaj 

disciplinovane? A zažívaš, ako dôkaz, už 

teraz niečo z jeho budúcej radosti? 

PLÁNOVANIE 

Aj keď celý náš život je duchovný a 

všetkým  čo žijeme a robíme, 

budujeme seba k dokonalosti a 

jednote, predsa sú veci, ktoré majú 

obzvláštnu dôležitosť: Pravidelná 

hlavná modlitba dňa s rozjímaním, 

denná lektúra a skriptúra, raz mesačne 

krátka duchovná obnova, raz ročne 

niekoľkodňové duchovné cvičenia… 

Koľko ľudí to nestíha, neostáva im čas, 

alebo im to ostane na večer, keď 

únavou zaspávajú? 

Aj tu je plánovanie a jasný denný 

režim veľmi dôležité. 

Ako si na tom s plánovaním, 

poriadkom, jasným systémom a 

sústavnosťou v týchto veciach? Čo 

podnikneš, zmeníš, urobíš preto, aby to 

všetko fungovalo tip-top? 



12 Všetci môžeme byt vítazi! 

‚ ‚ 

V tejto chvíli by si už mal mať upratané v sebe a vo svojom živote. Je čas pozrieť 

sa ďalej – na vzťahy, v ktorých žiješ a na spôsob, akým tieto vzťahy medzi sebou 

žijete! 

Existujú štyri stratégie, ktoré môžeme vo vzťahoch žiť – z toho ale len jedna má 

budúcnosť: 

Prehra – výhra: voľba ľudí 

s malým sebavedomím, 

ktorí si ho dvíhajú tým, že 

slúžia niekomu 

„významnému“, robia mu 

poskoka a tým sa aj sami 

cítia kože dôležití. 

Výhra – prehra: ja 

uspejem, ale na úkor iného. 

Výsledkom je množstvo 

nepriateľov a život, ktorý je 

neustálym bojom a 

zápasom, ktorý sa môže 

rýchlo zvrtnúť, 

Prehra – prehra: to je taká 

malicherná škodoradostná 

pomsta: ak sa to nepodarí 

mne, tak ani tebe! Smutné…  

Výhra – výhra: stav, kedy sme všetci spokojní a všetci sme víťazi. Je to ako 

obchod, v ktorom zákazník je spokojný, že dobre a kvalitne nakúpil a predavač je 

spokojný, že slušne zarobil. Obaja budú takto k vzájomnej spokojnosti 

obchodovať ešte dlho a veľakrát. Alebo ako dobrý futbal: jeden vyhral, druhý 

prehral, ale všetci si užili skvelú hru a sú tak vlastne všetci víťazmi a radi sa budú 

ešte dlho a často stretávať, aby si zahrali znova a znova. Jedine vzťahy založené 

na obojstrannej výhodnosti a obojstrannom prospechu majú budúcnosť. 

ALEBO VÝHRA-VÝHRA, ALEBO ROZCHOD! 

V živote dokážeme tvoriť skutočné vzťahy len so zopár ľuďmi. 
Ak teda s niekým nedokážeme vytvoriť vzťah výhra-výhra, je 
lepšie priateľsky sa rozísť a ísť si každý svojou cestou za iným 
vzťahom, kde výhra-výhra fungovať bude. Rozpadnuté 
manželstvá, rozhádaní ľudia – to všetko sú varujúci príklady 
ľudí, ktorí nerozumne, často kvôli pocitom, náladám, vášniam 
vstúpili do vzťahov, ktoré nemali budúcnosť a nakoniec skončili 
ako prehra-prehra a veľká bolesť a smútok pre všetkých. 



Splnené dňa: 
 
Podpis Tvojho tútora: 

viac n
a 

Ako môžete napomôcť tomu, aby fungovala stratégia „výhra-výhra“ vo Vašej družine? 
V oddieli? Čo pre to konkrétne urobíte? 

Pripomeňte si 5 krokov lásky z etapy SVITANIE. Ako táto schéma môže napomôcť tomu, aby 
ste vzájomne tvorili vzťahy výhra-výhra? 

Pouvažujte o tom, ako by to vyzeralo vo Vašom oddiele, družine, meste (obci), farnosti, 
škole,… keby každý ctil zásadu slušnosti, hľadel na záujmy druhých rovnako, ako na svoje 
a vracal „do systéme“ najmenej toľko, koľko z neho prijal a sám pre seba využil! Aké by to 
bolo? Aké by bolo žiť v takomto „slušnom svete“? 

