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Úvod 

Vítaj na druhej etape CESTY SVETLA Slovenského skautingu. 

Blahoželáme Ti k úspešnému absolvovaniu SVITANIA. Teraz, keď už Svetlo žiari, je 

čas vydať sa na ďalšiu etapu Tvojej púte už vo Svetle Božom. 

Cechy v minulosti združovali majstrov toho ktorého remesla. Majster – to už bol skúsený a 

zručný remeselník, povedali by sme: dospelý remeselník. Kým sa ním ale stal, musel prejsť 

neľahkú cestu. Najprv bol učňom u niektorého majstra. Učil sa od neho remeslu a platil mu za to 

tým, že mu slúžil na hospodárstve a pri domácich prácach. Keď si už dostatočne osvojil remeslo, 

stal sa z neho tovaryš a vybral sa do sveta na vandrovku, aby spoznal aj iných majstrov, iné 

zvyky a miesta, iné postupy v jeho remesle. Keď sa vrátil domov, nastal čas vytvoriť svoj 

meisterstück, majstrovské dielo, na ktorom by dokázal svoju zručnosť. Tento výrobok potom 

predložil cechu, kde cechoví majstri zhodnotili jeho zručnosť, ale hodnotili aj jeho morálku, 

spôsob života,… Ak usúdili, že tovaryš spĺňa prísne nároky cechu, zišli sa majstri na slávnostnej 

večeri a na nej povýšili tovaryša medzi majstrov. Od tej chvíle tovaryš patril medzi 

plnoprávnych členov cechu, musel zachovávať cechové pravidlá (artikuly), mohol si otvoriť 

vlastnú dielňu, prijímať učňov a učiť ich, založiť si rodinu a stať sa váženým občanom mesta, v 

ktorom žil. 

Čomu sa budeš učiť v CECHU SVETLA? Keď Abrahám Harold Maslow hovoril o 

ľuďoch, ktorí dokážu vo svojom živote skutočne žiť sebaaktualizáciu, odhadoval ich len 

na nejaké 2%. Inde nájdeš všeobecný odhad, optimistickejší, aj keď nie oveľa, podľa 

ktorého niečo nadpriemerné a vskutku úspešné dosiahne v živote iba okolo 5% ľudí. 

Zvyšných 95% o podobných veciach sníva, ale nakoniec svoje sny neuskutočnia a 

samotné sny zanechajú a dokonca o tom hovoria, že už z nich akože „vyrástli“. Ježiš 

Kristus nám síce nezanechal žiadne čísla a jeho slová by sme predsa len mohli 

interpretovať trochu optimistickejšie, aspoň by tak mohli znieť, ale ani tak nie sú veľmi 

optimistické. Hovorí: „Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta 

vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú.  Aká tesná je brána a úzka 

cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú“ (Mt 7,13-14 SSV), alebo inde 

o Božích synoch a dcérach hovorí: „Neboj sa, maličké stádo“ (Lk 12,32 SSV). Ak by 

sme boli optimisti, mohli by sme možno na základe Ježišových slov zdvihnúť to číslo 

nakoniec úspešných ľudí na 30%... ale aj tak je to málo. 
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Prečo neuspeje každý? 

Ježiš vo svojom podobenstve o Rozsievačovi, ktoré nám aj sám vysvetlil, hovorí, že sú tri 

veci, ktoré spôsobujú neúspech: 

 nepochopenie, o čo nám ide a ako sa veci majú; 

 neochota znášať námahu, prekonávať prekážky, vytrvať dokonca aj tvárou v tvár 

prenasledovaniu a odsúdeniu nášho okolia; 

 neochota obetovať iné veci, ktoré nášmu cieľu prekážajú. 

Človeka, ktorý nie je schopný podobných vecí, by sme nazvali jedným spoločným 

slovom: NEDOSPELÝ, nezrelý človek. Môže byť pokojne plnoletý, mať občiansky 

preukaz, vodičský preukaz a právo voliť, ale plnoletosť ešte nie je dospelosť. Jedným z 

hlavných cieľov skautingu je preto aj výchova k dospelosti. A, ako ukazuje Ježiš, bez 

dospelosti neuspejeme ani na ceste nášho zbožštenia, na ktorej jedinej záleží. 

„Divosi vedia, aké je dôležité, aby sa chlapci naučili byť skutočnými 

mužmi, aby z nich nevyrástli bezduchí povaľači, ktorí sa len prizerajú 

mužskej práci. Ak sa chlapec venuje skautingu naplno, snaží sa, môže sa 

nazývať skautom, neskôr mužom a postupne zistí, že sa vie o seba bez 

problémov postarať. …  

Predpokladám, že každý chlapec chce byť pre svoju krajinu nejako 

užitočný. Môže to urobiť veľmi jednoducho - stať sa skautom. …  

Prvý krok smerom k šťastiu urobíte, keď si už ako chlapci budete 

pestovať zdravie a silu, aby ste v dospelosti boli užitoční a mohli sa zo 

života tešiť.“  

(sir Baden-Powell, citované z rôznych zdrojov) 

 

Prečo sa dospelosti musíme učiť? 

„Ľahko si všimneme, že naša spoločnosť produkuje veľké množstvo 

chlapcov a zároveň stále menší počet mužov.“  

(Róbert Bly, autor knihy Železný Ján) 

„Spoločnosť toho veľa od tínedžerov neočakáva — okrem starostí. A 

určite neočakáva spôsobilosť, zrelosť alebo produktivitu. Najsmutnejšie 

na tom je, že aj tínedžeri sa prispôsobili týmto menším očakávaniam, 

keďže kultúra od nich očakáva stále menej. Väčšina z nás vyrastala 

obklopená takýmito malými očakávaniami, a preto ich napĺňanie je pre 

nás ako dýchanie - vôbec sa nad tým nezamýšľame. A neuvedomujeme si, 
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čo sme stratili. Ako povedal istý vzdelaný expert: „Náš súčasný strop pre 

študentov je v skutočnosti oveľa bližšie k miestu, kde by mala byť 

podlaha."“  

(Brett  a Alex Harrisovci, tínedžeri, autori knihy Robiť ťažké veci) 

Počas celých dejín sa deti učili byť dospelým tak, že s dospelými ľuďmi žili a spolu s 

nimi a od nich sa stále viac učili nielen konať dospelé práce, ale aj ich múdrosti a 

skúsenostiam. Indiánski chlapci sprevádzali dospelých bojovníkov na lov, po večeroch 

pri ohni počúvali od mužov a starešinov príbehy, legendy a múdrosti. Celý ich život tak 

bol jednou veľkou školou dospelosti. A keď už boli pripravení, často prešli náročnou 

skúškou dospelosti, ktorá preverila ich silu, zručnosti, šikovnosť, prezieravosť i odvahu a 

po nej boli slávnostne prijatí medzi dospelých členov kmeňa. 

Dnes to už nefunguje. Dospelí sú väčšinu dňa v robote, Ty tráviš väčšinu času so svojimi 

rovesníkmi v škole, v krúžkoch, alebo aj na ihrisku a na ulici… Učitelia v škole sú síce 

dospelí, ale často sa iba objavia na hodine, odučia látku a tým to končí. Dnes sa mladí 

ľudia vlastne ani veľmi nemajú ako a od koho naučiť byť dospelými. Neexistuje ani 

nijaká zaužívaná možnosť, ako by si mohol dokázať Tvojmu okoliu a ostatným 

dospelákom, že už naozaj si dospelý človek a že Ťa za takého aj majú ostatní brať a 

prijímať. A neexistuje už ani nijaký rituál, ktorým by Ťa dospelí muži a ženy (aj Tvoji 

rodičia!) skutočne prijali medzi seba ako seberovného a správali by sa k Tebe s úctou a 

rešpektom, ktorý si si svojim konaním u nich zaslúžil. Výsledkom je, že namiesto 14. až 

15. roku, kedy dospievali ľudia v minulosti, dnes mnohí dospievajú až niekedy okolo 30. 

roku života, mnohí dokonca nedospejú nikdy, lebo sa nikdy skutočne nenaučia dospelými 

byť. Renomovaný nemecký detský psychiater Michael Winterhoff dokonca tvrdí, že 

dnešní tínedžeri sú čo do osobnostnej stránky a stupňa ich dospelosti niekde na úrovni 

šestnásťmesačného dieťaťa! To neznie dobre, že? 

Preto sa dnes musíme dospelosti učiť. Tento program CECHU SVETLA Ti v tom skúsi 

pomôcť. S jeho pomocou by si mal spoznať základné komponenty zrelého, dospelého 

života a začať si ich osvojovať. 

Aj keď v tejto etape veľa o Bohu a o zbožštení hovoriť nebudeme, je to stále súčasť tejto 

cesty. Tak, ako turista si najprv musí zbaliť batoh a pripraviť výstroj, až potom sa vydať 

na cestu, takisto aj Ty: keď si už v etape SVITANIE spoznal a ochutnal cieľ, v CECHU 

SVETLA bude Tvojou úlohou práve toto pobalenie sa – aby si sa potom v poslednej 

etape, v RÁDE SVETLA, na túto cestu definitívne vydal. 

V Tvojom „balení sa“ Ti prajeme veľa úspechov a Božieho požehnania! 

Duchovná rada SLSK 
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Cech Svetla Slovenského Skautingu 

Dvanástka Cechu Svetla 

Existujú najrôznejšie „zoznamy dospelosti“, ktoré sa snažia zhrnúť tie najzákladnejšie 

vlastnosti, ktorými by sa mal dospelý človek vyznačovať. Rôznia sa od štyroch 

kardinálnych čností gréckeho filozofa Aristotela cez sedem návykov vysoko efektívnych 

ľudí Stephena Coveya, desať bodov Skautského zákona lorda Baden–Powella (áno, aj 

skautský zákon je takýmto „zoznamom dospelosti“), až po zhruba trinásť kľúčových 

vlastností úspešného života Hala Urbana. 

V Cechu Svetla sme všetky tieto zoznamy dospelosti dali dohromady, premiešali, uvarili, 

precedili, roztriedili,… a výsledkom je Dvanástka Cechu Svetla SLSK. Tu je zhrnutá v 

jednoduchej a prehľadnej schéme: 

„DVANÁSTKA CECHU SVETLA“ 

 SVETLO PRAVDY: „Kto som?“ – BYŤ – čnosť: MÚDROSŤ, poznanie, 

rozvážnosť, správne chápať veci a správne sa rozhodovať 

1. PROAKTIVITA – iniciatíva a zodpovednosť 

2. ČESŤ, autotelický život založený na hodnotách, princípoch, zásadách 

3. ODVAHA a SEBAÚCTA, zdravá ctižiadosť a ambicióznosť, osobná 

veľkorysosť 

 SVETLO SILY : „Čo chcem?“ – JEDNAŤ – čnosť: VNÚTORNÁ SILA, 

odvaha, nemať strach, vedieť čo chcem, zachovať smerovanie k cieľu a vytrvať 

až do konca. 

1. PLÁNOVANIE – poznať cestu i cieľ 

2. MOTIVÁCIA – vnútorná sila prekonávať prekážky 

3. NAPREDOVANIE a RAST – budovanie nových návykov, čností, 

zdokonaľovanie svojich schopností,… 

 SVETLO KRÁSY : – „Ako to dosiahnem?“ – USPIEŤ – čnosť: MIENOSŤ, v 

zmysle disciplíny, vnútorného súzvuku a súladu, nadvlády nad srdcom a 

mysľou,… 

4. PRÁCA – nenahraditeľná podmienka úspechu 

5. SEBADISCIPLÍNA – odklad uspokojenia 

6. OBETA – uprednostnenie dôležitejšieho 
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 SVETLO LÁSKY: – „Čo ponúknem?“ – DELIŤ SA – čnosť: 

SPRAVODLIVOSŤ, spoločenstvo, komunikácia, vzťahy,… 

7. POSTOJ VÝHRA – VÝHRA – aby boli všetci víťazmi 

8. EMPATIA – najprv počúvať a pochopiť, až potom byť vypočutý… 

9. SYNERGIA – ovocie jednoty v rozdielnostiach 

Tieto vlastnosti, aj keď inak sformulované a nie vždy na prvý pohľad viditeľné, nájdeme 

aj v našom skautskom zákone a skautskom sľube – toto prepojenie Zákona a Sľubu 

skautov a skautiek budeme spoločne objavovať už počas cesty! 

Štrnásť týždňov k Tvojmu novému JA 

Zhruba tak dlho by malo trvať, kým sa dôkladne oboznámiš so všetkými dvanástimi 

položkami Dvanástky a budeš pripravený nastúpiť Cestu cechu ako cechový učeň. 

TÚTOR 

Je potrebné, aby si si vyvolil niekoho, kto Ti bude na tejto ceste pomáhať a súčasne bude 

hodnotiť Tvoj postup na tejto ceste. Môže to byť Tvoj doterajší tútor z etapy SVITANIE 

– ak si sa mu v nej na záver pekne a slušne poďakoval, tak ho teraz môžeš ísť 

informovať, že (ak bude ochotný), jeho úloha ešte neskončila. Môže to byť aj Tvoj 

skautský radca, alebo vodca, v každom prípade ale niekto, na kom aj Ty sám vidíš, že je 

to človek, ktorý sa už správa dospelo. Nie je to už rozmaznané decko, ani pobláznený 

tínedžer, ani lenivý „rover“ (lebo aj takí sú), ale človek, ktorého pre svoje osobnostné 

kvality uznávaš. Výber tútora je dôležitý, pretože práve s ním budeš úzko spolupracovať 

počas celej cesty Cechu Svetla. O tejto Tvojej ceste by mal byť určite informovaný Tvoj 

radca družiny i vodca Tvojho oddielu, pokiaľ sami neplnia úlohu tútorov. 

DVOM JE LEPŠIE, AKO JEDNÉMU… 

Podobne ako v etape SVITANIA, aj v CECHU SVETLA je určite dobrým nápadom dať 

sa dohromady viacerí a prechádzať touto cestou spoločne. Vzájomne si tak môžete radiť, 

pomáhať a vzájomne aj hodnotiť, ako sa Vám darí spĺňať úlohy, ktorými prechádzate. 

Ďalšou možnosťou, hlavne, ak program nerobí celá družina, alebo viacerí, je vytvoriť 

dvojice, kde na každej úlohe pracujete spoločne ako tím a vzájomne sa dopĺňate. 
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1. úloha:  

TAJOMSTVO RASTU 

„Sme tým, čo opakovane robíme. Dokonalosť nie je čin, ale zvyk.“ 

(Aristoteles) 

V krátkosti: 

 Čo sa naučíme: Ako návyky ovládajú náš život a ako môžeme my ovládnuť naše 

návyky. 

 Kde v skautingu toto umenie nájdeme: všade. Skauting, podobne ako iné 

výchovné hnutia, je celý zameraný na to, aby nám pomohol vštepiť si tie správne 

návyky a potom podľa nich úspešne a šťastne žiť. 

Tajomstvo návykov 

Dospelý človek je ten, ktorý „dospel“ k niečomu. Vyrástol. Ako sa to deje? Ak dáme 

stranou telesný rast, ktorý prebieha automaticky, môžeme povedať, že každý ďalší rast 

je formou navykania si na niečo: Napríklad veľké svaly a telesná sila nie sú nič iné, než 

návyk Tvojho tela na tvrdú drinu v posilovni, ktorej ho pri tréningu vystavuješ. 

Šikovnosť je zase návyk Tvojho mozgu a svalov robiť niečo zručne a bezchybne. Učenie 

sa je snaha navyknúť mozog, aby držal v pamäti všetky tie latinské názvy rôznych burín, 

čo sa ich učíš – a súčasne snaha navyknúť ho pracovať lepšie a efektívnejšie, aby si si 

nabudúce podobné veci zapamätal rýchlejšie a ľahšie (hovorí sa tomu zlepšenie pamäte). 

Dokonca aj priateľstvo môžeme chápať ako návyk žiť s niekým spoločný priateľský 

vzťah a učenie sa rozumieť si (čo je zase návyk). 

Z tohto pohľadu by sa dalo Tvoje „JA“ charakterizovať ako „súhrn návykov“: 

 ZVYK tela fungovať a pracovať určitým spôsobom 

 ZVYK myslieť určitým spôsobom 

 ZVYK robiť veci a organizovať si život určitým spôsobom 

 ZVYK správať sa k ľuďom určitým spôsobom 

 ZVYK hľadieť na svet dookola určitým spôsobom 

 ZVYK brať život tak, ako ho berieme 
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 atď. 

A tak ani dospelosť nie je nič iné, než naučenie sa, navyknutie si myslieť, žiť a konať 

dospelo! 

ČNOSTI VERZUS NERESTI 

Ako zistil už Aristoteles: Správne návyky – ČNOSTI – nás posúvajú smerom k úspechu 

a k šťastnému životu. Preto podľa neho iba čnostný človek môže byť v živote šťastným. 

A zase zlé návyky – NERESTI – nás zase brzdia a môžu nám nakoniec život úplne 

zničiť.  

Čnosti – tým, že sa pre nás dobré a správne konanie stáva navyknutým – spôsobujú, že je 

pre nás prirodzené a ľahké konať správne.  

Napríklad športovec, ktorý si navykol denne ráno o piatej vstať a potom dve hodiny tvrdo makať 

v posilovni, to robí úplne automaticky, poľahky, nemusí sa nijako premáhať a prináša mu to 

veľkú radosť a uspokojenie. Dokonca keby mu niečo zabránilo v rannom tréningu, ako je naň 

navyknutý, cítil by sa nesvojo a zle a tréning by mu jasne chýbal.  

Neresti, naopak, nás navykajú na zlé veci.  

Ak by teda náš športovec bol navyknutý namiesto toho ráno do desiatej vylihovať v posteli a 

potom sa celý deň iba flákať, musel by sa veľmi nútiť a premáhať, aby ráno o piatej vstal a išiel 

trénovať. Možno by sa k tomu ani nikdy neodhodlal. A keby aj, po pár pokusoch by to možno 

vzdal, také ťažké by mu to pripadalo. A asi by sa nikdy športovcom ani nestal...  

V tom je čaro čností, čiže dobrých návykov: že nielen náš život robia dobrým a 

úspešným, ale to, čo k úspechu vedie, pre nás robia ľahkým a príjemným a dokážeme to 

bez problémov a bez námahy konať! 

Ako vznikajú návyky? 

Návyk je niečo, čo konáme úplne automaticky, samozrejme, bez toho, aby sme nad 

tým uvažovali a už vôbec bez toho, aby sme sa museli do neho nejako vedome „nútiť“.  

Kým sa návyk stane návykom, musí sa vybudovať: opakovaním toho istého konania v 

tej istej situácii (napríklad návyk, že vždy, keď ma niečo vytočí, tak sa najprv desať krát 

zhlboka nadýchnem a až potom konám, či hovorím), alebo v tom istom čase (napríklad 

si idem zabehať „vždy o siedmej ráno“, ale môže to byť rovnako aj „vždy po obede“, 

alebo „hneď po návrate zo školy“ a pod.) 
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POZOR NA NERESTI! 

Návyky sa v nás pestujú bez ohľadu na to, či to chceme, alebo nie. Čokoľvek konáme 

opakovane znova a znova, stane sa návykom. Ak tomuto nevenujeme pozornosť, je 

pravdepodobnejšie, že návyky, ktoré sa v nás vytvoria, budú skôr tie zlé, neužitočné a 

škodlivé, čiže neresti.  

ŠANCA PRE ČNOSTI! 

Na druhej strane dobrá správa je, že ak chceme, môžeme si vedome vypestovať také 

návyky, aké len chceme. A práve takto vznikajú čnosti: že si cieľavedome navykáme na 

dobré a správne konanie, až kým sa pre nás nestane samozrejmým, úplne automatickým. 

AKO DLHO TRVÁ VYPESTOVANIE NÁVYKU? 

 Podľa Robina Sharmu je na vypestovanie návyku potrebné opakovať nový návyk 

najmenej 21 po sebe idúcich dní. 

 Podľa Tomáša Blažu a iných je potrebné to robiť najmenej 30 po sebe idúcich 

dní. 

 Podľa doktorky Phillippy Lally z Cancer Research UK Health Behaviour Research 

Centre to trvá 66 dní, po ktorých sa to, čo robíme, stáva pre nás automatickým 

a nemusíme sa na to ďalej sústreďovať. 