• Uvažujte, čo je potrebné zmeniť u Vás, aby Váš život bol v tomto zmysle slušným, 
spravodlivým a teda čestným! 

• Ako by „zásada slušnosti“ mohla vyzerať napríklad aj voči Tvojmu telu? Dá sa to aplikovať 
aj na túto oblasť? Kde všade a ako by táto zásada ešte mohla a mala fungovať? 

Pouvažujte, ako vniesť túto ideu do praxe! 

Do svojho ĽALIOVÉHO ŽIVOTA pridaj položku, týkajúcu sa snahy v lepšom prípade sa 
vedome usilovať konať v konkrétnych situáciách podľa zásady výhra-výhra, alebo sa aspoň 
vyhýbať konfrontačným stratégiám so slovkom prehra na hociktorej strane „rovnice“. 

Tento týždeň… 

NÁVYK SLUŠNOSTI 

Zásadu výhra-výhra nežijeme iba vo vzťahoch, 
ale mali by sme sa ňou riadiť vždy, v obchode, 
v škole, na ulici, v susedstve… Všetkom toto sú 
tiež vzťahy – niekedy iba profesionálne, 
niekedy obchodné, často letmé, na chvíľu, ale 
sú. Správať sa v každom z nich podľa zásady 
výhra-výhra sa nazýva SLUŠNOSŤOU: „Byť 
slušným znamená nerobiť podvody a triky pri 
výmene tovaru a služieb alebo pri výmene 
citov. „Dávam ti toľko, koľko ty dávaš mne“ 
platí práve tak pre hmotne veci ako aj v láske a 
je to vládnuce etické pravidlo v kapitalistickej 
spoločnosti“ (Erich Fromm). Alebo slovami 
Krista: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, 
robte aj vy im.“ (Mt 7,12 SSV). Daj si teda 
záležať, aby voči každému – radca, vodca, 
učiteľ, rodič, sused, predavač,… – si bol vždy 
takýmto slušným človekom! 



13 Dve uši, ale len jedny ústa 

Je veľmi ťažké dosiahnuť stav, v ktorom vyhrávame všetci – a v ktorom sme si 

navzájom oporou a inšpiráciou k rastu – ak najprv nezistíme, o čo vlastne tomu 

druhému ide. Hovorí sa, že Boh dal človeku dve uši, ale len jedny ústa práve 

preto, aby viac počúval a menej hovoril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Väčšinou však v praxi druhých ľudí veľmi nepočúvame, sme totiž príliš zaujatí 

sebou: 

• Druhí ľudia nás veľmi nezaujímajú a nemáme záujem im načúvať a zaoberať sa ich 

problémami;… 

• alebo na druhých ľudí pozeráme ako na nástroje vlastných cieľov, nezaujíma nás, 

čo hovoria, naopak, sústreďujeme sa na to, ako ich presvedčiť o svojom; 

• alebo na nich pozeráme ako na protivníkov a počúvame len natoľko, aby sme si 

našli vhodný argument, ktorým si presadíme svoje. 

Musíme sa preto naučiť umeniu skutočne počúvať iných ľudí – a nielen ich 

počúvať, ale skutočne sa usilovať im čo najlepšie porozumieť a pochopiť ich! 

AKO V PRAXI NEPOČÚVAME? 

• Ignorujeme druhého – namiesto počúvania uvažujeme nad tým, čo mu odpovieme, ako ho 
zotrieme, akú úžasne vtipnú odpoveď mu dáme, ako MY zažiarime 

• Iba predstierame, že druhého počúvame – to vtedy, ak cítime, že by bolo slušné si druhého 
vypočuť, ale súčasne nás to vôbec nezaujíma, nudí nás to… 

• Načúvame selektívne – čiže vyberáme si z toho, čo druhý hovorí len to, čo nás zaujíma bez 
toho, aby sme sa snažili počuť a porozumieť tomu, čo nám on skutočne hovorí. 

• Načúvame iba slovám, ale nie „reči tela“ – v skutočnosti keď hovoríme, tak iba 7% obsahu 
vyjadrujeme slovami. Tónom hlasu dávame najavo 40% a postojom, výrazom tváre, 
gestami,… dávame najavo až zvyšných 53% obsahu. Ak teda počúvame, síce poctivo 
a statočne, ale nevšímame si tieto ostatné veci, len veľmi málo pochopíme a porozumieme. 

• Načúvame zahľadení do seba – a namiesto toho, aby sme druhého človeka najprv 
pochopili a aspoň trochu sa vžili do jeho situácie, hneď k všetkému zaujímame stanovisko, 
všetko hodnotíme – a, samozrejme, vždy a výlučne zo svojho hľadiska! 



Splnené dňa: 
 
Podpis Tvojho tútora: 

viac n
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Všímaj si, ako vyzerajú napríklad Vaše 
rozhovory v družine, ale aj v škole 
a medzi inými kamarátmi. O čom 
svedčia? 

Všímaj si svoje reakcie v rozhovore – 
objavovali sa u Teba doteraz niektoré 
z chýb rozhovoru? Zo „zabijackých 
odpovedí“? 

Daj si každý deň záležať na tom, aby si 
aspoň raz v rozhovore s jedným 
človekom skutočne počúval a usiloval sa 
ho čo najlepšie pochopiť! 

O týždeň zhrň na družinovke svoje 
zistenia a skúsenosti! 

Tento týždeň… 

AKO SA NAUČIŤ  

POČÚVAŤ DRUHÉHO? 

• Rozhodnúť sa mať o druhého skutočný 

záujem. 

• Usilovať sa, najlepšie ako vieme, 

druhého pochopiť a naozaj si na tom 

dávať záležať, aj keď to niekedy môže 

byť únavné 

• Používať otvorené otázky, začínajúce 

nie slovesom, ale zámenom: „Ako ste to 

urobili?“ „Ako si sa cítil?“ a tak dať 

druhému priestor k otvoreniu sa. 

• Mať voči druhému úctu a byť diskrétny 

v tom, čo nám zveril a o sebe povedal. 

• Pravidelne zhrnúť, čo sme počuli: „Aha, 

ak som to dobre pochopil, vy ste chceli 

od uja horára aby to a to a on sa 

zachoval tak a tak?“ – aby sme si overili, 

že sme druhému porozumeli a pochopili 

ho. 

• Všímať si reč tela. 

Samozrejme, tieto pravidlá neznamenajú, 

že teraz budeš bútľavou vŕbou pre 

všetkých naokolo! To by nakoniec nebolo 

ani možné, ani užitočné.  

Správať sa ale podľa nich budeš istotne 

vtedy, keď pôjde o niekoho, s kým máš 

vzťahy blízkeho priateľstva alebo 

príbuzenstva  

– alebo aj u človeka síce vzdialeného, ale 

ktorý od Teba žiada radu, alebo pomoc, 

alebo niečo podobné, čo vyžaduje 

porozumieť mu. 

Ale aj byť vypočutý  
a pochopený! 

Každý opravdivý vzťah je 
PARTNERSTVO, založené na 
OBOJSTRANNEJ ÚCTE.  

• TY máš úctu k tomu druhému, 
počúvaš ho, usiluješ sa ho pochopiť a 
konať tak, aby si sledoval nielen svoje, 
ale aj jeho záujmy.  

• ON ale koná to isté!  

Ak to ale ten druhý nekoná – potom 
to nie je partnerstvo ani vzťah, ale je 
to snaha zatiahnuť Ťa do kvadrantu 3 
(porov. 11. lekciu) a urobiť si z Teba 
otroka, ktorý bude robiť veci dôležité 
pre neho, ale nie pre Teba, pričom Ty 
sám ho nezaujímaš! 

V takom prípade to nie je výhra-výhra 
– a ak na to nie je vážny dôvod (napr. 
pomoc, charita,…), nemá zmysel v 
takomto „vzťahu“ pokračovať…  



14 Ked 1+1=3 a viac 

‚ 

„Synergia je lepšia ako moja cesta, či tvoja cesta. Je to naša cesta.“ 
(Stephen Covey) 

Synergia znamená, že ak dvaja 

ľudia správnym spôsobom 

spolupracujú, urobia spolu viac, 

než keby obaja na tej istej práci 

pracovali osamote. To je dôvod 

pásovej výroby v továrňach, kde 

100 zamestnancov, z ktorých 

každý robí jeden dielik spoločnej 

práce, vyrobí takto viac áut, než 

keby každý mal sám montovať 

jedno auto. Alebo prečo vedecké 

tímy sú lepšie a výkonnejšie v 

objavovaní, než keby každý vedec 

pracoval sám. 

Práve stratégia výhra-výhra a 

umenie vypočuť a porozumieť 

druhého, ale potom byť rovnako 

vypočutý a pochopený druhými, 

je kľúčom k tomu, aby naše 

vzťahy boli nielen príjemné a 

radostné, ale aj efektívne, pretože 

synergické. 