Dôležité je neprerušiť túto reťaz. Vraj ak len jeden deň danú vec, ktorú si chceme 

navyknúť, vynecháme, musíme začať znova od začiatku! 

Ak vezmeme strednú hodnotu, znamená to úžasnú vec: môžeme sa každý mesiac 

naučiť jeden nový návyk – po 30 dňoch je už dostatočne upevnený na to, aby sme 

k nemu pridali ďalší a po 66 dňoch je už pre nás úplne samozrejmý. V praxi to znamená, 

že za rok sa môžeš naučiť 12 úplne nových návykov, napríklad: 

 Ráno vstať, zabehať si a dať si sprchu 

 Ranná modlitba a skriptúra,  

 Večerná lektúra 

 Po návrate zo školy sa hneď ísť učiť a mať to rýchlo za sebou 

 Prestať si uťahovať z ľudí, posmievať sa im a ponižovať ich 

 Denne prečítať aspoň 5 strán z nejakej náučnej knihy (ročne je to takmer 2000 

strán, to je zhruba desať priemerných kníh) v rámci sebavzdelávania 

 atď. 
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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? 

DÁ SA ODSTRÁNIŤ ZLOZVYK? 

Dá, len treba vedieť, ako na to. V podstate to chce dať dohromady tri veci:  

1) Nahradíť zlozvyk iným, dobrým zvykom! Ak by si to neurobil, po Tvojom zlozvyku 

by ostala „prázdna diera“ v Tvojom živote – a tá by Ťa neustále zvádzala vrátiť sa 

k Tvojmu zlozvyku. 

Ak teda napríklad máš zlozvyk, že vždy večer iba tak sedíš a zbytočne márniš čas tým, že 

surfuješ na nete, nestačí si iba povedať: „Dobre, oddnes to už nebudem robiť!“, ale je dôležité 

nahradiť tento zlozvyk iným, dobrým zvykom: „Namiesto toho si pol hodiny budem čítať nejakú 

zaujímavú knihu!“, alebo „Namiesto toho si vždy večer pôjdem zacvičiť!“ a tak. 

2) Odstrániť „spúšťače“ zlozvyku.  

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“. Alebo si dobrovoľne na nejaký čas 

nainštaluješ do svojho compu softík, ako je napríklad BullGuard a nastavíš si na ňom, že po 

siedmej večer Ti jednoducho zablokuje net o prehliadač a hotovo…  

3) Spojiť zo začiatku nový návyk s odmenou. Každý návyk nám totiž prináša aj nejaké 

uspokojenie. Kvôli nemu sme si nakoniec návyk vypestovali. Ak sa pokúsime starý 

návyk odstrániť, odstránime aj jeho uspokojenie. A kým si navykáme na ten nový, 

uspokojenie často ešte neprichádza, alebo je prehlušené námahou z navykania si na niečo 

nové. Preto je dobré vymyslieť si nejakú odmenu, ktorú si sprvu doprajeme len vtedy, ak 

splníme svoj záväzok, smerujúci k novému návyku. Tak návyk spojíme s niečím 

príjemným a uľahčíme si navykanie na nové veci. 

Napríklad surfovanie na internete prináša uspokojenie v podobe „vypnutia“ a v podobe záplavy 

síce zbytočných, ale často vtipných a zaujímavých informácií... a popri tom ešte môžeš chrúmať 

čipsy, alebo čokoládu... Keď namiesto toho začneš napríklad behať, tak na jednej strane prídeš o 

to „vypnutie“ a o čipsy a o zábavku na nete. A súčasne behanie Ti bude pripadať namáhavé a 

pretože si v behu úplný nováčik, nebudeš ešte prežívať ani žiadnu radosť z úspechov, či nával 

endorfínov do mozgu a legendárne „bežecké opojenie“, pretože to vraj nastupuje až po zhruba 

hodine behu a toľko behať ešte ani náhodou nevydržíš. Takže urobíš niečo iné. povieš si: OK, ak 

namiesto sedenia pri počítači budem aspoň dvadsať minút behať, tak si po skončení behania za 

odmenu pustím na DVD jeden diel môjho obľúbeného seriálu... . Alebo si dám nejakú 

maškrtu. Alebo nejakú inú odmenu, ktorou sám seba odmením za to, že som sa premohol. 
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Na inšpiráciu a zamyslenie: 

„Náš život je zložený z 10% z toho, čo sa nám jednoducho stane – a až z 90% z toho, ako 

na to budeme reagovať.“ (mladi-uspesni.sk) 

Napríklad: To, že chodíš povinne do školy, je 10% Tvojho úspechu. Návyk poctivo sa učiť je 

potom zvyšných 90%. Preto lajdák (chodí do školy a neučí sa) nebude napriek skvelej škole, 

ktorú navštevuje, úspešný – a, naopak, samouk (ktorý pre niečo nemôže chodiť do školy, ale je 

zvyknutý učiť sa a poctivo na svojom vzdelaní pracovať) bude aj napriek nepriaznivej situácii, 

kedy nemá kam chodiť do školy, omnoho úspešnejší! 

„Keď chcete vonkajší svet zmeniť, musíte začať meniť svoje myslenie, a to tak, že 

preprogramujete svoje podvedomie. Musíte si v sebe vybudovať štruktúru hodnôt, 

presvedčení a vnútorných postojov, ktoré sú v súlade so životom, aký chcete prežívať 

navonok. Musíte si vytvoriť svoj vlastný charakter.“ (Brian Tracey) 

„Cvičenie je kľúčom k osvojeniu si akejkoľvek zručnosti. Našťastie, naša myseľ je ako 

sval. Čím viac sa používa, tým je silnejšia a tým viac dokáže. Cvičením si môžete osvojiť 

akékoľvek správanie či vypestovať akýkoľvek návyk, ktorý pokladáte za vhodný či 

potrebný.“ (Brian Tracey) 

„Ľudské čnosti sú pevné postoje, stále dispozície, trvalé dokonalosti rozumu a vôle, ktoré 

usmerňujú naše činy, usporadúvajú naše vášne a riadia naše správanie podľa rozumu a 

viery.(2500) 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. Sú výsledkom a zároveň zárodkom morálne dobrých činov: 

uspôsobujú všetky schopnosti človeka, aby mali účasť na Božej láske.“ (Katechizmus 

katolíckej cirkvi 1804) 

„Štyri čnosti majú základnú úlohu. Preto sa volajú „základné čnosti“ (virtutes 

cardinales); všetky ostatné sa zoskupujú okolo nich. Sú to: rozvážnosť (prudentia), 

spravodlivosť (iustitia), mravná sila (fortitudo) a miernosť (temperantia).“ (Katechizmus 

katolíckej cirkvi 1805) 

„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) 

„Mudrca nemôže stihnúť ani krivda, ani pohana, lebo pre múdrosť jediným zlom je 

neresť a tá nemôže vstúpiť tam, kde je čnosť.“ (Seneca) 



Cesta Svetla Slovenského skauting - 18 -  Cech Svetla 

Tvoja úloha na tento týždeň: 

 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: 

o  vytrváš 30 dní bez prerušenia budovať svoj nový návyk 

o  a po uplynutí tejto doby zreferuješ, aký dopad na Tvoj život táto zmena 

mala! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

P.S.: 

Celá Dvanástka Cechu Svetla vlastne nie je nič iné, než dvanásť návykov, ktoré sú bránou 

k Tvojmu úspechu! Všimol si si to? 

Podobne ĽALIOVÝ ŽIVOT, s ktorým si začal počas cesty SVITANIA (a v ktorom určite 

pokračuješ), je nástrojom, ako prostredníctvom disciplinovaného a sústavného 

opakovania určitých vecí si na ne navyknúť a tak zmeniť svoje vnútro, samotnú svoju 

osobnosť. 

Červený stupeň odborky Skautský zákon 

Súčasťou Tvojej cesty CECHU SVETLA bude aj dosiahnutie červeného stupňa odborky 

Skautský zákon. Len si pripomeňme, že to znamená: 

 6. súvislých mesiacov žiť ĽALIOVÝ ŽIVOT 

 samozrejme doplnený o body z odborky Katolík.  

 

Ako to vidia Boží synovia a dcéry… 

„Chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť,  trpezlivosť 
osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej.“  (Rim 5,3-4 SSV) 

„Práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť.“ (2 Pt 
1,5 SSV) 

„Videl Oniáša, niekdajšieho veľkňaza, muža dokonalého a šľachetného, skromného v 
obcovaní, jemného povahou, dôstojného v reči a od detstva starostlivo cvičeného vo 
všetkých čnostiach, ako sa s rozpätými rukami modlí” (2 Mak 15,12 SSV) 
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2. úloha 

ODVAHA a SEBAÚCTA 

„Dom menom ÚSPECH je postavený  

na zdravej sebadôvere.“ 

(mlady-uspesny.sk) 

V krátkosti: 

 Čo sa naučíme: Ako sa zbaviť strachu a objaviť tajomstvo odvahy. 

 Kde v skautingu toto umenie nájdeme: napríklad v 10. bode skautského zákona: 

„Skaut je čistý v myšlienkach, slovách i skutkoch“ 

Vystrašení frajeri 

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 

Turci, pijú ako Švédi a slovník si nezadá so septikom)… 

ODKIAĽ SA BERIE STRACH? 

Teraz nemám na mysli strach, kedy Ti drkocú zuby a potia sa Ti dlane. Ide o ten druh 

strachu, ktorý by si nazval skôr obavami, alebo neistotou, strachom zo zlyhania a zo 

sklamania, pretože sa alebo bojíš, že cieľ alebo nestojí za to, aby si sa kvôli nemu 

namáhal, alebo si netrúfaš na jeho dosiahnutie: 

 Strach z NEÚSPECHU: 
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o  Čo ak neuspejem a prežijem namiesto šťastia sklamanie? 

o  Čo ak výsledok nebude stáť za to a prežijem namiesto šťastia sklamanie? 

 Strach z BOLESTI: 

o  Budem sa namáhať, pracovať, drieť – a čo ak výsledok nebude stáť za to? 

o  Budem sa namáhať, pracovať, drieť – a čo ak nakoniec neuspejem? 

 Strach zo STRATY: 

o  Čo ak budem musieť niečo obetovať? Čo ak niečo stratím, o niečo prídem? 

o  Čo ak niečo obetujem a výsledok nebude stáť za to? 

o  Čo ak niečo obetujem a nakoniec neuspejem? 

o  Nie je lepšie radšej neobetovať nič a uspokojiť sa s tým, čo mám? 

Tajomstvo odvahy 

Odvaha sa nerozlučne spája so zdravou sebaúctou a sebavedomím a, naopak, strach 

je výsledkom ich nedostatku, malého sebavedomia a malej sebaúcty: 

 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 bojí neúspechu 

a sklamania. Preto sa radšej uspokojí s tým čo má a zbytočne neriskuje nejaké 

veľké ciele a podobne.  

Odvaha – čiže schopnosť prekonať strach – potom rozhoduje o tom, ako bude náš život 

vyzerať. 

Ako získať sebaúctu a sebadôveru 

ZO SKÚMANIA SEBA:  

sv. Monika, matka sv. Augustína, svojmu synovi hovorievala: „Keď to dokázal ten, a keď 

onen, prečo by si to nedokázal ty, Augustín?“ Iste, možno nemáme dokonalú ohybnosť a 

prešvihli sme vek na to, aby sme uspeli ako gymnasti a možno nemáme dokonalý 

hudobný sluch, aby sme sa vyrovnali Mozartovi, či genetické predpoklady, aby sme 

tromfli Arnolda Schwarzeneggera čo do dokonalosti postavy a svalov. Na druhej strane: 

ak sa porovnáme s úspešnými a veľkými ľuďmi, zistíme, že to neboli žiadni supermani, 

či nadľudia. Boli takí istí, ako ja, alebo Ty. Len dôsledne používali tie isté schopnosti a 

možnosti, ktoré máme aj my, aby dosiahli svoj úspech. To, čo dokázali oni pre úspech vo 



Cesta Svetla Slovenského skauting - 21 -  Cech Svetla 

svojej oblasti a obore, môžeme vo svojom obore dosiahnuť aj my, ak použijeme tie isté 

nástroje, aké použili oni. Prečo by sme mali mať nejaký pocit neschopnosti, či 

menejcennosti? Všetci títo úspešní ľudia sú na 99% takí istí, ako Ty – a preto sú 

dôkazom toho, že to, čo dosiahli oni, môžeš kedykoľvek dosiahnuť aj Ty, ak budeš 

chcieť! Ako hovoril starý dobrý Thomas Alva Edison: „Genialita je tvorená z 99% 

drinou, a len 1% je talent.“ 

SKÚSENOSŤ ÚSPECHU:  

Thomas Carlyle, škótsky filozof, hovorí: „Nič nebuduje sebadôveru a sebaúctu tak, ako 

úspech!“ Prečo teda nebyť úspešným? Stačí urobiť niekoľko jednoduchých vecí: Úplne 

prvým krokom môže byť rozhodnutie každý deň urobiť nejakú mimoriadnejšiu, alebo 

nepríjemnejšiu vec, na ktorú, keď ju zvládneš a premôžeš sa, v ten deň budeš môcť byť 

hrdý. Potom si stanov nejaký cieľ, na začiatok nejaký ľahší, ktorého dosiahnutie Ti 

nepotrvá príliš dlho. Zapracuj na jeho dosiahnutí. Keď sa Ti to podarí, patrične si to uži. 

Osláv svoj úspech. Nezhadzuj sám seba tým, že si povieš: „Ále, to nič, to sa mi len tak 

podarilo… šťastie…“ Úspech je úspech, tak si ho uži! Podobne si uvedom a vychutnaj 

každý bežný úspech, ktorí v bežnom živote dosiahneš: od jednotky na hodine biológie až 

po skvelé zvládnutie opravy záhradnej hadice u Vás na chalupe! Postupne, ako bude 

Tvoja sebadôvera rásť, sa budeš púšťať do stále väčších a dlhotrvajúcejších cieľov bez 

toho, aby si to vzdal, pretože už budeš vedieť, budeš mať navyknuté, že môžeš byť 

úspešný, že sa to dá!  

VÍTAŤ AJ NEÚSPECH:  

Vzpierač v posilovni pri tréningu ide vždy až do zlyhania – inými slovami, až do štádia, 

keď už neuspeje vo zdvihnutí činky a musí to vzdať. Napriek tomu sa nezosype – pretože 

vie, že takto to v tréningu musí ísť. A vie, že vďaka zlyhaniam v posledných 

opakovaniach v tréningu raz zvíťazí na majstrovstvách sveta. Neúspech je tiež formou 

úspechu, pretože nám to ukazuje, kadiaľ cesta k nášmu cieľu nevedie. Neúspech je teda 

tiež podobou úspechu, aj keď nám to znie divne. Preto by sme sa mali radovať (a poučiť) 

z každého neúspechu, z každej chyby, ktorú urobíme, pretože vďaka ním sme stále 

bližšie a bližšie k nášmu cieľu! Thomas Alva Edison urobil 147 neúspešných pokusov, 

kým našiel správne vlákno do žiarovky. Neskôr, v jednom rozhovore, mu mladý reportér 

položil otázku, ako sa cítil po toľkých zlyhaniach. Edison odpovedal: „Nezlyhal som ani 

raz. Vynašiel som žiarovku. A bol to proces pozostávajúci z tisíc krokov.“ Bratia 

Wrightovci vzlietli vraj 805-krát (a 805-krát spadli), kým sa im na 806. krát podaril let, 

ktorým sa zapísali do histórie. 
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PRIPUSTIŤ SI VLASTNÉ SLABOSTI:  

Ľudia s malou sebadôverou a veľkým strachom sa boja pripustiť si svoje slabosti, pretože 

sa boja, že by to odhalilo ich slabosť a frajerskú pretvárku, ktorú hrajú navonok. 

Priznanie si slabostí je poctivým postojom a z tejto poctivosti sa môže zrodiť sila: „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!“ Ako hovorí William J. H. Boetcker, motivačný rečník: „Lepšie je byť 

silným človekom so slabinami ako byť slabochom bez silných stránok. Diamant s kazom 

je hodnotnejší ako tehla bez chýb.“ 

VZÁJOMNE SA PODPOROVAŤ:  

Medzi ľuďmi je zvykom skôr sa vysmievať jeden z druhého, kritizovať, ponižovať, 

uťahovať si z druhých,… (pretože aj to je taký úbožiacky spôsob, ako robiť zo seba 

frajera na úkor ostatných). Nakoniec sú ale porazení všetci, ktorí sa takto k sebe správajú. 

Navzájom sa znechucujú, navzájom si podkopávajú svoju sebaúctu a sebavedomie, 

oberajú sa o odvahu – a nakoniec sa nikto z nich na nič neodváži, nielen zo strachu, že by 

zlyhal, ale navyše aj zo strachu z posmechu a z hanby, ktorú by pred ostatnými 

nemilosrdnými kritikmi utŕžil… Tvoja skautská družina môže byť miestom, kde to 

vedome zmeníte! Rozhodnite sa, že medzi sebou nebudete sa nikdy jeden k druhému 

správať tak, že by ste sa z niekoho vysmievali, ponižovali ho, zosmiešňovali, bavili sa na 

jeho „slabostiach“ a podobne; budete sa k sebe správať s opravdivou úctou a 

priateľstvom a v každom z Vás sa budete snažiť vidieť hlavne to dobré a krásne; a budete 

sa navzájom povzbudzovať a podporovať vo všetkom (dobrom, samozrejme ), čo kto 

bude vo Vašej družine podnikať! Výsledok bude ohromujúci! 

VEĽKÉ VECI A SKUTOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ:  

Ak Ti Tvoj vodca pred táborom povie: „Vieš čo, Ty budeš mať na starosti pozametať po 

naložení všetkého táborového vybavenia na nákladiak podlahu v klubovni!“ – tak ťa to 

nijako nenadchne. V duchu totiž budeš vedieť, že Tvoj vodca Ti nejako veľmi 

nedôveruje a nič zodpovednejšie Ti zveriť nehodlá… Ale naopak, ak Ti povie: „A Teba 

by som chcel poprosiť, keby si pripravil na tohtoročný tábor skvelý a vzrušujúci 

program!“ – tak to už je niečo iné! To je prejav dôvery – a my sa cítime šťastní, pretože 

to dvíha aj našu vlastnú sebaúctu a sebadôveru a v duchu si hovoríme: „Človeče, ja som 

dobrýýý!“ Niečo podobné môžeš vo svojom živote ale robiť aj sám: nebáť sa robiť ťažké 

veci. Čiže podujímať sa na veci, ktoré nie sú úplne ľahké (= Tvoja zóna pohodlia a 

zábavy), nie sú ani priťažké a zjavne nad Tvoje sily (= zóna pohromy a zlyhania), ale sú 



Cesta Svetla Slovenského skauting - 23 -  Cech Svetla 

to veci, ktoré sú uprostred (v tzv. „zóne rastu“): ťažké, náročné, vyžadujú od Teba 

seriózne nasadenie Tvojich síl a schopností, možno budú od Teba vyžadovať aj osvojenie 

si nových vecí, ale sú uskutočniteľné.  

Vlastne je to podobné, ako keď cvičíš v posilovni s činkou: mávanie s 2kg jednoručkou je zábava, 

ale svaly Ti z nej neporastú. 200kg činka je zase priveľa, privalila by Ťa a možno aj prizabila. 

Ale tvrdý tréning s 85kg činkou je niečo, čo je drina, ale dá sa to – a výsledkom je super pocit zo 

zvládnutého tréningu a svaly rastú jedna radosť!  

Uplatni tento princíp aj na ostatné oblasti svojho života: nevyhýbaj sa primerane ťažkým 

a náročným veciam – a výsledkom je silný pocit úspechu a rast Tvojich schopností, ale aj 

sebadôvery a sebaúcty. 

BUĎ CHARAKTERNÝ:  

Pocit správnosti – som dobrý, čestný, zásadový človek a nemám sa za čo hanbiť – je 

možno jedna z najdôležitejších zložiek zdravej sebaúcty. Preto buď zásadový, dobrý a 

čestný. Dbaj na to, čo do seba „vpúšťaš“ v podobe kníh, filmov, hudby, myšlienok,… 

ako hovorí Alexandre Havard, školiteľ lídrov: „To, do akej spoločenskej vrstvy sa človek 

zaradí, závisí aj od filmov, ktoré pozerá, hudby, ktorú počúva, a samozrejme kníh, ktoré 

číta.“ Neorientuj sa na veci, ale na to, kým si, čo dokážeš, slovami Ericha Fromma, usiluj 

sa radšej byť, než mať, pretože práve ono „byť“ určuje Tvoju skutočnú cenu a hodnotu. 