PODMIENKY SYNERGIE: 

Dobre ju môžeme vidieť na hokejovom tíme: 

JEDNOTA ohľadom cieľa a spôsobu jeho 
dosiahnutia. Vieme čo chceme a sme 
zajedno v tom, ako to dosiahneme.  

V hokejovom tíme: Sme hokejisti (a nie 
futbalisti, karatisti, baníci,…) a chceme 
vyhrať zápas tým, že budeme hrať podľa 
pravidiel IHF (a nie kopaním do puku, 
mlátením súperov, alebo rúbaním ľadu a 
hľadaním uhlia) 

PESTROSŤ v ostatnom, kde odlišnosti 
neprekážajú, ale dopĺňajú sa navzájom sa 
nimi podporujeme, obohacujeme a tak.  

V hokejovom tíme to znamená, že jeden 
brankár, dvaja obrancovia a traja útočníci sú 
omnoho lepší a výkonnejší, než šesť 
brankárov alebo šesť útočníkov. 

Bez jednoty v cieli, v 
hodnotách, v ceste k 
cieľu,… by odlišnosti 

spôsobili chaos a zánik 
vzťahov. Synergia by 

nenastala.  

Bez prijímania a 
využívania odlišností by 

bola výsledkom 
uniformita a znova by 

nenastala žiadna alebo 
len veľmi malá synergia. 



Splnené dňa: 
 
Podpis Tvojho tútora: 

viac n
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Spoločne si pozrite šesťkrokovú „schému synergie“:  Používali ste už doteraz niektoré jej prvky, 
bez toho, aby ste si to uvedomovali? Aké? kedy? Ako? 

 Samotná schéma vyzerá strašne formálne a na prvý pohľad v rodine, či družine bežne takmer 
nepoužiteľne: veľká tabuľa, zapisovateľ,… Napriek tomu samotná schéma rozhodovania: „O čo 
ide – čo chceš Ty? – čo chcem JA? – ako by sa to dalo? – čo teda urobíme?“ je omnoho 
pružnejšia. Ako by mohla vyzerať jej úplne „neformálna“, jednoduchá, každodenná podoba, 
bez tabúľ a zapisovateľa a tak? 

Skúste v družine malý pokus: Na papieriky každý člen družiny napíšte svoju víziu toho, čo by 
ste chceli v družine zažívať a robiť!  Dajte papieriky dohromady, skúste zlúčiť podobné želania 
do skupín (napríklad želanie „chcel by som výpravu niekam na skaly“ a „naučiť sa lepšie liezť 
a zlaňovať“ môžeme zhrnúť do jednej skupiny s nápisom „lezenie po skalách“). Tým sme 
ukončili kroky 2 a 3 z našej schémy.  Urobte si brainstorming, v ktorom budete navrhovať také 
riešenia, spôsob života a činnosti družiny, ciele a spôsoby ich dosahovania, či aktivity, ktoré by 
uspokojili a naplnili všetky tieto želania.  Nakoniec vyberte ten najlepší návrh. Ako to 
dopadlo? Aké je Vaša skúsenosť s takýmto spôsobom hľadania toho najlepšieho riešenia? Stojí 
za to „navyknúť si“ naň? 

Skúste použiť podobnú schému aj na rovine „organizácie“ a nájsť odpoveď na otázku: „Čo by 
sme my ako družina (oddiel) mali robiť, aby sme tým boli osožní nášmu okoliu?“ 

Vedeli by ste nájsť vo svojej družine nejaké tímové role? 

Tento týždeň… 

AKO NAŠTARTOVAŤ SYNERGIU? 

1. Veľmi starostlivo DEFINUJTE problém, alebo 
príležitosť, pretože bez presného pochopenia a 
zadefinovania jadra problému sa nikam nedostaneme. 

2. ČO CHCÚ ONI? (umenie najprv pochopiť 
a porozumieť,…) 

3. ČO CHCEM JA? (… až potom byť pochopený) 

4. BRAINSTORMING - metóda, pri ktorej hľadáme 
vhodné riešenie tak, že najprv všetci navrhujú všetky 
možné riešenia, ktoré im prídu na myseľ a vôbec sa 
nestarajú o to, aké tie nápady sú. V tejto fáze je 
dôležité nájsť čo najviac nápadov, vzájomne sa svojimi 
nápadmi inšpirovať, rozvíjať ich. Ak treba, vyhradiť si 
ešte predtým čas na naštudovanie problematiky. 