Uprav si svoje prostredie, v ktorom žiješ, tak, aby Ťa podporovalo, Hovorí sa, že nie 

svinčík robí prasatá, ale prasatá robia svinčík… U ľudí to ale tak úplne neplatí. Ak je 

prostredie, v ktorom žiješ (Tvoja izba a podobne) v stave „chaosu“, ovplyvňuje to 

podobným spôsobom aj Tvoju myseľ. Naopak, poriadok a určitá „kvalita“ v Tvojej izbe, 

na Tvojom stole a podobne môžu napomôcť správne naladiť aj Tvoju myseľ a vylepšiť 

Tvoj vnútorný postoj! Zbytočne nedumaj (čo ale neznamená „nemysli“!), keď človek 

príliš uvažuje nad tým, čo robí a nad tým, čo všetko sa môže pokaziť a ako sa to všetko 

môže pokaziť a čo ho to všetko bude stáť a ako mu to bude chýbať a ako to vydrží a či to 

vydrží, tak nakoniec iba zbytočne zneistí sám seba a oberie sa o všetku odvahu. Preto je 

niekedy lepšie moc nešpekulovať, ale jednoducho ísť a urobiť, čo treba a basta! A 

nakoniec, správaj sa už teraz ako človek so zdravou sebaúctou! Dbaj o seba, o to, ako 

vyzeráš, ako navonok vystupuješ… „Zlepšenie reči tela, výzoru a spôsobu obliekania je 

pravdepodobne najjednoduchší a najúčinnejší spôsob ako zvýšiť svoju sebadôveru.“ 

(Daniel Shaw). Nerob zo seba smiešneho frajera, ani nebuď zakríknutý niekde v kúte, ale 

skús aj navonok vystupovať s istotou a pokojom človeka, ktorý si je vedomý svojej 

hodnoty a má úctu sám k sebe! Možno by si neveril, ako významne sa môže odraziť na 

Tvojom myslení a vnútornom postoji napríklad len to, že budeš chodiť vystretý a nie 

zhrbený, budeš pozerať priamo pred seba a nie kamsi dole, do zeme, budeš pokojne a 

hlboko dýchať a zreteľne a jasne hovoriť namiesto nejakého „drmolenia“…! 
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Traja zabijaci sebadôvery a sebaúcty 

POROVNÁVANIE SA S INÝMI… 

Porovnávanie sa s inými ľuďmi je znakom malej sebadôvery a sebaúcty. V podstate 

keď sa porovnávame s inými ľuďmi, akoby sme tým hovorili: „Tí druhí sú tí dobrí 

a správni a ja sa stále musím s nimi porovnávať, aby som si overil a potvrdil, či vôbec za 

niečo stojím…!“ 

Na olympijských hrách v roku 2012 sa súťažilo v 35 rôznych športoch a množstvo z nich – ako 

napríklad atletika – malo ešte množstvo disciplín. Čo myslíš, čo by sa stalo, keby sa vzpierač 

začal porovnávať s modernou gymnastkou? Gymnastka s cyklistom? Cyklista s plavcom? 

A plavec s futbalistom? Všetci by upadli do strašnej depresie, pretože ani jeden sa ani zďaleka 

nemôže vyrovnať tomu druhému. Našťastie, nikto z nich to ani nerobí! Namiesto toho sa všetci 

snažia byť tí najlepší v tom športe, ktorý je ich vlastný. 

V našom živote je to rovnaké, akurát, že namiesto 35 športov na olympiáde v živote 

existuje vyše 7 000 000 000 rôznych „disciplín“ života.  

Nemôžete porovnať medzi sebou Ronalda Reagana, Matku Tezezu, Jána Pavla II. a generála 

McArthura a pýtať sa, ktorý z nich bol lepší! Ani jeden, pretože každý z nich žil svoj vlastný, 

úplne jedinečný život, každý z nich bežal svoj vlastný osobný pretek a každý z nich v rámci 

svojich možností dosiahol zrejme svoje maximum. Preto sú úspešnými všetci štyria: nie preto, že 

by McArthur prekonal Matku Terezu, alebo Ronald Reagan Jána Pavla II., ale preto, že každý 

z nich prekonal sám seba a dosiahol svoje vlastné, osobné, jedinečné a neopakovateľné 

maximum!  

Nemá zmysel sa porovnávať s inými ľuďmi, pretože každý z nás žijeme iný život 

a ideme po svojej dráhe. Porovnávanie sa s inými nám nič dobré neprinesie, pretože 

nikdy nemôžeme byť niekým iným – tak, ako nikto iný nedokáže byť nami samými. 

A pretože sa nikdy nedokážeme stať takými, akí sú iní, nutne nám to prinesie iba 

sklamanie, pocit nedostatočnosti a postupne to zničí našu sebaúctu, či sebadôveru. 

V roku 2012 na olympijských hrách slovenský štvorkajak získal v olympijskom finále 6 miesto. 

Poviete si: Úžasný úspech! Nie je to skvelé, patriť medzi šesť najlepších posádok na celom svete? 

A predsa naši kajakári prišli do cieľa zronení („zvädnutí“, ako to nazval reportér, ktorý ich tam 

odchytil), so slzami v očiach, strhaní, s ústami plnými slov „neúspech“ a podobne. Prečo? Ako 

to, že si nedokázali vychutnať svoj obrovský olympijský triumf, to, že dosiahli úspech, o akom sa 

zvyšným 6 999 999 976 ľuďom ani nesníva? Jednoducho preto, že sa neustále porovnávali s tými 

20-timi, ktorí do cieľa prišli o pár smiešnych desatín sekundy pred nimi! Nie je to smutné, takto 

obrátiť úspech na porážku a radosť na plač a smútok? 
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Preto nikdy takúto chybu nerob. Nie si otrokom iných, ani nie sú Tvojimi šéfmi, ani 

zamestnávateľmi – tak prečo by si mal byť na nich závislý a riadiť a hodnotiť sa podľa 

nich? 

To neznamená, že nemôžeš mať zdravé vzory, ktoré Ťa inšpirujú a ktorým sa túžiš 

vyrovnať, či dokonca ich prekonať. Ale v okamihu, keď sa z toho stane „súperenie“ s 

Tvojim vzorom a istá forma posadnutosti (a namiesto inšpirácie nás skôr začne 

deprimovať to, že sme sa im ešte stále nevyrovnali), je to už niečo zlé a je na čase sa z 

toho prebrať! 

TÚŽBA PO UZNANÍ OKOLÍM… 

Je to takmer to isté, ako pri porovnávaní sa. Zase je to nedostatok sebaistoty, sebaúcty 

a sebadôvery. Preto stále potrebujeme niekoho, kto by nám znova a znova potvrdzoval: 

„Si dobrý! Stojíš za to!“ V praxi je výsledkom tejto túžby otroctvo, v ktorom sa 

stávame závislí na mienke iných ľudí. Už netúžime byť dobrí a lepší a úspešní, skôr sa 

snažíme splniť očakávania svojho okolia – kamarátov, partie, spolužiakov,… – aby 

sme si tak zaslúžili ich priazeň a uznanie. A potom je nám často jedno, či to znamená 

robiť dobré, alebo zlé veci, či cestou k uznaniu „v bande“ je mať na vysvedčku samé 

jedničky, alebo či to znamená opiť sa, fajčiť trávu a postriekať sprejom čerstvé fasády 

domov… 

SÚPERENIE 

Aj súperenie je znakom malej sebadôvery, ktorú si musíme znova a znova potvrdzovať 

tým, že nad niekým víťazíme a niekoho porážame. Okrem malej sebadôvery 

a problémov, ktoré malo aj porovnávanie sa s inými, nesie so sebou aj ďalšie vážne 

problémy: 

 Neustále potrebujeme konflikty a súperov, nad ktorými by sme mohli ukazovať 

a dokazovať svoju prevahu. 

 Porážka sa potom často zvrhne do pomsty a nenávisti. 

 Často sa nesnažíme iných poraziť tým, že by sme boli naozaj lepší, ako oni, ale 

skôr tým, že ich ponížime: zákernou hrou, ohováraním, osočovaním, podrazmi, 

výsmechom, ponižovaním,… – a to je naozaj nízke a robí nás to samých nízkymi. 

 Alebo si vopred vyberáme tých slabších a na nich si potom potvrdzujeme svoju 

„prevahu“ – o tom je nakoniec šikana a podobné veci, že? 
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 Ak nedokážeme druhých poraziť, môže nás to znechutiť a obrať o všetku 

sebadôveru a odvahu. 

 A, naopak, ak porazíme iných, môže nás to zastaviť na ceste rastu, pretože „sme 

aj tak lepší, než ostatní“ – bez toho, aby sme si uvedomili, že to je aj štvorkár 

medzi tými, čo prepadli a predsa to nie je žiadna veľká výhra… 

 A nakoniec nám to bráni využívať výhody synergie pri spolupráci (o tom si 

budeme hovoriť v neskorších úlohách), pretože namiesto spolupráce a vzájomnej 

podpory vždy a s každým iba súperíme, bojujeme a túžime ho poraziť, aby sme si 

tak trochu pozdvihli svoje zakomplexované ego… 

Na inšpiráciu a zamyslenie: 

„Vždy pamätaj na to, že si absolútne jedinečný – tak, ako každý iný.“ (Margaret Mead, 

antropologička) 

„Každý má v živote svoje jedinečné poslanie… preto nikto nemôže byť nahradený, ani 

jeho život nemôže byť (niekým) zopakovaný.“ (Viktor E. Frankl, psychológ, zakladateľ 

logoterapie) 

„To slabí sú suroví. Dobrotu možno čakať len od silných.“ (Leo Roskin) 

„Existujú dva návyky, ktoré vás dokážu, rovnako ako rakovina, pomaly zvnútra užierať. 

Jedná sa o súperenie a porovnávanie sa.“ (Sean Covey)  

„Najväčšia prekážka nášho úspechu je strach zo zlyhania.“ (Sven Goran Eriksson, 

švédsky futbalový manažér) 

„Istý známy univerzitný tréner prehlásil, že dve najhoršie vlastnosti, ktoré môže 

športovec mať, sú strach z porážky a nezriadená túžba po víťazstve, čiže snaha o 

‚víťazstvo za každú cenu‘“ (Sean Covey) 

„Výsledok rovná sa potenciál mínus strach.“ (Ján Košturiak) 

„Úspešní ľudia prijímajú všetko, čo sa deje, ako súčasť procesu – učia sa z toho, 

prenikajú k podstate veci a robia potrebné opatrenia – a idú ďalej za svojimi cieľmi. 

Neúspešní ľudia vnímajú to, čo sa stane, ako neprekonateľné prekážky, alebo ako jasný 

dôkaz, že nie sú svoje ciele schopní dosiahnuť a potom odpadnú.“ (Jack Canfield, 

motivačný rečník a Frank Siccone, odborník na leadership) 
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„Ak chcete byť úspešní, zdvojnásobte počet svojich chýb!“ (Thomas Watson, zakladateľ 

IBM) 

„Ak nerobíte chyby, znamená to, že nič nerobíte.  A keď nič nerobíte, nemôžete byť 

úspešní.“ (Lewis Lehr, predseda predstavenstva 3M Corporation) 

Tvoje úlohy na tento týždeň: 

 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? 

o  Urob si zoznam svojich predností a silných stránok – a popros aj ostatných, 

aby Ti s ním pomohli! 

o  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…: 

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

o … 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? 

o … 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! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

 

Ako to vidia Boží synovia a dcéry… 

„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) 
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3. úloha 

PROAKTIVITA a REAKTIVITA 

 „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) 

Tak čo, máš dôveru v seba? Zdravú sebadôveru a odvahu vziať do rúk opraty svojho 

života a začať ho vážne meniť a usmerňovať tam, kam chceš Ty a nie tam, kam Ťa ženú 

iní, či zavejú životné okolnosti? Ak hej, to je dobré. Odvaha  a zdravá sebadôvera nám 

otvára dvere k tomu, aby sme sa z obetí zmenili na skutočných bojovníkov a majstrov 

svojho života. A dnes k tomu urobíme veľmi zásadný krok! 

V krátkosti: 

 Čo sa naučíme: Ako vziať do rúk opraty od svojho života a namiesto koča 

vlečeného splašenými koňmi sa zmeniť na dokonale ovládaný pretekársky kočiar. 

 Kde v skautingu toto umenie nájdeme: napríklad v záväzku Skautského sľubu: 

„Vynasnažím sa zo všetkých síl...“ 

Na svete sú dva druhy ľudí... 

Vo filme „Dobrý, Zlý a Škaredý“ hovorí Clint Eastwood Ellimu Wallachovi: „Na svete 

sú dva druhy ľudí: Tí s nabitými búchačkami a tí, čo kopú. Kop!“ – a hodí mu jednou 

rukou lopatu (a v druhej, samozrejme, drží onú nabitú búchačku). 

Povedané krátko a stručne: Na svete sú naozaj dva druhy ľudí: BOJOVNÍCI 

a OBETE. A nemyslíme tým to, že vo vojnách bojovníci robia z ľudí obete. Nie. Ide 

o niečo úplne iné, univerzálnejšie (aj keď aj v tej vojne sa to tiež prejavuje ako na 

vojakoch, tak na ich obetiach…) 
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BOJOVNÍCI… 

Bojovníci konajú. Bojujú. Zápasia. Veria, že ich osud závisí od toho, ako tvrdo 

a vynaliezavo budú bojovať. Veria, že svoje prežitie, svoj osud, víťazstvo, či porážku, 

majú vo svojich rukách. A je v ich moci vybojovať si víťazstvo i život! 

Bojovníci, ak svoj boj vedú múdro a odvážne, sa zvyknú meniť na HRDINOV. 

… A OBETE 

Obete nekonajú. Nechávajú konať iných. Obete iba čakajú – a často sa pritom trasú 

strachom z bezmocnosti. Obete veria, že svoj osud nemôžu zmeniť. Nemôžu nič 

ovplyvniť. Preto nejednajú. Namiesto toho čakajú, ako o nich, o ich živote, o ich osude, 

rozhodne niekto iný: zamestnávateľ, šéf, rodina, okolie, okolnosti, osud,… 

Až príliš často sa potom takéto obete menia na MŔTVOLY – v prenesenom, ale často, 

žiaľ, aj v doslovnom zmysle slova… 

Proaktivita 

Bojovník je vo svojej podstate PROAKTÍVNY. Toto slovo, bežne neznáme, ale hojne 

používané medzi odborníkmi, označuje kombináciu dvoch dôležitých postojov: 

ZODPOVEDNOSŤ 

Stephen Covey, autor knihy Sedem návykov vysoko efektívnych ľudí, hovorí:  

„Ako ľudské bytosti sme zodpovední za naše životy. Naše správanie je funkciou našich 

rozhodnutí, nie našich podmienok. City môžeme podriadiť hodnotám. Máme iniciatívu 

a zodpovednosť za to, aby sa veci uskutočnili. … Vysoko proaktívni ľudia uznávajú túto 

zodpovednosť. Za svoje správanie nevinia okolnosti, podmienky alebo podmieňovanie.“  

Zodpovednosť je uvedomenie si toho, že náš osud nie je nijako a nikým vopred daný 

a je len na nás, ako svoj osud utvoríme. My máme v rukách kľúče od úspechu, či 

neúspechu.  

„Nikto nemusí čakať, až bude svetu vládnuť spravodlivosť, alebo až budú všetky okolnosti 

príhodné, aby sám konal dobro.“ (Theodore Dalrymple, väzenský lekár a psychiater) 

Proaktívny človek preto nezvaľuje vinu za svoje neúspechy na iných, na okolie, na 

situáciu. Namiesto toho prijíma zodpovednosť za svoj neúspech. A to ho od bezmocného 

nariekania vedie k druhej dôležitej vlastnosti: 
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INICIATÍVNOSŤ 

„Úspech je spojený s konaním. Úspešní ľudia sú stále v pohybe. Robia chyby, ale napriek tomu 

to nevzdávajú!“ (Conrad Hilton, zakladateľ siete hotelov Hilton).  

Preto, že bojovník verí v to, že svoj osud drží vo svojich rukách, nečaká, kým o ňom 

rozhodne niekto, alebo niečo iné, nečaká, kým sa stane obeťou konania niekoho iného, či 

obeťou svojich okolností. Nečaká, kým ho „postretne šťastie“ (a kým sa tak stane, 

nenarieka nad tým, aký je, chudáčik, nešťastný). Preberá iniciatívu, koná, bojuje, 

zápasí – až kým nezvíťazí!  

Opakom je reaktivita 

Reaktívni ľudia – čiže tí, ktorí namiesto konania iba reagujú na konanie iných, obete – sa 

vyznačujú presným opakom: 

 Odmietajú svoju zodpovednosť a hovoria: „Ja za to nemôžem… ja som už raz 

taký… na vine je škola… rodina… štát… spoločnosť… zlá výchova… kamaráti… 

smola… zlý osud…“ atď. 

 Sú pasívni: „Aj tak sa to nezmení… je zbytočné sa o to pokúšať… aj tak to 

nedokážem… to nie je pre mňa…“ atď. 

Reaktívni ľudia na seba pozerajú ako na obete, cítia sa ako obete, myslia a konajú ako 

bezmocné obete – a preto sa obeťami aj naozaj stávajú… Vyhni sa tejto chybe! 

Tri kategórie vecí a čo s nimi 

Výskumy ukazujú, že v našom živote je zhruba 50% daných našou genetikou, len 10% 

pripadá na vplyv okolia a až 40% závisí od toho, ako a čo vedome konáme! A toto 

konanie môže nakoniec ovplyvniť aj zvyšných 60%, pretože síce nemôže zmeniť naše 

vrodené vlastnosti, ani nemôže ovplyvniť a zmeniť mnohé veci z nášho okolia, ale môže 

podstatne zmeniť to, akú úlohu budú v našom živote hrať a teda či budú problémami 

a prekážkami, alebo sa zmenia na naše výhody a prednosti!  

Napríklad ak meriaš 180cm a vážiš 70kg a si od narodenia štíhlej telesnej konštruckcie, môže z 

Teba byť alebo neúspešný a sklamaný vzpierač, alebo úspešný a spokojný bežec na 10 

kilometrov. O tejto voľbe už ale nerozhoduje genetika, ale Tvoj postoj, Tvoje vedomé 

rozhodnutie a konanie! 
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1) VECI, KTORÉ MÔŽEME PRIAMO ZMENIŤ 

Sem patria takmer výlučne veci, ktoré sa týkajú nás samotných, nášho myslenia, 

správania sa, prístupu k veciam a udalostiam okolo nás, narábania s majetkom, ktorý 

máme, s časom, ktorým disponujeme… 

Tieto veci môžeme jednoducho zmeniť. Rozhodujeme o nich len a jedine my samotní 

a ak sa rozhodneme ich zmeniť, tak ich zmeníme a je to! 

2) VECI, KTORÉ NEMÔŽEME ZMENIŤ, IBA OVPLYVNIŤ 

Sú veci, ktoré nemôžeme priamo meniť, ale ich môžeme ovplyvňovať. Napríklad: 

 Nemôžeš zmeniť to, ktorý učiteľ Ťa bude učiť nejaký predmet, ale môžeš ovplyvniť to, ako Ťa 

bude vnímať – a teda či bude mať skôr sklon priťažiť Ti (ako lajdákovi a grázlovi), alebo Ťa 

podržať, ak Ti niečo úplne nevyjde (lebo Ťa vníma ako dobrého študenta so záujmom o učenie sa 

a slušným vystupovaním). 

 Nemôžeš zmeniť svoje genetické predpoklady, ktoré máš, ale vhodným tréningom môžeš svoju 

silu a kondíciu ovplyvniť a rozvinúť natoľko, že prekonáš väčšinu ľudí, ktorí majú v tomto smere 

väčší talent, ako Ty, ale nikdy sa neodhodlajú trénovať tak poctivo, ako si sa rozhodol Ty. 