5. VYHODNOTIŤ a vybrať najlepšie riešenie, s ktorým 
sa všetci stotožníme (konsenzus).  

6. SYNERGIA! 

PRÍKLADY TÍMOVÝCH ROLÍ 

• VIZIONÁR -- má skvelé 
nápady; 

• PLÁNOVAČ – vie zmeniť 
vízie na riadne ciele 

• KRITIK – vie nájsť všetky 
chyby, riziká, problémy a 
hrozby 

• HĽADAČ ZDROJOV vie 
nájsť zdroje na 
uskutočnenie plánu. 

• REALIZÁTOR – dokáže veci 
dať do pohybu a uskutočniť 

• KOORDINÁTOR – riadi a 
organizuje spoločnú prácu 



Druhé trojdumanie… 

VÝHRA - VÝHRA 

Kde inde, ak nie v Cirkvi, by malo 

platiť, že každý vyhráva? 

JA potrebujem spoločenstvo aj 

inštitúciu Cirkvi, pretože bez nej a 

mimo nej je moje zbožštenie sa 

nemožné. V Cirkvi teda jasne 

vyhrávam! 

CIRKEV ale tiež vyhráva, pretože ak 

som jej zrelým a aktívnym členom, 

potom som prínosom pre celé 

spoločenstvo, podieľam sa na jeho 

živote a poslaní, obohacujem ho a 

napomáham rastu aj všetkých 

ostatných. 

Skúmaj! Nakoľko sa Ti Tvoja farnosť 

takto javí? A nakoľko sa Ti takto javí 

tvoj život v nej? Prípade aj Tvojej 

rodiny? Skautskej družiny? 

POČÚVANIE A POCHOPENIE 

Nielen v spovednici, kde kňaz pozorne 

načúva nám a vo farských oznamoch, 

kde načúvame zase kňazovi…  

Celá Cirkev je postavená na vzájomnom 

zdieľaní sa a teda vzájomnej komunikácii 

a teda aj vzájomnom počúvaní a 

hovorení. To je podstatná časť programu 

najrôznejších stretiek a spoločenstiev a 

tak. 

Ako na tom vo farnosti ste? Nakoľko ako 

farníci medzi sebou komunikujete 

navzájom i s kňazom? Ako si do tejto 

komunikácie zapojený Ty? Si súčasťou 

takéhoto zdieľania životov v rodine 

farnosti? 

Čo môžeš urobiť preto, aby si sa ty sám v 

tom prehĺbil? Aby si napomohol prehĺbiť 

sa v tomto spoločenstvu farnosti? Čo 

urobíš? 

SYNERGIA 

Apoštol Pavol píše: „On ustanovil 

niektorých za apoštolov, niektorých za 

prorokov, iných za evanjelistov a iných 

za pastierov a učiteľov,  aby 

pripravovali svätých na dielo služby, 

na budovanie Kristovho tela“ (Ef 4,11-

12 SSV). Synergia ako vyšitá! Dodnes 

k tomu pribudlo množstvo ďalších 

služieb, hnutí, reholí, inštitútov, 

spolkov,… Celá táto ohromná pestrosť 

Cirkvi je tu na to, aby synergicky 

spolupracovala na spáse celého sveta, 

na jeho zjednotení v Kristovi, aby sa v 

tomto Diele všetci vzájomne 

podporovali, dopĺňali a obohacovali. 

Ako sa Ti javí synergia v Tvojej 

farnosti? Ako si do nej zapojený Ty? V 

čom vidíš problémy? Rezervy? Čo by 

si mohol v tomto smere podniknúť, 

aby to fungovalo lepšie? Čo urobíš? 



 A sme na konci! 

Môžeš vziať gitaru a len tak na hmatníku chytiť, čo a kedy sa Ti chce a brnkať čo 

a kedy a čím sa Ti zamarí – ale nijaká úžasná hudba z toho asi nebude. Pravdu 

povediac, nebude to žiadna hudba. Bude to hrôza…  

Môžeš sa naučiť na gitare hrať a potom na nej zahrať opravdivú hudbu – ale to 

znamená, že svoje „nálady“ podriadiš disciplíne, osvojíš si pravidlá hry (akordy, 