Ako si si všimol, aj toto ovplyvňovanie vecí a ľudí okolo nás, ktoré nemôžeme priamo 

zmeniť, sa deje hlavne tým, že zmeníme niečo sami na sebe: prístup k učiteľovi 

a k učeniu sa, alebo prístup k tréningu a podobne. 

3) VECI, KTORÉ NEMÔŽEME ANI ZMENIŤ, ANI OVPLYVNIŤ, IBA VYUŽIŤ 

Niektoré veci, ktoré nám nevyhovujú, nemôžeme zmeniť, ani ovplyvniť. Môžeme ich iba 

využiť. Manažéri to zvyknú označovať takým heslom: „Neexistujú problémy, iba 

príležitosti“ – a hovoria tým, že na každý problém, ktorý nedokážeme odstrániť, by 

sme sa mali začať učiť pozerať nie ako na prekážku, ale ako na príležitosť, ktorá nás 

dokáže niečím obohatiť a posunúť smerom k nášmu cieľu. 

Stephen Hawking, popredný súčasný vedec, je takmer od svojich 23 rokov ochrnutý a pripútaný 

na invalidný vozík kvôli amyotrofickej laterálnej skleróze. Napriek tomu sa stal jedným 

z popredných kozmológov a vedcov a jedným z najznámejších ľudí súčasnosti. Sám Hawking 

tvrdí, že amyotrofická skleróza bola jedným z najväčších darov, ktoré od života dostal: „Vďaka 

izolácii od sveta som mal možnosť rozvíjať svoju predstavivosť a vidieť problémy z iného uhla 

pohľadu.“ Situácia, ktorú nemohol nijako zmeniť, ani ovplyvniť, by pre 99% ostatných ľudí 

predstavovala problém, ktorý by ich zlomil. Pre Hawkinga sa ale stala príležitosťou a bránou 

k úspechu, ktorý by bez nej možno nikdy nedosiahol! 

Podobne môžeme zmeniť svoje problémy na príležitosti aj my: 
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 Ak napríklad na Tebe „sedí“ učiteľ, je to pre Teba príležitosť učiť sa tvrdšie, než ostatní 

spolužiaci a vytrénovať si tak disciplínu, návyk tvrdo pracovať, zlepšiť si pamäť, vylepšiť 

spôsob učenia sa – a to všetko sú veci, ktoré sa pre Teba stanú v budúcnosti obrovskou výhodou! 

 Ak napríklad nemáte v zbore nadbytok peňazí na organizáciu letného tábora, je to možnosť 

zapojiť namiesto „luxusnej výpravy“ viac tvorivosti, vsadiť viac na dokonalý program – 

a výsledkom bude tábor, ktorý bude asi lepší, než by bol bez tohto vyhecovania sa a súčasne sa 

aj sami zdokonalíte v tvorivosti, tímovej práci, v obetavosti, čo všetko sú zase kvality, ktoré 

budú prínosom pre celý Váš život. 

Ako hovorí nemecký filozof Friedrich Nietzsche: „Čo ťa nezabije, to ťa posilní!“  

Začni od jazyka 

„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) 

Väčšina ľudí používa úplne samozrejme reaktívny jazyk obetí: 

 „To som ja. Taký proste som.“ Je to predurčené. Som taký. Nič s tým nemôžem urobiť. 

 „Privádza ma to do šialenstva!“ Ja nie som za to zodpovedný. Môj emočný život riadi niečo, čo 

nepodlieha mojej kontrole. Ja s tým naozaj nemôžem nič robiť. Som obeť! 

 „Nemôžem to urobiť. Jednoducho na to nemám čas.“ Niečo mimo mňa — nedostatok času – 

riadi môj život. Ja s tým nemôžem naozaj nič urobiť! Som bezmocný! 

 „Keď mne sa tak strašne nechce učiť chémiu!“ Niečo mimo mňa – akási nechuť, čo na mňa 

odkiaľsi zosadla – spôsobila, že sa jednoducho tú chémiu nedokážem učiť. Jednoducho si s tým 

neviem a nemôžem pomôcť. Je to tak a nič sa nedá robiť… 

 „Keby mala moja družina viac trpezlivosti…!“ Moju efektivitu určuje správanie niekoho iného. 

Moja družina jednoducho spôsobuje, že nikdy nebudem dobrým radcom (vodcom). Majú ma 

úplne vo svojej moci a ja s tým nemôžem nič urobiť!  

 „Musím to urobiť!“ Okolnosti alebo iní ľudia ma nútia robiť to, čo robím. Nemôžem si 

slobodne vybrať, čo urobím. neostáva mi nič iné, len sa poddať nutnosti… 

Výsledkom je, že títo ľudia potom o sebe aj naozaj podvedome uvažujú ako o 

bezmocných obetiach  

NAUČ SA PRETO HOVORIŤ PROAKTÍVNE! 

Skús si porovnať tieto dve vety: 

 „Nechce sa mi učiť.“ a 

 „Nechcem sa učiť.“ 
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Okrem toho, že prvá z nich je nepravdivá a druhá pravdivá, je medzi nimi ešte jeden 

obrovský rozdiel: 

 Prvá veta v nás rozlieva pocit bezmocnosti: „Nechce sa mi učiť. Čosi vo mne to 

spôsobuje. Nemôžem s tým nič robiť. Som voči tej nechuti bezmocný. Nepomôžem 

si, jednoducho sa mi nechce…“ 

 Naopak, druhá veta v nás vyvoláva pocit sily a kontroly nad vecou: „Nechcem sa 

učiť. Je to teda moja voľba. A môžem ju zmeniť. Môžem sa ísť učiť. Dokonca sa 

môžem tak nabudiť a namotivovať, že sa budem učiť s radosťou a bude ma to 

baviť. Ak chcem, môžem. Je to v mojej moci. Ja o tom rozhodujem!“ Stephen 

Covey k tomu hovorí: „Reaktívne orientovaný jazyk nás zbavuje sily jednať a túto 

silu prepožičiava niečomu, alebo niekomu mimo nás“. 

Existuje zhruba osem oblastí, v ktorých by si sa mal naučiť hovoriť a myslieť proaktívne: 

REAKTÍVNY JAZYK PROAKTÍVNY JAZYK 

Problém 1: Neprijatie seba ako zdroja svojich pocitov: 

„Strašne ma štve, keď ma volajú prezývkou!“ „Štvem sa na svoju prezývku. Ale je to zbytočné. 

Oddnes sa na to už štvať nebudem…“ 

Problém 2: Neosobné hovorenie ako prejav strachu zo zodpovednosti za svoje konanie: 

„Jedného to úplne vytočí…!“ „Dnes som sa nechal zbytočne vyprovokovať. 

Viac už to neurobím!“ 

Problém 3: Vyjadrovanie pocitov ako niečoho čo sa „objaví“, „čo v nás je“ 

„Som z toho strašne vystrašený…“ „Sám seba straším, keď si predstavujem, čo 

všetko sa môže pokaziť. Tak s tým radšej 

prestanem, zbytočne ma to oslabuje.“ 

Problém 4: „Dúfanie“ namiesto „konania“ – pasivita, odovzdanosť „osudu“ 

„Dúfam, že už dostanem lepšie známky…“ „Viac a dôkladnejšie sa teraz učím, takže si idem 

zlepšiť známky!“ 

Problém 5: „Skúsim“ namiesto „urobím“ – vopred rátame s neúspechom 

„Skúsim na sebe zapracovať a viac cvičiť…“ „Zapracujem na sebe! Idem trénovať.“ 

Problém 6: Nerozlišujeme medzi tým, čím SME a čo ROBÍME 

„Som nešikovný…“ „Toto som urobil dosť nešikovne, že? Idem sa 

v tom zlepšiť!“ 

Problém 7: Stotožňovanie sa s neúspešnou minulosťou 

„Vždy mám strašnú trému, keď mám niečo 

verejne recitovať.“ 

„Až doteraz som mával pri recitovaní trému. Ale 

dnes sa nemienim znova takto vystrašiť!“ 

Problém 8: Uprednostňovanie pocitov pred rozumom 

„Mám pocit, že toto nie je správne… cítim, že 

toto by sme robiť nemali…“ 

„Myslím, že to nie je správne… uvažoval som 

o tom a dospel som k záveru, že by sme to nemali 

robiť!“ 
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Možno Ti na prvé počutie znejú proaktívne vety divne – pretože si navyknutý na 

reaktívnu reč všade okolo Teba. Ale akonáhle sa naučíš hovoriť proaktívne – a teda 

pravdivo! – začne sa meniť aj Tvoje myslenie a Ty sa proaktívnym aj naozaj začneš 

stávať! A o to nám aj ide. Jednoducho: slová majú moc a aj toto je jeden z rozmerov 

Havardovej zásady dávať si pozor na to, čím napĺňame svoju myseľ, v tomto prípade čím 

napĺňame sami seba svojim spôsobom hovorenia. 

Malá inšpiráciu a na zamyslenie: 

„Ľudské správanie nie je určené podmienkami, v ktorých človek žije, ale rozhodnutiami, 

ktoré vykoná. Jestvuje priestor  medzi podnetom a reakciou. V tomto priestore spočíva 

naša schopnosť voliť svoju reakciu. A v našej reakcii spočíva náš rast i naša sloboda. 

Človeku môžete zobrať všetko – okrem jedného: okrem poslednej ľudskej slobody zvoliť 

si svoj vlastný postoj v akejkoľvek naútenej situácii, zvoliť si svoju vlastnú cestu.“ (Viktor 

Emil Frankl, zakladateľ logoterapie) 

„Preber radšej sám zodpovednosť za svoj život, namiesto toho, aby si vinil iných ľudí 

alebo okolnosti.  … Až vtedy sa môžeš stať plnohodnotným človekom.“ (Dan Millman, 

autor knihy Cesta pokojného bojovníka) 

„Bohatý človek verí, že si svoj život utvára sám. Chudobný človek verí, že ho životom 

vláči náhoda a osud. Bohatí ľudia jednajú, aj keď majú strach. Chudobní sa nechajú 

svojim strachom úplne ochromiť.“ (T. Harv Eker, motivačný rečník a obchodník) 

„Existuje odveká rovnica, ktorá po celú históriu ľudstva nezmenila svoju podobu. 

Úspešní ju poznajú,  používajú a vyučujú, zatiaľ čo ľudia vláčení okolnosťami ani 

nevedia, že ju potrebujú poznať. V školských laviciach sa ju nedočítate, napriek tomu, že 

je pilierom školy života. Je sudcom i porotou. Tento prírodný zákon „Podnet (P) + 

Reakcia (R) = Výsledok (V)“ nás v živote postrčí k slnečnému úspechu, alebo zvedie do 

temných bažín ničoty. O tom všetkom rozhodne vaša „R“.“ (Michal Kreslík) 

„Zjednodušeně řečeno, myslíte si, že vám lidé nebo věci působí pocit neštěstí, ale to není 

přesné. Cítíte se nešťastní na základě toho, co si o lidech nebo věcech myslíte. Stát se 

svobodným a zdravým člověkem znamená naučit se myslet jinak. Jakmile dokážete změnit 

své myšlenky, začnou se objevovat i nové pocity a vy vykročíte na cestu k osobní 

svobodě.“ (Wayne W. Dyer, odborník na osobný rozvoj) 
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Tvoje úlohy na tento týždeň 

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

živote! 

o 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 

o Ku každej potom napíš, akým spôsobom ju zmeníš, resp. budeš 

ovplyvňovať, resp. ju využiješ tak, aby pre Teba nepredstavovala prekážku, 

ale príležitosť! 

o  Skús sa podľa toho zariadiť už počas tohto týždňa. Na budúcom stretnutí sa 

podeľ so svojou skúsenosťou! 

 Hneď od zajtra si daj záležať na tom, aby si si všímal svoj spôsob hovorenia. 

Reaktívne vety a vyjadrenia, ktoré použiješ, si zapíš! 

o Večer, doma, ich prelož do proaktívnej podoby! 

o Zvyšných šesť dní v týždni si dávaj záležať na tom, aby si používal čo 

najviac proaktívny spôsob hovorenia! 

o 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! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

 

Ako to vidia Boží synovia a dcéry… 

„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) 

„Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.  
Keď dávame koňom do úst zubadlo, aby nás poslúchali, ovládame celé ich telo.  Hľa, aj 
lode: hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, maličké kormidlo ich riadi ta, kam 
chce kormidelník.  Tak aj jazyk: je to síce malý úd, ale honosí sa veľkými vecami. 
Pozrite, aký malý oheň akú veľkú horu zapáli!  6 Aj jazyk je oheň…“ (Jak 3,2-6 SSV) 

„Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.  Kto v 
neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno 
Jednorodeného Božieho Syna.  A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali 
tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.“ (Jn 3,17-19 SSV) 
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4. úloha 

NA SKAUTOVU ČESŤ SA DÁ SPOĽAHNÚŤ! 

„Najväčším šťastím človeka je, že môže žiť pre to, pre čo by bol ochotný zomrieť.“ 

(Honoré de Balzac, francúzsky spisovateľ) 

V krátkosti: 

 Čo sa naučíme: čo je to „česť“, prečo je dôležitá a ako sa jej naučiť. 

 Kde v skautingu toto umenie nájdeme: hneď v prvom bode Skautského zákona: 

„Na skautovu česť sa dá spoľahnúť!“, či v prvých slovách Skautského sľubu: 

„Sľubujem na svoju česť...“ 

Čo ovláda reaktívnych ľudí? 

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: 

VPLYV NÁLAD A POCITOV 

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… 

atď. 
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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… 

atď. 

A na čom stoja úspešní a sebavedomí ľudia? 

Stoja na… cti. V podstate to znamená, že svoj život staviame na princípoch a zásadách, o 

ktorých sme usúdili, že sú správne. Máme tak pevný smer, ktorým kráčame – bez ohľadu 

na nálady, pocity, či mienku okolia. Rozhodujeme sa nie podľa toho, čo je príjemné, 

alebo populárne, ale podľa toho, čo sa nám javí ako dobré a správne – aj keby sme mali 

byť jediní stojaci proti všetkým ostatným, kto sa takto rozhodne! Je jasné, že čestným 

človekom môže byť naozaj len ten, kto má silnú dôveru v seba a v ciele, ku ktorým 

smeruje! 

ČESTNÝ ČLOVEK… 

… je teda človek, ktorý je: 

 SLOBODNÝ vo svojom rozhodovaní 

 ZÁSADOVÝ, pretože má vo svojom živote jasné princípy, ktorých sa drží a podľa 

ktorých žije 

 MORÁLNY, pretože jeho zásady odrážajú univerzálne hodnoty, nazývané aj 

morálnymi hodnotami. 

Človek, ktorý takto žije, prežije úspešný, naplnený, hodnotný a šťastný život, preniknutý 

hlbokým pocitom správnosti. A vďaka jeho schopnostiam je vysoká pravdepodobnosť aj 

v tom, že bude úspešný aj v oblastiach „materiálnych“, „kariérnych“ a pod. 

ČESŤ A SKAUTING 

Ak teda Skautský zákon tvrdí, že „na skautovu česť sa dá spoľahnúť“, nemyslí tým len 

to, že „skaut je pravdomluvný“ ale aj že „čest je mu nade vše“, ako si to do svojho zákona 
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preložili bratia a sestry v českom Junáku. Skaut je človek, ktorý je stotožnený s 

morálnymi princípmi a zásadami, ktorý vie a verí, že nejestvuje dobrý a pekný život bez 

toho, aby človek tieto zásady žil, ktorý vie, prečo sa ich pridŕža a prečo si ich vyvolil a 

preto sa vždy, všade a vo všetkom zachová práve podľa týchto zásad – a my, ľudia, ktorí 

s ním žijeme, sa môžeme na toto jeho konanie bez problémov a úplne spoľahnúť! 

Skauting je celý založený na HODNOTÁCH, ktoré sa potom odrážajú v ZÁSADÁCH: 

 Skautské princípy: Šťastný život je život, kde napĺňame povinnosti voči Bohu, 

voči blížnym a voči seba a to v tomto poradí, v akom sú uvedené – čiže užitočný 

a nesebecký život. 

 Skautský sľub: zásada osobného rastu k svojmu maximu, zásada služby 

a oddanosti Bohu, vlasti a ľuďom okolo nás, v ktorej výsledky tohto rastu 

využívame… 

 Skautský zákon: desať praktických zásad a pravidiel pre úspešný život. 

 Skautské heslo: zásada pripravenosti, ktorú dobre vyjadruje dodatok skautského 

sľubu amerických skautov: „Urobím všetko, čo je v mojich možnostiach, aby… 

som sa udržiaval fyzicky silný, duševne bdelý a morálne pevný“ a tak pripravený na 

službu Bohu, vlasti, ľuďom a cez to všetko aj sebe. 

 Denný príkaz: zásada denne vykonať aspoň nejaké dobro, prospešné nášmu 

okoliu. 

Všetko ostatné, čo v skautingu nájdeš – program, družiny, oddielovky, táborenie, 

výpravy,… – sú len nástroje, ktorých cieľom je pomáhať Ti osvojiť si tieto zásady 

a smerovať tak k hodnotám, ktoré sa za nimi ukrývajú. 

Na inšpiráciu a zamyslenie: 

„Jestvuje len jediný spôsob, ako si poradiť so životom a to nájsť onen súbor hodnôt, ktoré 

nepodliehajú módnym trendom,… ktoré sa nikdy nezmenia a budú stále prinášať ovocie 

v tom zmysle, že nám aj uprostred veľmi nepokojného sveta prinesú pokoj, zdravie 

a istotu!“ (Dr. Thomas Hora, zakladateľ oboru metapsychiatrie) 

„Pokiaľ chcete žiť šťastným životom, musíte sa neustále usilovať, aby ste sa stali lepším 

človekom. Zakaždým, keď jednáte v súlade s tým najlepším, čo je vo vás, cítite sa šťastný. 

Pociťujete väčšiu sebadôveru a sebaúctu. Stávate sa efektívnejším vo svojich vzťahoch aj 

vo svojej práci. V tomto zmysle je dobrý charakter sám osebe odmenou. Sám sebe sa 

odpláca vnútorným pocitom šťastia, spokojnosti a osobnej sily, ktoré pociťujete, keď 

robíte a hovoríte to, čo je dobré, šľachetné a správne. Charakter je najväčšou garanciou 

toho, že v živote budete mať šťastie.“ (Brian Tracey, autor a motivačný rečník) 
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„Čo sa týka metód, môžu ich byť milióny a ešte pár navyše, ale zásad iba niekoľko. 

Človek, ktorý sa drží zásad, si úspešne zvolí vlastné metódy.“ (Ralph Waldo Emerson) 

„Sústredením nášho života na večné, nemenné princípy, vytvoríme základnú paradigmu 

úspešného žitia. Je to stred, ktorý dáva všetky ostatné stredy do správnej perspektívy. 

Naša opora vychádza z toho, že vieme, že v protiklade s inými stredmi, ktoré sú založené 

na ľuďoch alebo veciach, ktoré sú predmetom častých a okamžitých zmien, správne 

princípy sa nemenia. Môžeme sa na ne spoľahnúť.“ (Stephen Covey, autor knihy Sedem 

návykov vysoko efektívnych ľudí) 

„Duchovne zdraví a  ľudskí sa cítime jedine vtedy, ak žijeme ako dobrí a mravní ľudia.“ 

(Harold Kushner, prominentný americký rabín) 

„Šťastím nie je ani tak, keď niekto hovorí: darí sa mi dobre, ako skôr to, keď môže 

povedať: som tu kvôli niečomu, čo stojí za to!“ (Elisabeth Lukášová, psychologička) 

„Hriech nie je túžba po zlých veciach, ale zrieknutie sa lepších.“ (Sv. Augustín) 

„Schopnosť prosperovať v živote závisí od toho, ako to má človek upratané v hlave. To 

nie je tvrdenie z nejakej lacnej príručky pozitívneho myslenia. Úspech a materiálne 

zabezpečenie si nestačí len intenzívne priať alebo predstavovať. Ak však má jednotlivec 

zvnútornené správne princípy, tie ho vedú k činom, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť 

relatívne zabezpečeného života. A naopak, pokiaľ má človek zvnútornené (či už vplyvom 

výchovy v rodine alebo širšieho okolia) nesprávne princípy, prípadne nemá žiadne, ľahko 

môže prepadnúť konaniam, ktoré na jeho život budú mať deštruktívny vplyv.“ (Lukáš 

Krivošík, publicista, komentátor) 

„Čestnosť je tá najlepšia taktika v medzinárodných vzťahoch, v medziľudských vzťahoch, 

v práci, v obchode, v rodinnej výchove a v prevencii kriminality, pretože pravda je jediná 

vec, ktorá funguje a jediný základ, na ktorom sa dá postaviť trvalý vzťah.“  (Ramsey 

Clark, právnik a aktivista) 

„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) 
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Tvoje úlohy na tento týždeň 

 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!  

o  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? 