rytmy, prstoklady, harmóniu,…), nadriluješ ich do seba – ale výsledkom bude 

hudba. Čím viac disciplíny, čím viac drilu, čím väčšia cieľavedomosť – tým 

skvelejšia hudba. A, paradoxne, tým väčšia sloboda, pretože ak budeš v tomto 

všetko fakt dobrý, môžeš si dovoliť dokonca to, čo vedia iba fakt dobrí 

hudobníci: len tak vziať gitaru a improvizovať: nechať sa viesť svojou fantáziou, 

mať zavreté oči a nechať, aby hralo Tvoje srdce – a vďaka do hĺbky vžitej 

technike, do špiku kostí vrasteným pravidlám harmónie a všetkému tomu drilu a 

disciplíne to už nebude tá hrôza, čo predtým, ale stále hudba… možno dokonca 

vynikajúca, čarokrásna hudba! Ale ani to ešte nie je všetko! 

Čo takto zahrať si s kapelou? Skupinou? Orchestrom? To chce ďalšiu dávku 

disciplíny, nových návykov a nových zručností! Musíš sa naučiť zladiť 

s ostatnými. Rešpektovať ich. Hrať s nimi jedinú spoločnú hudbu. Nájsť si v nej 

svoj part a ten zvládnuť majstrovsky – bez toho, aby si sa medzi ostatnými 

strácal, ale aj bez toho, aby si ich prehlušoval. Neporovnávať sa s nimi, 

nesúperiť, nezávidieť, ale dopĺňať a byť dopĺňaný. Zahrať svoj nástroj a svoj 

part s množstvom iných nástrojov a iných partov v dokonalom súzvuku. Ale 

výsledok… no, pane, to hej! Výsledok je úchvatný! Žiaden sólový hráč, nech by 

to bol virtuóz prvej triedy, nikdy nedokáže vyžmýkať zo svojho nástroja to, čo 

dokáže kapela, či orchester! A – ak budete v tomto umení zladiť sa fakt dobrí, ak 

budete zladení nielen partmi, ale v samotnom myslení a cítení – tak potom 

môžete dokázať vrchol všetkého: opravdivú „jam session“, skupinovú 

improvizáciu, ktorej výsledkom nebude chaos, ale hudba, jedinečná hudba, 

zahraná raz a naposledy, neopakovateľná a krásna! 

Určite si tento obraz pochopil – pretože presne toto si sa počas uplynulých 
štrnástich týždňov učil robiť so svojim životom! Vri si tento obraz, prosím, 
hlboko do svojej mysle, do svojich túžob a kedykoľvek budeš v mysli riešiť 
nejakú otázku ohľadom toho, ako sa zachovať – skús si, prv než sa 
rozhodneš, seba samého predstaviť ako opravdivého umelca, svoju prácu 
a svoj život si predstaviť ako hranie veľkej hudby na hudobnom nástroji – 
a svoj život a prácu medzi ostatnými ľuďmi ako spoločné tvorenie veľkej 
symfónie, v ktorej sa s nimi zlaďuješ a zároveň dokonale hráš svoj part a im 
pomáhaš k tomu istému, až kým Vaša hudba nebude krásna a perfektná! 



Splnené dňa: 
 
Podpis Tvojho tútora: 

Vráť sa ešte raz k svojmu osobnému kódexu, ktorý si si vypracovával ešte v 4. úlohe.  

Čo by si na ňom zmenil, alebo k nemu doplnil na základe toho, čo v tejto chvíli už vieš? 

Dôkladne ho domysli a dopracuje do podoby, ktorú aj Ty sám budeš vnímať ako takú 
„konečnú“. 

Svoj kódex predebatuj so svojim tútorom a ostatnými, s ktorými na Ceste napreduješ. 

Pekne ho napíš na papier a zaves na Vašu družinovú nástenku ako formu „verejného záväzku“ 
– a na stenu nad posteľ vo svojej izbe, aby si ho mal stále na očiach a denne si ho vrýval do 
pamäti ako svoj nový návyk! 

Tvoja posledná úloha 

Po tejto poslednej úlohe si pripravený 

postúpiť na ďalší stupeň Cesty Svetla 

Slovenského skautingu a stať sa 

PANOŠOM SVETLA – posledným 

stupňom k tomu, aby si sa ako rytier 

Svetla stal riadnym členom Rádu 

Svetla Slovenského skautingu. 

Prajeme Ti na ďalšej ceste veľa 

úspechov (o ktorých už ale vieš, že si 

za ne aj tak môžeš na 90% sám) – a 

vopred Ti blahoželáme k Tvojmu 

budúcemu úspechu! 
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