P.S.: 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. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

 

Ako to vidia Boží synovia a dcéry… 

„Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som 
sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.“ (Gal 1,10 SSV) 

„Každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, 
ktorý si postavil dom na skale.  Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a 
oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.“ (Mt 7,24-25 
SSV) 

„Budú vás zabíjať, a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno.  Vtedy mnohí 
odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť.  Vystúpi mnoho falošných prorokov 
a zvedú mnohých.  A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska.  Ale 
kto vytrvá do konca, bude spasený.“ (Mt 24,9-13 SSV) 
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5. úloha 

JE ČAS PREMENIŤ SNY NA CIELE! 

„Cieľ bez plánu je prosté želanie.“ 

(Antoine de Saint-Exupéry) 

V krátkosti: 

 Čo sa naučíme: ako premeniť sny na ciele, ktoré sa raz naozaj stanú opravdivou 

skutočnosťou 

 Kde v skautingu toto umenie nájdeme: v samotnom systéme stupňov 

napredovania a odboriek, ktoré predstavujú akýsi vopred načrtnutý plán a cestu, 

ako náš sen o vymakanom skautovi, zálesákovi, neskôr o dokonalom a aktívnom 

občanovi a nakoniec o zbožštenom synovi/dcére Boha uskutočniť. Mimochodom, 

ani táto príručka nie je o inom...  

Umenie myslieť od konca 

Takto nazýva Stephen Covey jeden zo siedmych návykov, ktoré považuje za kľúčové pre 

úspešný život. 

Znamená to, že náš život, všetko, čo konáme, na čom pracujeme, o čo usilujeme, ale 

aj čo si kupujeme, kam investujeme svoj čas a námahu, všetko konáme s jasnou 

predstavou cieľa, ku ktorému smerujeme a ktorý chceme dosiahnuť. 

Predstav si, ako by napríklad dopadlo, keby ste napríklad na stavbe stavali „niečo“ a nemali by 

ste žiadnu jasnú predstavu, kam tou stavbou smerujete – len by si brigádnikom povedal: „Denne 

uložte 1 000 tehál a ak to urobíte, dostanete zaplatené.“ Ako by to dopadlo? 

Nemať jasnú víziu a jasný cieľ v našom živote vedie rovnako spoľahlivo k neúspechu, 

ako keby si murárom povedal: „Len sem dávajte tie tehly a niečo z nich urobte!“ – 

a čakal, že do pol roka z toho bude skvelá vilka podľa Tvojich predstáv! Alebo ako keby 
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si taxikárovi povedal „Zavezte ma, prosím, niekam!“ – a čakal, že za dvadsať minút Ťa 

dovezie presne na letisko, kde si želáš byť.  

„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).  

PASCA NEPLODNEJ AKTIVITY 

Existuje veľa ľudí, ktorí sú nadmieru aktívni a pritom neúspešní. Ich problém spočíva 

práve v tom: že iba „ukladajú tehly“, ale bez toho, aby si najprv ujasnili, čo chcú 

dosiahnuť, ako to dosiahnuť, čo k tomu potrebujú a kadiaľ vedie cesta k ich cieľu.  

Desatoro stanovenia svojho cieľa 

1) VYBER SI JEDEN CIEĽ 

Známy psychológ Erich Fromm hovorí: „Prvou podmienkou väčšieho, než priemerného 

úspechu v akejkoľvek oblasti, vrátane umenia žiť, je chcieť jednu vec. To znamená, že 

celá osoba je poháňaná jednou vecou, pre ktorú sa rozhodla. Je jej tak oddaná, že všetka 

jej energia prúdi v smere tohto zvoleného cieľa.“  

Dobrým príkladom je Arnold Schwarzenegger, ktorý sa stal najväčšou legendou kulturistiky, 

jedného času najlepšie plateným hercom Hollywoodu (a to ani vlastne nevedel hrať!) a nakoniec 

dvojnásobným guvernérom Kalifornie. Ako to dokázal? Jedno po druhom! Najprv tu bol Arnold-

kulturista, potom sa zmenil na Arnolda-herca a nakoniec na Arnolda-politika. Ak by sa ale o 

všetky tri veci usiloval naraz, nedosiahol by ani jednu z nich.  

Poučenie? Ak sa budeš usilovať mesačne dosiahnuť jeden cieľ, tak ich za rok jeden po 

druhom dosiahneš dvanásť. Ak sa ale budeš usilovať hoci len o štyri z nich naraz, 

nedosiahneš nakoniec zrejme ani jeden z nich a to ani za desať rokov.  

Ujasni si teda priority a vyber si jeden cieľ, do ktorého vložíš všetku svoju energiu, až 

kým ho nedosiahneš!  

 

Tipy Sybil Stantonovej 

 Cieľ si musíš napísať (porov. ďalej) 

 Cieľ musí byť merateľný, hmatateľný, konkrétny 

 Cieľ musí byť pre nás dostatočnou výzvou, musí byť dostatočne náročný 

 Cieľ musí byť súčasne ale realistický, uveriteľný, reálne dosiahnuteľný 

 Cieľ musí byť konzistentný, musí byť v súlade s našimi ostatnými prioritami, 
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cieľmi, je v harmónii so zameraním nášho ostatného života, konania? 

 Cieľ musí byť dynamický, nemal by byť koncom všetkého, ale jeho dosiahnutie 

by malo byť východiskom pre ďalší, väčší, vzdialenejší, náročnejší cieľ 

 Cieľ musí byť vytúžený, musíme naozaj túžiť po jeho dosiahnutí, byť ním 

nabudení, motivovaní, nadšení…  

2) NAPÍŠ SI SVOJ CIEĽ 

… najlepšie veľkými písmenami na veľký papier a zaves si ho nad posteľ, aby si každé 

ráno hneď po prebudení videl tento cieľ, na ktorom pracuješ a pripomenul si ho! 

Prípadne si ho napíš a umiestni aj na iné frekventované miesta: wallpaper v Tvojom 

počítači, malá nálepka na remienku Tvojich hodiniek, záložka v knihe, ktorú čítaš,… 

3) NAPÍŠ ČO NAJOBSIAHLEJŠÍ ZOZNAM BENEFITOV… 

… čiže prospechu, ovocia, výhod, ziskov, príjemných pocitov,… ktoré dosiahnutím tohto 

cieľa získaš! To preto, aby si si hneď na začiatku ujasnil, či Ti tento cieľ za to naozaj 

stojí. Je to dôležité aj preto, aby keď Ťa prepadne nechuť a lenivosť, pomohli Ti tieto 

príjemné vízie znovu chytiť motiváciu a chuť do práce na jeho dosiahnutí. Nezabudni do 

toho zahrnúť aj zoznam benefitov, ktoré Ti prinesie samotná cesta za týmto cieľom, 

nielen cieľ samotný!  

Takže napríklad výlet na Kilimandžáro Ti neprinesie iba super pocit z víťazstva, prestíž 

a spoznávanie cudzích a exotických krajín, ale aj nové zručnosti, silu a kondíciu, zlepšíš sa 

v angličtine, v umení prezentovať sa a zháňať si sponzorov, v schopnosti postarať sa o seba 

a sám si veci organizovať, tímovo spolupracovať s ostatnými z výpravy, možno zlepšiť líderské 

schopnosti,… je toho fúra, že? 

4) NAPÍŠ ZOZNAM PREKÁŽOK,…  

… ktoré musíš prekonať, aby si svoj cieľ dosiahol! To preto, aby si vedel, na čom 

pracovať a aby Ťa nič na Tvojej ceste nezaskočilo! Rátaj dopredu s cenou, ktorú bude 

Tvoj cieľ stáť a jasne sa rozhodni, že si ju ochotný zaplatiť! 

5) NAPÍŠ ZOZNAM ZRUČNOSTÍ,…  

… schopností a vedomostí, ktoré si musíš osvojiť, aby si svoj cieľ dosiahol! 
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6) NAPÍŠ ZOZNAM ĽUDÍ A SKUPÍN ĽUDÍ,…  

… napríklad rôznych 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! A (hlavne v prípade ľudí) ako im to ja Ty sám zase môžeš 

aspoň trochu oplatiť: „Nič nenaštartuje vašu profesionálnu kariéru tak rýchlo a účinne 

ako databáza známych, ktorí majú tú možnosť pomôcť vám naplniť vaše ambície. Na 

druhej strane, len máločo vám prinesie taký pocit osobného uspokojenia ako možnosť 

využiť vlastné schopnosti, vedomosti a styky na to, aby ste iným pomohli dosiahnuť ich 

ciele.“ (John Timperley, autor knihy Získajte kontakt na úspech) 

7) ROZPRACUJ SVOJ CIEĽ NA POSTUPNOSŤ KROKOV.  

Tak, ako cesta dlhá 1km sa skladá z takmer 1 500 malých krokov, aj cesta k cieľu sa 

skladá z malých krokov, ktoré keď všetky splníme, sme v našom veľkom cieli. Asi ich 

nebude 1500 , ale nejakých päť, šesť, možno desať,… ich bude určite! Aké sú to? Urči 

si ich a napíš! 

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). Môžeš pritom vychádzať zo 

zásady, že je lepšie sa príjemne prekvapiť, keď to stihneš skôr, než byť na začiatku 

nemiestne sebaistý a stanoviť si neuskutočniteľný dátum dosiahnutia cieľa, ktorý 

nedodržíš a zbytočne Ťa to sklame, dokonca znechutí. 

9) „STAŇ SA CIEĽOM“! 

Keď už sme spomenuli Arnolda Schwarzeneggera… 

Keby si sa napríklad spýtal mladého Arnolda Schwarzeneggera: „Kto si?“, odpovedal by Ti: 

„Volám sa Arnold a som kulturista“. Jeho cieľ sa stal doslova jeho identitou. Arnold nebol 

človek ktorý „si chodil zatrénovať“, ani niekto, kto „robí do kulturistiky“, „venuje sa jej“ 

a podobne. Nebol človekom, ktorý by povedal: „Som mestský policajt a po večeroch chodím 

cvičiť do fitka“. Arnold BOL kulturistom. Bol so svojim cieľom natoľko stotožnený, že celý jeho 

život a myslenie úplne samozrejme plynuli tak, aby smerovali k tomuto cieľu, ktorým bola 

vypracovaná svalnatá postava, najlepšia na svete – a následne víťazstvá na súťažiach – a potom 

herecká kariéra, tak, ako to videl u svojho vzoru Steva Reevsa. Podobne by mnoho iných 
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úspešných ľudí odpovedalo slovami „SOM hokejista“, alebo „SOM obchodník“, alebo „SOM 

herec“ a pod. … 

V praxi to teda znamená urobiť nasledovné: nielen si stanoviť jasné ciele, vedieť, kam 

smeruješ, na čom pracuješ a čo chceš tento týždeň, mesiac, rok,… dosiahnuť – ako 

súčasť Tvojho veľkého, celoživotného cieľa, Tvojej vízie, ale aj mať tieto ciele jasne na 

mysli, byť s nimi v danej chvíli úplne stotožnený – takže úplne automaticky, bez toho, 

aby si si to musel pripomínať, žiješ, konáš a správaš sa tak, ako to tieto ciele vyžadujú. 

Presne ako mladý Arnold Shwarzenegger, ktorý BOL kulturistom a preto keď išiel nakupovať 

potraviny, úplne samozrejme a automaticky nakupoval tie, ktoré mu pomáhali budovať veľké 

svaly bez zbytočného tuku. Keď plánoval dovolenku, úplne samozrejme si vyberal miesto, kde by 

mohol trénovať a keď si zostavoval plán, čo tam bude robiť, úplne samozrejme ho podriaďoval 

tomu, aby v správnom čase mal tú správnu dobu potrebnú na svoj tréning a potom na potrebný 

odpočinok. Keď si vyberal, ktorá krajina bude jeho vlasťou, koho si zvolí za svojich priateľov, 

aké zamestnanie chce mať, vždy úplne samozrejme vyberal podľa toho, čo napomáhalo jeho 

cieľom – pretože jednoducho BOL kulturista, BYŤ kulturistom bolo pre neho úplne samozrejmé 

a prirodzené a ani by ho nenapadlo myslieť, konať, či žiť nejako inak. V tom je tajomstvo 

šampiónov! 

Ak si na základe predchádzajúcich ôsmych bodov dospel k záveru, že cieľ, za ktorým 

ideš, je dostatočne zaujímavý a cenný na to, aby si mu (a len jemu!) prinajmenšom na 

istý čas obetoval všetok svoj čas, sily a prostriedky, ktoré máš k dispozícii (čiže napríklad 

popri škole a iných povinnostiach, ak, sa nedajú urobiť súčasťou dosahovania Tvojho 

cieľa); a ak si dospel k záveru, že je v Tvojich silách a možnostiach svoj cieľ dosiahnuť – 

tak potom je na čase ísť do toho naplno. Nielen polovične, či štvrtinovo, nie rekreačne, 

ale „profesionálne“ a naplno. Je to ako v boxe: jeden úder, vedený 100%-nou silou 

dokáže súpera knokautovať a vyhrať zápas. Desať úderov vedených 10%-nou silou ho 

dokáže akurát tak rozosmiať. A pritom je to takmer to isté – a predsa zďaleka nie to isté! 

neurob preto chybu! Vlož do svojho úsilia všetko a na potrebný čas sa so svojim cieľom 

úplne stotožni!  

10) KONTROLUJ! 

Aspoň raz týždenne – napríklad v nedeľu večer – si na chvíľu sadni a zhodnoť, ako sa Ti 

darilo. Podarili sa všetky naplánované kroky? Alebo nie? Čo Ti v tom zabránilo? Čo Ti 

prekážalo? Čo Ti naopak uľahčilo Tvoje úsilie, pomohlo, prospelo? Čo v nasledujúcom 

týždne zmeníš, aby sa Ti darilo ešte viac?  

Môžeš pritom využiť metódu TEFCAS Tonyho Buzana:  

Trial Pokus 

Event Výsledok  

Feedback Spätná väzba 
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Check Kontrola 

Adjust Oprava 

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. 

Dá sa povedať, že táto metóda je všeobecným a univerzálnym návodom na to, ako 

prežiť úspešný život: 

 Niečo urobíme. 

 Ako to dopadlo? Očakávane? Nie? Dobre? Zle? Úspešne? Neúspešne? 

o Ak neúspešne – kde sme urobili chybu? Ako ju odstrániť? 

o Chybu napravíme. 

 Urobíme ďalší pokus. 

 Opakujeme, až kým neuspejeme… 

Na inšpiráciu a zamyslenie: 

„Priemerný človek, ktorý si vypestuje zvyk stanovovať si jasné priority a rýchlo plniť 

dôležité úlohy, poľahky strčí do vrecka génia, ktorý veľa hovorí a spriada úžasné plány, 

no len veľmi málo z nich uskutoční.“ (Brian Tracey, motivačný rečník) 

„Jedno z tajomstiev plnohodnotného života je mať jasný cieľ, za ktorým sa oplatí kráčať, 

a usilovať sa ho naplniť.“ (Herbert Newton Casson) 

„Nedôverujte všetkým, ktorí vám ako konečný cieľ predostierajú šťastie, a nasledujte 

tých, ktorí vám sľubujú zlepšenie, ktoré možno dosiahnuť postupne.“ (Karl Raimund 

Popper) 

„Veľké činy sú tvorené malými skutkami.“ (Lao Tzu) 

„Byť – konať – mať. To je správna postupnosť. Naopak to fungovať nemôže.“ (Lukáš 

Krivošík, redaktor a publicista) 

„Chyba je jediná príležitosť, ako začať odznova a rozumnejšie.“ (Henri Ford) 

„Nikdy nedosiahnete výrazný úspech, ak nie ste ochotní občas pracovať na samej hranici 

neúspechu.“ (Gilbert Adair) 
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„Víťazstvo úspechu je z polovice vyhrané, keď si človek zvykne na kladenie si cieľov a ich 

dosahovanie. Aj tá najnudnejšia činnosť sa stane znesiteľnou, keď človek bude 

prechádzať každým dňom, presvedčený, že každá úloha, nech už je akokoľvek nudná a 

podradná, ho dovedie bližšie ku naplneniu svojich snov.“ (Og Mandino) 

Tvoje úlohy na tento týždeň: 

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

nový návyk.  

o  Ako sa Ti darilo? Nakoľko je to už skutočný návyk – samozrejmé 

a automatické konanie? 

o  Ako budeš pokračovať? 

o  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! 

o Rozpracuj si ho s pomocou Desatora stanovovanie cieľa! 

o Začni podľa tohto plánu svoj cieľ uskutočňovať! 

o Po mesiaci vyhodnoť, ako si uspel! Ako sa Ti darilo stotožniť sa na jeden 

mesiac s týmto svojim cieľom a skutočne „myslieť od konca“? Ako 

fungovala metóda TEFCAS? Čo všetko si sa počas tohto mesačného plánu 

ešte naučil a zistil? 

 Skús tento týždeň uplatniť metódu TEFCAS v čo najviac oblastiach svojho 

konania! Po týždni zhodnoť, akú skúsenosť Ti to prinieslo! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

 

Ako to vidia Boží synovia a dcéry… 

„A vy ste ho [Krista], vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania, rukami 
bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili.“ (Sk 2,23 SSV) 

„Prosil som ťa, aby si zostal v Efeze a prikázal niektorým, aby neučili inak  a 
nezaoberali sa bájkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré podporujú viac škriepky ako 
Boží plán…“ (1 Tim 1,3-4 SSV)  

„Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na 
jej dokončenie?  Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, 
nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať:  “Tento človek začal stavať, a nemohol 
dokončiť.”  Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a 
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neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu 
s dvadsiatimi tisícami?  Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o 
podmienky mieru.“ (Lk 14,28-32 SSV) 

„Učeníkom [Ježiš] povedal: Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali 
u neho, že mu rozhadzuje majetok.  Zavolal si ho a povedal mu: “Čo to počúvam o 
tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.”  Správca si 
povedal: “Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, 
žobrať sa hanbím.  Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia 
správcovstva.”  Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: “Koľko 
dlhuješ môjmu pánovi?”  On povedal: “Sto kadí oleja.” Vravel mu: “Tu máš svoj úpis, 
rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.”  Potom povedal inému: “A ty koľko dlhuješ?” On 
vravel: “Sto meríc pšenice.” Vravel mu: “Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.”  A pán 
pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal.“  (Lk 16,1-8 SSV) 
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6. úloha, 1. časť 

NENAHRADITEĽNÁ PRÁCA 

„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) 

V krátkosti: 

 Čo sa naučíme: oceniť niečo, čomu by sme sa najradšej vyhli, ale čomu sa vyhnúť 

nijako nedá – leda že by sme sa rozhodli neuspieť. A tým niečím je celkom 

obyčajná... práca. 

 Kde v skautingu toto umenie nájdeme: okrem jedného z pilierov skautskej 

metódy, ktorou je učenie sa činnosťou aj v celom skautskom Zákone a Sľube, 

ktoré od nás vyžadujú nielen niečo vedieť, ale hlavne niečo konať a to vytrvalo a 

veľmi obetavo! 

Koľko tej práce treba? 

Edison z vlastnej a bohatej skúsenosti hovorí, že nič veľké sa nikdy nezrodí bez práce a 

námahy. Povedzme si to rovno: bez poriadnej driny.  

Koľko tej driny na taký nejaký úspech treba? Závisí od cieľa a od jeho veľkosti. Ale na 

skutočne veľké, životné ciele – ako napríklad víťazstvo na olympiáde v športe, alebo 

vybudovanie veľkej firmy, či dosiahnutie majstrovstva na hudobnom nástroji – je toto 

číslo vcelku jasne stanovené: 

10 000 HODÍN 

„Výnimočný výsledok sa dostavuje po desiatich tisícoch hodinách tréningu“ (Peter Krištofovič, 

Zakladateľ spoločnosti AFS SK).  
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„Výnimoční študenti hry na husle na najlepšej hudobnej akadémii v Berlíne, všetci okolo 

dvadsaťroční, cvičili hru súhrnne desaťtisíc hodín, zatiaľ čo tí priemerní len okolo sedemtisíc 

päťsto hodín.“ (Daniel Goleman, popredný odborník na emočnú inteligenciu) 

Desaťtisíc hodín – to je 

 Ak by sme na našom cieli pracovali denne osem hodín päť dní v týždni – teda 

PROFESIONÁLNE – tak by nám to trvalo takmer 5 rokov. 

 AMATÉRSKYM TEMPOM – štyri hodiny päť dní v týždni – by to mohlo trvať 

tak zhruba 9 rokov. 

Zaokrúhlene: desať rokov tvrdej práce. Tomu zodpovedá aj to, čo vidíme napríklad v 

športe:  

Priemerný vek olympijských víťazov vo vzpieraní je 25 rokov a svoje víťazstvo dosiahli po v 

priemere 10 rokoch tréningu. (Shiyong Yang, 2004).  

JE TO VEĽA, ALEBO MÁLO? 

V praxi to znamená, že ak máš teraz  povedzme 15 rokov, tak vo veku 25  rokov 

môžeš dosiahnuť životný úspech, aký sa väčšine, drvivej väčšine ľudí nepodarí za celý 

život. To je dobré, nie? Že to funguje, sa môžeme presvedčiť znova a znova v 

najrôznejších oblastiach, napríklad: 

 Gabby Douglas, olympijská šampiónka v gymnastike na Olympijských hrách v roku 2012 mala 

16 rokov a 215 dní. (gymnastický tréning začína niekedy okolo 6 roku života) 

 17-ročný Zak Sunderland úspešne absolvoval v roku 2009 ako najmladší človek sám plavbu 

okolo sveta na plachetnici. 

 Kalifornský tínedžer Jordan Romero sa v roku 2011 stal vo veku 15 rokov najmladším človekom, 

ktorý vystúpil na najvyššie hory všetkých siedmich kontinentov. 

 Rožňavčan Norbert Werner patrí medzi ľudí, ktorým sa podarilo splniť si detský sen. Dnes (v 

roku 2009) je vo svete uznávaným astronómom a vo veku 27 rokov pracuje pre americký úrad 

pre letectvo a vesmír NASA. 

 Nemec Sebastian Vettel z tímu Red Bull sa stal najmladším majstrom sveta v histórii Formuly 1. 

Šampiónom sa stal vo veku 23 rokov a 134 dní. 

 Peter Sagan získal v roku 2012 tri prvenstvá a zelené tričko pre víťaza bodovacej súťaže 

šprintérov na najprestížnejších cyklistických pretekoch sveta Tour de France vo veku 22 rokov. 

Súčasne to znamená, že počas života môžeš pokojne dosiahnuť niekoľko veľkých 

životných úspechov! Keď sme už spomenuli Arnolda Schwarzeneggera: 

 Trénovať začal ako 15-ročný v roku 1962 v primitívnych podmienkach a s minimom znalostí 

 Už ako 20-ročný vyhral prvý titul Mr. Universe (majster sveta amatérov) 
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 Ako 23-ročný vyhral prvý zo siedmych titulov Mr. Olympia (vrcholná súťaž profesionálov). To 

bolo po 8 rokoch tréningu, sčasti profesionálneho už na Floride. 

 V tom isto roku (1970) si zahral svoju prvú rolu vo filme Herkules v New Yorku a do roku 1981 

sa s filmom Barbar Conan prepracoval medzi filmovú špičku Hollywoodu. To je ďalších 

jedenásť rokov. 

 V politike sa začal vážnejšie angažovať v roku 1985 a v roku 2003 bol zvolený za guvernéra 

Kalifornie. Vzhľadom na to, že za ten istý čas stihol natočiť 22 filmov, nie je 18 rokov až taká 

dlhá doba… 

V každom prípade, kus po kuse, dokázal dosiahnuť tvrdou a cieľavedomou prácou tri 

úspechy z kategórie, v ktorej sa 99% ľudí nepodarí uspieť ani raz… 

A ak to dokázal on – prečo nie Ty? Si teraz v jeho začiatočníckom veku, či nie? Kde je 

teda problém?  

A nedá sa to nejako aj bez tej námahy? 

Nie, nedá.  

„Bez drilu, ktorý je niekedy sprevádzaný bolesťou, sa nedá dosiahnuť dobrý výsledok na 

najvyššej úrovni.“ (Gabriel Baran, tréner slovenskej plaveckej reprezentácie). 

Vlastne, ono tá „ťažká cesta“ je v skutočnosti tá najľahšia, najjednoduchšia a 

najrýchlejšia, ako trefne poznamenal pastor John Ortberg:  

„Ľudia si niekedy myslia, že naučiť sa hrať Bacha na klavíri trávením rokov nácviku stupníc a 

akordov je ťažké. Opak je pravdou. Roky strávené cvičením sú práve tým ľahším spôsobom, ako 

Bacha zvládnuť. Predstavte si, že sedíte za veľkým krídlom v nabitej koncertnej sále a v živote ste 

ani chvíľu necvičili. Toto ja určite považujem za ťažší spôsob.“ 

Je to nakoniec logické a vidíme to všade okolo seba. Ak si napríklad dáš vedľa seba 

dvoch ľudí, ktorí túžia po skvelej postave, pričom: 

 Prvý bude poctivo a pravidelne cvičiť a zdravo sa stravovať 

 Druhý bude namiesto toho hľadať nejaké „šikovné riešenia“, ako to získať rýchlo 

a bez námahy; 

Tak po roku zistíš, že: 

 Prvý svoj cieľ dosiahol a má postavu, akú chcel,… 

 Druhý ani po dvadsiatich rokoch svoj cieľ nedosiahol. Namiesto toho utratil fúru 

peňazí na rôzne zaručené produkty á la „Poznáte z TV“, je sklamaný, frustrovaný 

a namiesto svalov pribral neplánovaných 10kg poctivej slaniny…  
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A toto platí všade.  

„Dobrý život nie je život bez námahy, bez námahy sa nedá dôjsť k tým veciam, ktoré sú v živote 

podstatné.“ (Erich Fromm, psychológ);  

„Sme úspešní, ak ideme v rámci svojich schopností za najvyšším cieľom – ak zo seba vydáme to 

najlepšie“ (Hal Urban). 

NÁMAHA A NADANIE: 

Dokonca sa ukazuje, že aj to, čo bežne nazývame „nadaním“, je tiež výsledkom našej 

práce. Marie Michaličková, kouč osobného rozvoja hovorí:  

„Najnovšie vedeckí výskumy ukazujú, že s talentom sa nerodíme, talent sa vytvára v mozgu tak, 

že sa nejakej činnosti intenzívne, s vášňou a nadšením venujete, pretože tým sa v mozgu 

vytvárajú nové mozgové prepojenia,“ a dodáva nám už známu vec: „Pozor, podľa odhadu trvá 

10 rokov, alebo 10 000 hodín, kým sa v mozgu vytvorí skutočný talent.“  

Možno to neplatí úplne všade a úplne vo všetkom, ale kus pravdy v tom nepochybne je! 

Jeden zaujímavý bonus 

Skúsenosť ukazuje, že v skutočnosti nám ani tak nezáleží, čo presne robíme, pokiaľ to 

dokážeme robiť perfektne, vskutku majstrovsky. Istá mamička to na internete vyjadrila 

slovami, hodnými vytesania do kameňa:  

„Nič ťa nebude baviť a nebudeš mať z toho „fun,“ pokiaľ v tom nebudeš namakaný.  Aby si sa 

dostal do takého štádia, musíš tvrdo drilovať.“  

Mnoho ľudí úplne zmenilo kariéru a svoj život po tom, čo zistili, že v niečom dokážu byť 

úspešní. Edison hovorí  

„Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť to, čo sa nám páči, ale obľúbiť si to, čo robíme“  

– a to sa deje práve vtedy, ak sme v tom dobrí, skutočne dobrí! 

Na inšpiráciu a zamyslenie: 

„Ľudia sa musia dozvedieť, že nemusíte byť géniom. Stačí tvrdá práca a môžete 

dosiahnuť čokoľvek.“ (Moshe Kai Cavalin, 14-ročný absolvent bakalárskeho programu 

Kalifornskej univerzity) 
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„Víťaz sa nestáva šampiónom vtedy, keď vyhrá zápas, ale vtedy, keď hodiny, týždne, 

mesiace a roky trávi prípravou naň.“ (T. A. Armstrong) 

„Keď budete hľadať prácu, ktorú by ste mohli milovať, narazíte na tvrdú konkurenciu a 

trpké vytriezvenie. Radšej sa naučte milovať to, čo už robíte a byť v tom prekliato dobrí“ 

(porov. Cal Newport, assistant professor počítačovej vedy na Georgetown University) 

„Mozart bol veľkým géniom, takže ma toto prirovnanie teší. Ale ani hudbu, ani šach sa 

nenaučíte len tak. Musel som drieť.“ (Magnus Carlsen, prezývaný aj ‚Mozart šachu‘) 

„Ani jeden mladý človek nie je tak nešikovný, aby nedospel k úspechu aspoň v jednej 

veci, ak je vytrvalý.“ (Leonardo da Vinci) 

„Švédsky profesor psychológie Anders Ericsson ... tvrdí, že úspech je len v minimálnej 

miere o talente. Talent je podľa neho vec, ktorá je preceňovaná. Všetky úspechy, ktoré 

ľudia mali či už v športe, ekonómii alebo chirurgii neboli vrodené, ale nadobudnuté 

hodinami, rokmi práce. (eduworld.sk) 

OVOCIE NÁMAHY V NAŠOM ŽIVOTE1: 

Antonio Mazzi, pedagóg a špecialista v obore špeciálnej psychológie, zhrnul benefity, 

ktoré sama tvrdá práca v našom živote prináša, nasledovne: 

1. Námaha pomáha uskutočňovať vlastné schopnosti. Keď naša práca začína prinášať 

ovocie, povzbudzuje nás to, aby sme vynakladali ešte viac síl, lebo prichádzame na nové 

možnosti. Úspech prináša sebavedomie a sebavedomie uľahčuje cestu k ďalším 

úspechom. 

2. Námaha pomáha čeliť životu. Život je ťažký. Každý deň nám ponúka to isté roz-

hodovanie: ustúpiť kvôli ťažkostiam alebo ich poraziť. Najlepšie nástroje, s akými 

môžeme narábať, je úmysel dať do toho všetko a zachovať si pozitívny postoj. 

3. Námaha prináša dobrý pocit. Niet väčšieho uspokojenia ako to, čo zakúsime, keď 

zavŕšime nejakú úlohu s vedomím, že sme do nej vložili to najlepšie zo seba. 

4. Námaha zjemňuje charakter. Niet lepšej prednosti, ako je vôľa investovať svoje sily. 

Usilovná a poctivá práca vytlačí z nás to najlepšie. 

5. Námahou si získavame úctu iných. Ak vytrvalo robíme to najlepšie, čo dokážeme, zís-

kame si obdiv a dôveru ľudí okolo nás. Okrem toho sa potvrdzuje naša dobrá reputácia. 

                                           
1
 Podľa knihy Hala Urbava, To nejdůležitější v životě 
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6. Námaha posilňuje sebadôveru. Keď tvrdo pracujeme a nešetríme sa, získavame 

väčšiu sebadôveru. Či už je naše úsilie korunované úspechom, alebo nie, každý 

uskutočnený pokus na nás pôsobí pozitívne. 

7. Námaha posilňuje význam toho, za čím ideme. Námaha, ktorú podstupujeme, aby sme 

dosiahli náš cieľ, je jednou z najplodnejších skúseností nášho života. Kým budeme mať 

nejaký cieľ, nájdime si účinné dôvody na to, aby sme ráno vstali z postele. 

8. Námaha vedie k najlepším výsledkom. Kým vytvárame niečo nové, život je 

zaujímavejší a príjemný. Výsledkom vytrvalého úsilia, bez zvaľovania viny na iných, je 

pocit vlastnej hodnoty. 

9. Námaha sa stáva zvykom. Dobré zvyky patria k hlavným ingredienciám úspechu. 

Najdôležitejšími sú: poctivosť, zdvorilosť a vytrvalosť v úsilí. 

10. Námaha je zdravá. Keď tvrdo pracujeme, pozitívne využívame naše telo a našu 

myseľ, a to je mimoriadne prospešné. Kto siaha až na dno vlastných síl, nadobúda 

zdravie a predpoklady na dlhý život. 

Tvoje úlohy na tento týždeň: 

 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! 

 Vyhradil si na túto prácu dostatok svojho času v správnom čase? Dostatok 

nevyhnutných prostriedkov? Budeš mať na ňu dostatok síl a energie? Ak sa Ti 

javí, že nie, premysli si to a uprav svoj plán tak, aby si to urobil! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

Ako to vidia Boží synovia a dcéry… 

„S bázňou a chvením pracujte na svojej spáse!“ (Flp 2,12 SSV) 

„Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú 
cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili.  A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni 
preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.  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 9,24-
27 SSV) 

„Ale vy, milovaní, budujte sami seba na svojej presvätej viere.“ (Jud 1,20 SSV) 

„Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú 
odmenu!“ (2 Jn 1,8 SSV) 
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6. úloha, 2. časť 

UMENIE DOKONČIŤ 

„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) 

V krátkosti: 

 Čo sa naučíme: že na ceste k nášmu Veľkému Úspechu nás zákonite čaká strašné 

a smrteľne nebezpečné monštrum: „Kríza na pol ceste“!  

 Kde v skautingu toto umenie nájdeme: napríklad aj v bode skautského zákona 

„Skaut je veselej mysle“ 

Až do poslednej 10 000-tej hodiny! 

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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Ale nie TY ! Umenie proaktivity a umenie tvrdej práce otvára cestu k tomu, aby si 
v tom, čo si začal, vytrval až do konca – a uspel!  

Je to ako v pretekoch v behu: 

 V podstate nezáleží, či pretek vzdáš po prvých sto metroch,… 
 … alebo až sto metrov pred cieľom. 
 V oboch prípadoch si úplne rovnako diskvalifikovaný – a úspech majú len tí, ktorí 

dobehnú až do cieľa! 

Presne o tomto je schopnosť „doťahovať veci až do konca“, až do dôsledkov! Vzdať sa 
v 200-tej, alebo 8000-tej hodine našej „driny“ má zvyčajne rovnaký výsledok: 
neúspech. Akurát, že v tom druhom prípade je tento neúspech omnoho drahší 
a bolestnejší… 

Kríza na pol ceste... 

Tak nejako by sme si mohli nazvať úskalie, ktoré na nás číha a cez ktoré sa väčšina ľudí 
nedokáže preniesť. Najlepšie toto úskalie pochopíme na tejto schéme: 
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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: 

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

2. 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? 

3. 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?  

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

5. 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“! 

6. 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! 

Viac o tom, ako prekonať túto „krízu na pol ceste“ si povieme zakrátko. Teraz ale stačí 

vedieť, že tu je, že s ňou musíme rátať, čakať ju – a potom hoci aj len zaťať zuby a 

zarputilo ísť ďalej, kým ju neprekonáme. Nie je možné sa jej vyhnúť, nejestvuje tu 

žiadne „šikovné riešenie“, ako ju obísť. Musíme sa jej teda iba postaviť – a vytrvať! 

Na inšpiráciu a zamyslenie: 

„Úspech nie je náhoda. Je to ťažká práca, vytrvalosť, učenie sa, obetovanie sa, ale 

najviac zo všetkého láska k tomu, čo robíte a čo sa robiť učíte.“ (Edison Arantes do 

Nascimento, alias Pele, futbalista) 

„Vďaka tvrdej práci, vytrvalosti a viere v Boha môžeš žiť svoje sny!“ (Ben Carson, vedec) 

„Veľké veci sa dosahujú nie silou, ale vytrvalosťou.“ (Samuel Johnson, anglický 

spisovateľ, básnik a moralista) 

„Vytrvalosť, to je ťažká práca, ktorú vykonáte vtedy, keď ste unavení od ťažkej práce, 

ktorú ste vykonali dovtedy.“ (Newt Gingrich, politik, historik a spisovateľ) 
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„Sústavnosť, húževnatosť a vytrvalosť zoči-voč prekážkam, znechuteniu, či 

neprekonateľným problémom je to, čo v každej oblasti odlišuje silných duchov od 

slabých.“ (Thomas Carlyle, škótsky filozof) 

„Vytrvalosť, to znamená devätnásť krát zlyhať a dvadsiaty krát uspieť.“ (Julia Andrews, 

herečka) 

„Trpezlivosť a vytrvalosť majú magický efekt: ťažkosti sa pred nimi vyparia a prekážky 

stratia...“ (John Quincy Adams, šiesty americký prezident) 

Tvoje úlohy na tento týždeň: 

 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! 

 

Ako to vidia Boží synovia a dcéry… 

„Svätý človek vytrvá v múdrosti ako slnko, kým pochabý sa mení ako mesiac.“ (Sir 
27,12 SSV) 

„Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.“ (Mt 10,22 SSV) 

„Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem.  Kto zvíťazí a až do konca zachová moje 
skutky, dám mu moc nad národmi.“ (Zjv 2,25-26 SSV) 

„Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.  Taký človek 
nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána;  - muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo 
všetkom svojom počínaní.“  (Jak 1,6-8 SSV) 
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7. úloha 

OBMEDZENÉ ZDROJE 

„Vaša priorita musí byť stanoviť si priority.“ 

(Richie Norton, autor knihy Sila začať niečo hlúpe) 

V krátkosti: 

 Čo sa naučíme: svet nie je nekonečný, my nie sme nekoneční, nemôžeme všetko, 

iba niečo – a preto musíme starostlivo vyberať a určovať si priority! 

 Kde v skautingu toto umenie nájdeme: Napríklad aj v bode Zákona „Skaut je 

sporivý a hospodárny“.  

Veľa práce... málo času, peňazí i síl... 

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) a dostatok síl a energie. Ničoho 

z toho ale nemáme nekonečne veľa… 

Musíme teda niečo „pustiť k vode“… Pri výbere, čo to bude, nám príde vhod…: 

… Paretovo pravidlo 

Vilfredo Pareto (1848 – 1923) bol taliansky ekonóm, sociológ, filozof a politológ, 

profesor na univerzite v Lausanne. Objavil vec, ktorú dnes nazývame „Paretovým 

pravidlom“, alebo „pravidlom 80/20“. Pravidlo hovorí, že: 

20% správne vybraných činností prinesie 80% výsledkov. 

Zvyšných 80% vecí potom prinesie už len 20%  

ďalších výsledkov. 
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POVEDANÉ ĽUDSKOU REČOU…: 

 20% najlepších zákazníkov predstavuje 80% obratu firmy. 

 20% najlepších výrobkov prinesie firme 80% zisku. 

 20% najdôležitejších zlepšení odstráni 80% všetkých problémov 

 20% vzťahov nám prináša 80% všetkého uspokojenia 

 20% našej činnosti počas dňa prináša 80% z nášho úspechu 

 20% znalosť cudzieho jazyka nám prinesie 80% schopnosť dorozumieť sa ním 

 atď. 

POUČENIE, ALEBO PARETOVSKÁ EKVILIBRISTIKA 

 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% 

Pekné, že? No dobre, neberme to zase s tými percentami až tak úplne vážne !  

„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). 

Na toto sme už spoločne narazili, keď sme si vysvetľovali Desatoro stanovovanie cieľa. 

Staré pravidlo hovorí: „Vedieť o všetkom niečo a o niečom všetko!“ Toto je dobrá zásada 

aj pre život: Byť dostatočne dobrý vo „všetkom“ (alebo aspoň obstojný – v tej potrebnej, 

možno nevyhnutnej miere a, samozrejme, vo veciach, ktoré sú pre nás nejakým 

spôsobom potrebné) – a potom si vybrať to „jedno“, v čom sa staneš vynikajúcim! 

Tajomstvo obety 

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. 
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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. 

Dobrým príkladom môže byť talentovaný slovenský kulturista Adam Cibuľa, ktorého kariéra 

nebola zďaleka tak úžasná, ako by mohla byť, práve preto, že nebol ochotný zanechať niektoré 

veci a zvyky – vrátane sklonu k alkoholu – ktoré mu v jeho túžbach a snažení prekážali. „Adam 

Cibuľa je veľmi talentovaný a veľmi kontroverzný. Viackrát sa nedostavil na vrcholné súťaže, na 

ktoré trénoval a poctivo sa pripravoval so svojim trénerom Dušanom Ďubekom. Mnohokrát 

sklamal svojich trénerov a fanúšikov,“ konštatuje wikipedia. Výsledkom bolo, že namiesto slávy 

a peňazí, ktoré by s ňou boli spojené, trel biedu v primitívnych podmienkach kdesi v osade… 

Je to podobné, ako keď nakupujete v nákupnom centre: Máte obmedzené množstvo peňazí 

a nemôžete si kúpiť všetko. Musíte si starostlivo vybrať zopár vecí – a nekonečne viac vecí 

nechať tak a oželieť, pretože inak to nejde. Leda, že by ste skúsili kradnúť, ale potom by ste 

nemali ani veci, ktoré ste ukradli, ani iné veci a sami by ste skončili vo väzení.  

Podobne v živote si musíme starostlivo vybrať pár vecí, do ktorých „zainvestujeme“ 

– za cenu toho, že nekonečne viac vecí tým oželieme a odmietneme! A ak by sme sa 

pokúsili napriek tomu si v živote „ukradnúť“ všetko – nakoniec skončíme tak, že 

nezískame nič a postupne stratíme aj to, čo sme mali. Inými slovami – je lepšie byť 

šampiónom v jednej veci, než byť podpriemerný v stovke iných vecí. Skvelosť 

a úspech sú v tomto smere omnoho väčším prínosom pre náš život, než „pestrosť“ za 

cenu (pod)priemernosti! 

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.) 

Ale vždy je nutné sa vedieť niečoho zrieknuť, inak neuspejeme! Práve o tomto bol 3. 

a 4. bod stanovovania cieľa: zoznam benefitov, ale aj zoznam prekážok a teda aj obiet, 

cena, ktorú budeme musieť za cieľ a jeho benefity zaplatiť. Ak cieľ za túto cenu nestojí, 

vykašli sa naň. Ak ale usúdiš, že za to stojí – potom niet nad čím váhať. Čím skôr a 

ráznejšie „zaplatíš“ formou tejto obety, tým lepšie! Len sa nenechaj presvedčiť nejakou 

TV reklamou, že objavili nejaký zázračný prostriedok, ktorý by Ti Tvoj cieľ doniesol bez 

námahy, bez obety a zadarmo…! 
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PRÍKLAD: 

Skús si to predstaviť hoci aj u krátkodobých cieľov! Ak by sme sa napríklad vrátili 

k príkladu z minulého týždňa o túžbe stať sa vodcom:  

Podľa Paretovho pravidla u väčšiny vecí dosiahneš 80% efektu už vtedy, ak ich zvládneš na 

20%. U väčšiny vecí sa to dá dokázať možno za dva mesiace intenzívneho úsilia, kedy do danej 

veci denne vložíš zopár hodín svojej snahy, porovnaj:  

„Tridsať dní je akurátne množstvo času, keď chceme s niečím začať alebo skoncovať. Prestať 

fajčiť, pozerať televízor, začať cvičiť, chodiť do práce bicyklom, fotiť, napísať román. Aspoň to 

pred rokom tvrdil programátor z Googlu Matt Cutts na TED konferencii. On osobne začal s 

bicyklovaním, pokračoval písaním románu a zavŕšil to výstupom na Kilimandžáro. Nestal sa z 

neho spisovateľ ani horolezec, ale schudol, neuveriteľne mu narástlo sebavedomie a chuť robiť 

niečo ďalšie. Navyše si uvedomil, že dni, ktoré mu inokedy ubiehajú jeden ako druhý, do 

stratená, sa zrazu stali nezabudnuteľnými.“ (.týždeň 30/2012) 

Poďme teda počítať: 

 2 mesiace sa budeš sústreďovať na hru na gitaru (to je dohromady, pri troch hodinách 

cvičenia denne a voľných víkendoch, 120 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 vodca, ktorý pri táboráku zahrá na gitare, s chalanmi lozí 

po skalách, dokáže ísť s nimi na splav, v zime dokáže naučiť oddiel behať na bežkách a zoberie ich na 

veľký zimný puťák, na ktorom ich naučí tajomstvá prežitia a bivakovania v zime a popri tom ešte dokáže 

robiť skvelý ďalší program a veľmi vynaliezavo a chápavo „narábať“ s jednotlivými skautmi. Buď 

úprimný, že to znie úplne super, nie? A to stačil jediný rok! 
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Na inšpiráciu a zamyslenie: 

„Generace dnes dospělých dřívějších malých tyranů nebo princezen na hrášku je 

generací, která se nenaučila něco vydržet, obětovat se. Musí mít všechno a okamžitě, a 

když to nedostanou, jdou od toho...“ (Jiřina Prekopová, česká psychologička, autorka 

knihy Malý tyran) 

„Veľké úspechy sa zvyčajne rodia z veľkej obety a nikdy nie ako výsledok sebectva.“ 

(Napoleon Hill, motivačný rečník a autor) 

„Láska, to nie je cítiť sa šťastne. Láska znamená ochotu obetovať sa.“ (Michael Novak, 

filozof) 

„Disciplína znamená môcť si vybrať. Vždy, keď si zvolíte nejaký cieľ, alebo nejaký plán, 

omnoho viac ich odmietnete. 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) 

„Zlá správa je, že čas letí. Dobrá správa je, že vy ste pilot.“ (Michael Altshuler, 

motivačný rečník a autor) 

„Musíš bojovať, aby si uskutočnil svoje sny. Musíš sa obetovať a tvrdo na tom pracovať.“ 

(Lionel Messi, futbalista) 

Tvoje úlohy na tento týždeň: 

 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? 

o  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. 

o  Jestvujú nejaké veci, ktoré Ti prekážajú (viac, či menej) tento cieľ 

dosahovať? 

o  Jestvuje niečo, čo Ťa zbytočne oberá o čas, o peniaze, o energiu, ktoré by 

si inak mohol vynaložiť na dosahovanie svojho cieľa? 

o  Ak hej, skús tieto veci dať čo najviac stranou a získané zdroje sústrediť 

na dosiahnutie Tvojho cieľa! 
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 Zamysli sa nad svojim životom. Čo presne v tejto chvíli predstavuje tých 20%, 

najdôležitejších pre Tvoj úspech v živote? 

o  Čo urobíš, aby si do nich dokázal vložiť najmenej 80% všetkých svojich 

zdrojov? 

o  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! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

 

Ako to vidia Boží synovia a dcéry… 

„Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo 
dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.  Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je 
ma hoden.  Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ 
(Mt 10,37-39 SSV) 

„Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje 
ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.  Nebeské kráľovstvo sa 
podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly.  Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá 
všetko, čo má, a kúpi ju.“  (Mt 13,44-46 SSV) 

„Keď to Ježiš počul, povedal mu: "Ešte ti jedno chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj 
chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma."  Keď to počul, 
zosmutnel, lebo bol veľmi bohatý.  Ježiš, vidiac, ako zosmutnel, povedal: "Ako ťažko 
vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!  Ľahšie je ťave prejsť cez ucho 
ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva."“  (Lk 18,22-25 SSV) 

„Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu.  8 A vôbec všetko pokladám 
za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a 
pokladám za odpadky, aby som získal Krista.“ (Flp 3,7-8 SSV) 
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8. úloha 

AKO ČELIŤ NECHUTENSTVU…? 

„Ľudia niekedy hovoria, že motivácia nevydrží večne. Isteže, to ani kúpeľ...  

čo je dôvod, prečo ho denne opakujeme.“ 

(Zig Ziglar) 

Tvrdo pracovať, zriekať sa iných, často pohodlných a príjemných vecí, vynakladať 

námahu a peniaze na niečo, čo ešte len o nejaké týždne, mesiace, či roky možno príde 

a vlastne ani nie je úplne jasné, či sa to podarí a či to bude stáť za to… čo ak stratíme 

chuť niečo podobné robiť a prepadne nás skleslosť a lenivosť? 

V krátkosti: 

 Čo sa naučíme: čo je to lenivosť, k čomu je dobrá a prečo je niekedy zlá a ako 

prekonať „Krízu na pol ceste“ a svoje ciele tak aj naozaj dosahovať. 

 Kde v skautingu toto umenie nájdeme: Napríklad aj v bode Zákona „Skaut je 

veselej mysle“, ale veľmi prekvapivo aj v Dennom príkaze dobrého skutku a 

nakoniec aj v samotnom spôsobe života a práce skautingu ako takého.  

Čo je to lenivosť? 

Lenivosť je veľmi dôležitá vlastnosť. Naozaj! Je akousi „vnútornou brzdou“, brániacou 

nám vynakladať energiu na niečo, čo je pre nás alebo bezcenné, alebo nedosiahnuteľné. 

V prírode je otázkou prežitia.  

Ak by napríklad tiger lovil myši, na ulovenie každej by vynaložil viac energie, než by jej 

zožratím získal. Výsledok? Postupne by sa uštval až k smrti. Preto keď okolo tigra prebehne 

myš, tiger iba lenivo švihne chvostom a leží lenivo ďalej – a počká si na niečo, čo sa mu vyplatí, 

takú antilopu, napríklad… Podobne lev neloví vtáctvo, pretože aj keby mu (na rozdiel od myší) 

za to niektorí vtáci aj stáli za to a nasýtili by ho, sú pre neho nedosiahnuteľní. Takže lenivosť ho 

chráni pred tým, aby zbytočne plytval energiou vyskakovaním za nimi. 

U nás, u ľudí, sa lenivosť môže stať vážnym problémom.  
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 U „bežných vecí“ aj u nás lenivosť funguje dobre a chráni nás pred neefektívnym 

úsilím o to, čo je zbytočné, alebo čo je nedosiahnuteľné. 

 Ale u vecí v plnosti ľudských – ako je napríklad úspech vo vede, v športe, v 

podnikaní, o zbožštení sa  v Bohu ani nehovoriac! – môže byť lenivosť veľmým 

problémom, pretože: 

o ciele sú neviditeľné – víťazstvo na olympiáde nie je ako tanier jedla, ktorý 

vidíme a preto po ňom môžeme túžiť. Výsledkom je, že naša lenivosť 

vyhodnotí danú vec ako bezcennú – veď ju ani vidieť nie je! – a „zapne sa“, 

aby nás uchránila od zbytočného plytvania silami, časom i (viditeľnými!) 

zdrojmi. 

o ciele sú príliš ďaleko – na rozdiel od prípravy jedla, ktoré trvá pár minút, 

možno hodinku-dve, dosahovanie veľkých cieľov trvá rádovo roky. Naša 

lenivosť to po troch dňoch vyhodnotí ako „nedosiahnuteľné“ – a „zapne sa“, 

aby nás uchránila od zbytočného plytvania silami, časom i (hneď 

dosiahnuteľnými) zdrojmi. 

o Takisto ak niekde v hĺbke svojho „ja“ máme strach z toho, že niečo 

nedosiahneme, alebo strach, či to, na čom máme pracovať, bude stáť za tú 

námahu, lenivosť sa v nás ozve úplne rovnako, ako u tigra – aby nám 

zabránila zbytočne plytvať energiou.  

Výsledkom je, že u väčšiny ľudí sa strach a lenivosť postarajú o to, že v živote nič 

veľké nedosiahnu – jednoducho preto, že ich premôže lenivosť, neschopnosť dotlačiť sa 

k tomu, aby na niečom zapracovali – a to len preto, že v hĺbke svojho srdca majú strach – 

nie ten panický, roztrasený, ale strach v podobe obáv – že to, za čím idú, za to nestojí, 

a ak aj stojí, tak im sa to určite nepodarí – a k tomu strach z námahy, strach zo sklamania, 

ak neuspejú… 

Motivácia – liek na lenivosť 

Lenivosť je vlastne nedostatkom motivácie  – a nedostatok motivácie je výsledkom 

pochybností:  buď o hodnote cieľa, za ktorým ideme,  alebo o sebe a svojej schopnosti 

dosiahnuť ho. 

TRI ČNOSTI MOTIVÁCIE 

Existujú tri čnosti, ktoré v kresťanstve zvykneme nazývať ako čnosti „nadprirodzené“, 

„božské“, či „teologálne“ – pretože sa týkajú dôvery Bohu a vzťahu lásky s Bohom. Sú 

to VIERA, NÁDEJ a LÁSKA. Ich objaviteľom je apoštol Pavol a uvádza ich v jednom 

zo svojich listov kresťanom v Korinte. V skutočnosti sú tieto čnosti omnoho 
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univerzálnejšie. Sú akoby „predskokanom“ kardinálnych čností, podmieňujú ich – 

a bez nich sa človekovi nemôže podariť žiadne väčšie dielo v žiadnej oblasti života, 

nielen v kresťanstva. A práve v tomto – predkresťanskom, úplne „svetskom“ rozmere – 

nás dnes budú zaujímať! 

Dve z nich sa týkajú cieľa, za ktorým ideme: 

 VIERA, že cieľ, za ktorým ideme, stojí za to. Ak by sme nemali túto vieru, že to, 

čo chceme, stojí za to, nikdy by sme sa nerozhodli za svojim cieľom ísť. Niekto 

predsa nebude pracovať a vynakladať námahu na dosiahnutie niečoho, čo mu za to 

nestojí… 

 LÁSKA – čiže milujeme svoj cieľ, túžime po ňom, chceme sa ho zmocniť! Ak 

viera sa dotýka nášho rozumu, láska je pre zmenu doménou vôle. Ona nám dáva 

silu a energiu zaryto sledovať cieľ, po ktorom túžime. 

Posledná, tretia, sa týka nás samotných. 

 NÁDEJ, že je v mojich silách cieľ dosiahnuť, že na to mám, že môžem skutočne 

a reálne uspieť. Ak by sme v sebe túto nádej nemali, nikdy by sme sa za svojim 

cieľom nevydali, pretože je predsa zbytočné vynakladať námahu na niečo, čo je 

vopred odsúdené na nezdar a porážku, nie? 

Tieto tri čnosti dohromady tvoria základ motivácie – našej schopnosti s chuťou 

a radosťou tvrdo pracovať na cieli, ktorý sme si vybrali! 

Ako rozvíjať „vieru“? 

Ide o vieru v to, že cieľ, za ktorým ideme, stojí za to. Pamätáš si ešte na osem krokov 

stanovenia cieľa? Tak práve teraz sa dostávame k jeho tretiemu bodu: „Napíš čo 

najobsiahlejší zoznam benefitov…“ Prečo si si tento zoznam robil? Aj kvôli VIERE! Aby 

vždy, keď na Teba príde kríza viery – a začne upadať Tvoja motivácia a rásť Tvoja 

lenivosť a Tvoje staré „Ja“ Ti začne kdesi v zadnej časti Tvojho mozgu našeptávať 

zákernú otázku: „Toľko driny… toľko námahy… také obete… si si istý, že to stojí za to? 

Nebolo by lepšie sa na to všetko radšej vopred vykašľať?“ – tak aby si vždy mohol 

zobrať do rúk tento zoznam vecí, ktoré Ti dosiahnutie Tvojho cieľa prinesie, znova si ich 

všetky pripomenúť, predstaviť a následne si povedať: „Ale ÁNO, stojí to zato! Stojí za to 

dosiahnuť ho a zvíťaziť!“ 
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Ako rozvíjať „nádej“? 

Nádej je čnosťou sebadôvery, presvedčenia o tom, že je v našich silách cieľ dosiahnuť. 

O tom sme podrobne hovorili v 2. úlohe, takže k tomu už nemusíme nič dodávať. 

Viera + nádej = optimizmus 

Doktor Seligman vysvetľuje, že, veľmi prekvapujúco, v samom jadre optimizmu je jeho 

pohľad nie na naše úspechy, ale na naše neúspechy: 

 PESIMISTICKÝ ČLOVEK si svoje zlyhania vysvetľuje skôr svojou vlastnou, 

vrodenou a teda zrejme neodstrániteľnou neschopnosťou: „Ja na to 

jednoducho nemám… nedokážem to… nedá sa to!“ a preto považuje prekážky za 

neprekonateľné. 

 OPTIMISTICKÝ ČLOVEK vidí v neúspechu niečo, čo môže zmeniť: „Aha, 

takto to nejde? Takže tadiaľto cesta nevedie! Dobre že to viem. Nabudúce to 

urobím inak!“ Práve optimizmus stál za Edisonovými 147-mi pokusmi vynájsť to 

správne vlákno žiarovky. Namiesto toho, aby si povedal: „Nejde to, nedá sa to, 

nedokážeme to…“ si v duchu skôr povedal: „Aha, tak ani toto nefunguje… No, už 

sme zistili, že 137 rôznych materiálov a postupov nefunguje, takže už každú chvíľu 

musíme naraziť na to, čo konečne zafunguje! Páni, držte si klobúky, náš úspech je 

už vážne blízko!“ 

Takže zatiaľ čo pre pesimistu je neúspech potvrdením jeho vlastnej neschopnosti, 

pre optimistu je neúspech cenným a vítaným poučením a ďalším dôležitým krokom 

k úspechu.  

„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)  

Alebo, inými slovami, navykni si na „neúspechy“ pozerať nie ako na problém 

a neúspech, ale ako na príležitosť posunúť sa vďaka nim zase o krok bližšie k cieľu a ku 

konečnému úspechu! Je to veľmi jednoduchý návyk, že k nemu ani niet čo dodať. Iba 

stačí na každý takýto „neúspech“ hľadieť s otázkou: „Fajn, čo musím zmeniť, aby to na 

druhý raz vyšlo?“, resp. „Ak tadiaľto cesta nevedie, aká iná cesta k cieľu je na rade?“ 
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AKO EŠTE INAK ROZVÍJAŤ OPTIMIZMUS? 

 „KŔMENIE 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...““  

Tohto sme sa dotkli už vtedy, keď sme spomínali Alexandra Havarda a jeho tézu o 

tom, ako sa lídri stávajú lídrami. Je dôležité to, čím sa „napĺňame“: K čomu nás 

tiahne to, čo čítame? Čo počúvame? Filmy, na ktoré sa pozeráme? Spoločnosť, v 

ktorej sa pohybujeme? K veľkým a vzrušujúcim veciam? Inšpirujú nás? 

Prebúdzajú túžbu po opravdivej veľkosti? Alebo nás ťahajú kamsi dole? K 

priemernosti? K flákaniu sa? Povrchnej zábave? Vegeteniu? Ktorého „vlka“ vo 

svojej mysli teda kŕmiš? Toho veľkého, silného, krásneho a víťazného? Alebo toho 

druhého, škaredého, plaziaceho sa a pohŕdajúceho v duchu samým sebou?  

„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“ (Alexandre Havard) 

 AFIRMÁCIA, ČIŽE UTVRDZOVANIE SA:  

„Richarda DeVose, úspešného obchodníka a autora knihy Ver! sa často pýtali na 

tajomstvo motivácie. Vyhlasuje, že o motivácii nič nevie, že nepozná žiadne tajomstvá,  

triky, ani manévre. Hovorí, že najcennejšia vec, akú sa kedy naučil, je to, že väčšina ľudí 

môže dosiahnuť to, o čom je presvedčená, že dokáže: ‚Ver, že to dokážeš a zistíš, že to 

dokážeš!“ (Hal Urban).  

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! Pár takýchto afirmačných viet, ktoré 

jasne formulujú Vaše ciele, si môžeš napísať na papier a každý deň ráno si ich 

nahlas (Nahlas! Je to dôležité!) prečítať a doslova „vpáliť“, vtlačiť do svojej 

mysle, napríklad: „Verím si! Neutekám pred ničím! Najprv pracujem, až potom sa 

venujem zábave! Ku každému som milý a príjemný!“.  

Je dôležité pritom dodržať zopár zásad: Formuluj ich v prítomnom čase (nie 

„chcem…“, či „budem…“, ale „som…!“); pozitívne („Som smelý!“ namiesto „nie 
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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. 

Z KUCHYNE STEPHENA COVEYA2: 

 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! 

PRE TÝCH, KTORÍ TO MAJÚ RADI JEDNODUCHÉ...: 

 NAVYKNI SI MYSLIEŤ OPTIMISTICKY a basta ! Veru, tak, ako väčšina 

ostatného, aj optimizmus je NÁVYK a ako taký sa dá vypestovať! 

                                           
2
 nasledujúce tipy: porov. Stephen Covey 
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Vnútorná motivácia, čiže „láska“ 

Viera i nádej sa týkajú skôr nášho rozumu. Láska je čnosťou vôle, ktorá sa upla k cieľu a 

nadovšetko túži svoj cieľ dosiahnuť! 

SÚVISÍ TO S CITMI 

Vedieť sa na niečo namotivovať, nabudiť sa vyžaduje umenie cieľavedome v sebe 

vyvolávať pocity a nálady, o ktorých sme sa rozhodli, že ich chceme mať. Wayne W. 

Dyer, psychiater, hovorí:  

„City nie sú niečo, čo by k vám len tak prichádzalo. City sú reakcie, ktoré si sami vyberáte. Ak 

svoje city ovládnete, nemusíte si vyberať také reakcie, ktoré vám ubližujú… Ak ovládate svoje 

myšlienky – a vaše pocity pochádzajú z myšlienok – dokážete ovládať svoje pocity.“  

To znamená, že aj nadšenie a chuť niečo robiť si volíme sami: My sami rozhodujeme, 

či sa budeme niečo učiť, alebo niečo robiť s chuťou, alebo s odporom! Naozaj je to tak!  

„Ľudia, ktorí patria vo svojom obore k najlepším, odlišuje od ostatných, ktorí majú podobné 

nadanie, práve ich schopnosť už od ranného veku celé roky húževnato študovať a cvičiť. Táto 

vytrvalosť sa odvíja od ich emočných kvalít – predovšetkým na nadšení a na schopnosti 

nevzdávať sa a prekonávať prekážky.“ (Daniel Goleman, odborník na emočnú inteligenciu) 

VÝSLEDKOM JE VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA 

Skutočná motivácia vychádza z vnútra človeka – a motivuje ho k tomu, čo robí, preto, že 

on sám to tak chce a to bez ohľadu na to, čo ho v tom niekto povzbudzuje, alebo nie, či 

ho za to niekto odmení a pochváli, alebo nie. V takejto motivácii sa nachádza opravdivá 

sila!  

„Úspešní ľudia prijímajú zodpovednosť za svoj vlastný život. To znamená, že nečakajú, že ich 

bude motivovať niekto iný, robia to sami.“ (Hal Urban) 

A AKO SA TEDA NABUDIŤ? 

 PRVÉ JE JASNÉ A RÁZNE ROZHODNUTIE: JA TOM CHCEM! Bez 

vytáčok, bez nejakých „ale“, bez vnútorného vyjednávania s našim strachom a 

lenivosťou… Toto rozhodnutie je plne v našej moci. Bez ohľadu na okolnosti, na 

náladu, na pocity, na mienku ľudí okolo nás, bez ohľadu na naše doterajšie zvyky 

– stále si to TY, kto rozhoduje, stále si to TY, kto v každej chvíli môže povedať 

ono magické: „To je síce všetko pekné, ALE JA sa rozhodujem inak!“ Pokojne 
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môžeš vyjadriť toto svoje rozhodnutie aj formou záväzku, dokonca verejného. 

Nakoniec, o čom inom je aj taký skautský sľub, že?  

„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) 

 VIZUALIZÁCIA AKO OCHUTNÁVKA: čiže prežívanie budúceho triumfu 

vďaka predstavivosti (čím silnejšia, tým lepšie!) je veľmi silný nástroj motivácie, 

pretože vďaka silnej predstavivosti a ňou vyvolaným emóciám nám umožňuje už 

vopred vychutnať náš budúci triumf a to nás motivuje k práci celkom tak, akoby 

ten triumf nastával už dnes! Výsledkom je nabudenie našej vôle vstať a ísť 

a makať, aby sme ten úžasný a krásny cieľ aj skutočne dosiahli! 

„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) 

 „KATEDRÁLA“ AKO DOCHUCOVADLO: Znova malý príbeh:  

„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).  

Zmysluplnosť – schopnosť vidieť svoje momentálne snaženie, možno nudné 

a fádne, ako súčasť veľkých, fascinujúcich a zmysluplných cieľov, ktoré nás 

napĺňajú vzrušením a úžasom, je ďalšia dôležitá vlastnosť, ktorá spoločne 

s vizualizáciou podporuje naše nadšenie!  

„Je zaujímavé, že výskumy dokázali, že šťastie závislé od zmyslového potešenia je 

prchavé a veľmi nestále. Ani život v luxuse, za ktorým sa mnohí tak ženieme, nie je 

zárukou šťastia. Dlhodobo najspoľahlivejším parametrom šťastia je zmysluplnosť.“ 

(happycompany.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:  
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Napríklad taká cesta k titulu olympijského víťaza vo vzpieraní sa začína prvým 

úspechom, keď sa vôbec odvážime vojsť medzi všetkých tých „búchačov“ v posilovni a 

odcvičíme tam svoj prvý tréning… úspechom, keď prvý raz zdvihneme váhu na činke… 

úspechom, keď prvý raz prekonáme niekoho väčšieho a silnejšieho z nášho okolia… 

úspechom v podobe obdivu, ktorý začíname zažívať v posilovni… na pláži… 

v kolektíve… úspechu v podobe víťazstva v prvej malej súťaži… potom na väčšej… atď.  

Len si ich treba všimnúť a patrične vychutnať! Aj o tom sme tu už ale hovorili, že? 

 CESTA DÔLEŽITEJŠIA AKO CIEĽ? Často, dokonca väčšinou to tak je!  

„Čo dosiahnutím cieľov získate, nie je toľko dôležité ako to, čím sa v priebehu cesty k 

týmto cieľom stanete“ (Zig Ziglar, publicista, obchodník a motivačný rečník).  

„Šťastie nie je vlastnosť, ani rozkoš, ani taká, či onaká vec, je to jednoducho rast. Sme 

šťastní, keď rastieme.“ (William Butler Yeats, írsky básnik) 

„Mať  cieľ nemusí vždy znamenať, že ho dosiahneme, často slúži len na to, aby sme mali  

k čomu smerovať.“ (Bruc Lee, legenda bojových umení) 

Žiaľ, bežnejší (a menej účinný) typ motivácie je motivácia zameraná na cieľ: mať 

postavu ako modelka z časopisu, silu ako spolužiak odvedľa, motorku ako susedov 

chlapec,… – a kým sa tak nestane, sme často skleslí, deprimovaní z toho, ako 

pomaly k cieľu napredujeme… Rastová motivácia je zameraná na samotnú cestu.  

Je to podobné, ako keď ideš na túru do Vysokých Tatier a smeruješ na Popradské pleso. 

Aj keď máš svoj cieľ a vieš kam ideš, predsa to hlavné je samotná cesta. Popradské pleso 

je síce pekné, ale nijako úžasne. Nejdeš tam kvôli nemu. To, čo Ťa teší najviac, je 

samotná cesta, samotná túra, na Plese sa iba skončí…  

Pri rastovej motivácii si už dnes užívaš skvelý pocit z toho, že každým svojim 

rozhodnutím sa posúvaš smerom dopredu, že každým okamihu rastieš stále viac 

smerom k dokonalosti a užívaš si každý krok tohto rastu – a cieľ, za ktorým 

smeruješ, je len zavŕšením tejto fascinujúcej cesty!  

„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) 

Na inšpiráciu a zamyslenie: 

„Máte v sebe obrovskú a úžasnú silu, ktorú sa ale väčšinu z nás ešte nikto nenaučil 

použiť. Najlepší športovci ju využívajú. Najbohatší z bohatých tiež. Všetci, ktorí sa v 
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akejkoľvek oblasti dostali na vrchol, sa ju naučili využívať vo svoj prospech. Táto sila sa 

nazýva vizualizácia.“ (mlady-uspesny.sk) 

„Objavil som niečo, čo mi fakt pomáha, keď som sklamaný, alebo deprimovaný. Idem 

niekam, kde môžem byť sám, zavriem oči a predstavujem si, čím chcem byť a kam sa 

chcem dostať, až budem dospelý. Usilujem sa predstaviť si svoj vysnený život so všetkým, 

čo k nemu patrí – a potom automaticky začnem myslieť na to, čo je potrebné na to, aby sa 

tieto sny naplnili, na to, čo je potrebné zmeniť. začal som s tým v deviatej triede a dnes už 

pracujem na tom, aby niektoré z tých predstáv uskutočnili.“ (anonymný teenager, 

citovaný v knihe  Seana Coveya, 7 návykov vysoko efektívnych teenagerov)  

„Pevná viera vo svoje schopnosti, sny a ciele je spolu s vizualizáciou základom.“ 

(Vladimíra Šebová, šéfredaktorka The-Vision) 

„Dokonca ešte keď som bol iba dieťaťom, mal som inštinktívne nutkanie k rastu. Pre mňa 

zmyslom a povinnosťou dobrého človeka je úprimné a čestné rozvíjanie jeho potenciálu.“ 

(Bruce Lee, legenda bojových umení) 

„Nejprve musíš věc jasně vidět před svým duševním zrakem. Teprve potom ji můžeš 

udělat.“ (Alex Morrison, podplukovník kanadskej armády a držiteľ Pearsonovej medaily 

mieru) 

„Kde nie je cieľ, nie je viera a kde nie je viera tam nie je cesta.“ (anonym) 

„Ste tým, čím ste, vďaka tomu, v čo veríte.“ (Oprah Winfreyová, herečka a reportérka) 

„Budúcnosť patrí tomu, kto verí v krásu svojich snov.“ (Eleanor Rooseveltová, politička) 

„Ak nedúfaš, nenájdeš to, čo presahuje tvoje nádeje.“ (Sv. Klement Alexandrijský, 2. st.) 

„Človek rastie očakávaním. Veľké nádeje vychovávajú veľké postavy.“ (Ján Chryzostom 

kardinál Korec) 

„Život pre nikoho z nás nie je ľahký. Ale čo z toho? Musíme byť vytrvalí a nadovšetko si 

veriť. Musíme veriť, že sme na niečo nadaní, a že svoje dosiahneme, nech to stojí 

čokoľvek.“ (Mária Currie-Skłodowská, objaviteľka rádioaktivity) 

„Či už veríte, že niečo dokážete, alebo naopak veríte, že to nedokážete, v oboch 

prípadoch máte s najväčšou pravdepodobnosťou pravdu.“ (Henri Ford, zakladateľ 

značky FORD) 

„Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť to, čo sa nám páči, ale obľúbiť si to, čo robíme.“ 

(Thomas Alva Edison, vynálezca) 
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„Naučte se milovat to, co už děláte, a být v tom zatraceně dobří.“ (Cal Newport, profesor 

počítačovej vedy na Georgetown University) 

„Japonsko dosiahlo v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch prevrat vo svojej vojnou 

zničenej ekonomike zavedením princípu nazvaného Kaizen. Slovo kaizen v japončine 

znamená „neustále vylepšovanie“. Jeho základ tvorí myšlienka, že v bezprostrednom 

okolí každého jednotlivca vždy existuje možnosť – aj keby to bola iba drobnosť – ako 

zlepšiť výkon a výsledky. Zamestnancov na všetkých úrovniach vyzvali, aby každý deň 

našli a zaviedli nejaké drobné zlepšenie. Kumulatívnym účinkom neustáleho 

a dlhodobého vylepšovania sa dosiahla mimoriadna efektívnosť a úroveň kvality. Princíp 

postupného zlepšovania je kľúčovým faktorom šťastia, ktorý môžete využívať vo svojej 

práci. Podľa tohto princípu zlepšovanie prebieha postupne, krok za krokom, a nie 

kvantovými skokmi.“ (Brian Tracey, motivačný rečník) 

Tvoje úlohy na tento týždeň: 

 V tejto chvíli by si už mal mať za sebou štvrtý týždeň z tvojho tridsaťdňového 

cieľa. 

o  Ako si na tom s motiváciou? 

o  Môžeš využiť niektorý z postupov na zvýšenie motivácie, aby si tak 

znásobil svoje úsilie o dosiahnutie svojho cieľa? 

 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.  

o Využi techniky, uvedené v tejto kapitole na to, aby si zvýšil svoju 

motiváciu v tejto veci.  

o Na budúcom stretnutí sa podeľ o svoju skúsenosť! 

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

Na budúcom stretnutí sa navzájom podeľte so svojimi skúsenosťami! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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Ako to vidia Boží synovia a dcéry… 

„Pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, 
aký bol koniec ich života, a napodobňujte ich vieru.“ (Hebr 13,7 SSV) 

„Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.  Ňou si predkovia 
získali dobré svedectvo.  Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo svety tak, že z 
neviditeľného povstalo viditeľné.  Vierou priniesol Ábel Bohu lepšiu obetu ako Kain a 
ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý, lebo Boh vydal svedectvo o jeho daroch; a 
ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí.  Vierou bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť; nenašli 
ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením si získal svedectvo, že sa páči Bohu.  
Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a 
že odmieňa tých, čo ho hľadajú.  S vierou prijal Noe pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť, 
a s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny; ňou odsúdil svet a stal sa dedičom 
spravodlivosti, ktorá je z viery.  S vierou poslúchol Abrahám, keď bol povolaný, aby šiel 
na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo; išiel a ani nevedel, kam ide.  S vierou sa 
usadil v zasľúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jakubom, 
spoludedičmi toho istého prisľúbenia.  Lebo čakal na mesto s pevnými základmi, 
ktorého staviteľom a tvorcom je Boh.  Vierou aj neplodná Sára dostala napriek 
pokročilému veku silu počať potomka, lebo verila, že je verný ten, ktorý dal prisľúbenie.  
Preto aj z jedného, a to odumretého, vzišlo ich také množstvo, ako je hviezd na nebi a 
piesku na brehu mora, a ten sa nedá spočítať.  Všetci títo umierali vo viere, aj keď 
nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale z diaľky to videli a pozdravovali; a vyznávali, že sú 
na zemi iba cudzincami a pútnikmi.  A keď takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlasť.  
Veď keby boli mali na mysli tú, z ktorej vyšli, mali dosť času vrátiť sa.  Ale oni túžia po 
lepšej, to jest po nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im 
pripravil miesto.  S vierou obetoval Abrahám Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného 
obetoval ten, ktorý dostal prisľúbenia  a ktorému bolo povedané: "Po Izákovi sa bude 
volať tvoje potomstvo."  Usudzoval totiž, že Boh má moc aj z mŕtvych vzkriesiť. Preto 
ho dostal naspäť aj ako predobraz.  S vierou požehnal Izák Jakuba a Ezaua vzhľadom 
na budúcnosť.  S vierou požehnal umierajúci Jakub jednotlivo Jozefových synov a 
poklonil sa opretý o vrchol svojej palice.  S vierou hovoril umierajúci Jozef o odchode 
synov Izraela a dal pokyny ohľadne svojich kostí.  S vierou ukrývali rodičia Mojžiša tri 
mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je pôvabné, a nebáli sa kráľovho 
rozkazu.  Keď Mojžiš dospel, s vierou odoprel volať sa synom faraónovej dcéry.  Volil 
radšej trpieť s Božím ľudom, než mať chvíľkový pôžitok z hriechu,  a za väčšie 
bohatstvo pokladal Kristovo pohanenie ako poklady Egypta; hľadel totiž na odmenu.  S 
vierou opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu; vydržal, akoby videl neviditeľného.  
S vierou slávil Veľkú noc a kropenie krvou, aby sa zhubca nedotkol prvorodených.  9 S 
vierou prešli Červeným morom ako po suchej zemi, kým Egypťania, čo sa o to pokúsili, 
boli pohltení.  Pre vieru padli múry Jericha, keď ich obchádzali sedem dní.  Pre vieru 
nezahynula neviestka Rachab s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov.  A čo 
mám ešte povedať? Veď by mi nestačil čas, keby som mal rozprávať o Gedeonovi, 
Barakovi, Samsonovi, Jeftem, Dávidovi, Samuelovi a o prorokoch,  ktorí vierou dobývali 
kráľovstvá, vykonávali spravodlivosť, získali prisľúbenia, levom zapchávali tlamy,  
uhášali silu ohňa, unikali ostriu meča, z nevládnych sa stávali mocnými, mužneli v boji, 
na útek zaháňali cudzie šíky;  ženy dostali svojich mŕtvych vzkriesených. Iní boli 
mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie, vzkriesenie.“  (Hebr 11,1-35 SSV) 
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9. úloha, 1. časť 

UMENIE DISCIPLÍNY 

„Ak chce človek žiť múdro, mať v živote poriadok a byť úspešný, musí denne odkladať 

uspokojenie a myslieť na budúcnosť.“ 

(M. Scott Peck, psychiater, psychológ a autor) 

V krátkosti: 

 Čo sa naučíme: umeniu „každodennej obety v malom“, nazývanom aj disciplína.  

 Kde v skautingu toto umenie nájdeme: Napríklad aj v bode Zákona „Skaut je 

sporivý a hospodárny“, alebo v bode „skaut je poslušný rodičom, predstaveným a 

vodcom“, v ochote „plniť si svoje povinnosti voči Bohu a vlasti“ a pod. 

Jedno z najdôležitejších tajomstiev úspešných… 

… sa volá „odklad uspokojenia“. O čo ide? 

PRÍBEH O „BOHATÝCH“ A „CHUDOBNÝCH“ 

Istá stredoškolská učiteľka matematiky zásadne vysvetľovala svojim žiakom všetky 

matematické problémy na príklade s peniazmi. Tvrdila, že na peniazoch človek razom 

pochopí akýkoľvek matematický problém… Niečo na tom bude, takže použime podobný 

príklad aj tu: 

 Predstav si Michala a Pavla, ktorí obaja zarábajú rovnaké peniaze a obaja si ročne môžu 

odložiť a na čokoľvek vynaložiť 2 000€. Po niekoľko rokoch je Michal priemerným človekom, 

zatiaľ čo Pavol je rok čo rok bohatším. V čom je ten rozdiel? 

 Michal si prvý rok za svojich 2 000€ kúpil motorku, po ktorej túžil. Druhý rok (pretože mu 

narástli výdavky na poistku a na benzín a na servis) ušetril už len 1 500€. Kúpil si za ne 

oblečenie na motorku a vzal si hypotéku na nový dom. Aj vďaka tomu (splátky a tak) tretí rok 

ušetril už len 500€. Dokonca – pretože spadol na motorke a musel ju dať do opravy – nakoniec 

skončil s dlhom 1 000€! Štvrtý rok jeho dlh klesol o 300€, ale stále je zadĺžený a navyše sa musí 

začať obmedzovať, pretože mu stále chýbajú peniaze, dokonca si ani nemá za čo zariadiť svoj 

nový dom tak, ako by chcel… 
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 To Pavol na to išiel inak. Aj jemu sa páčia motorky (a Michalovi tú jeho úprimne závidí). Ale on 

si svoju ešte nekúpi. Miesto toho svojich 2 000€ investuje. O rok už má 3 000€. Ďalší rok to je 6 

000€. Ďalší rok 12 000€. Štvrtý rok je jeho čistý doterajší zisk z obchodu a investícií 24 000€. 

Kúpi si motorku za 3 000€ (lepšiu, ako Michalova ) a zvyšných 21 000€ ďalej investuje. Piaty 

rok si vezme hypotéku na dom (väčší a krajší, ako Michalov ) a napriek tomu jeho majetok ešte 

stále stúpne na 40 000€. Šiesty rok je jeho majetok (aj po odrátaní splátok a ostatných výdavkov) 

77 000€. Kúpi si auto a ide na drahú dovolenku. Utratí za ne 20 000€, ostane mu ale ešte stále 

57 000€. Šiesty rok jeho majetok stúpne na 115 000€. Jazdí na peknom aute, jazdí na drahej 

motorke, občas si dovolí luxusnú večeru v lukratívnom podniku, je členom golfového klubu a ani 

tak mu nechýbajú peniaze… Michal v tom istom čase už veľa nejazdí (nemá čas a motorka sa 

pokazila a niet ju za čo opraviť), neustále zápasí o každé euro, desí sa toho, že by mohol prísť o 

zamestnanie – a svojmu priateľovi Pavlovi môže akurát tak závidieť… 

V čom je medzi nimi rozdiel? Práve v odklade uspokojenia!  

 Pavol si jednoducho povedal: „Bolo by skvelé a príjemné mať silnú motorku a dom 

hneď teraz! Ale ja počkám. Radšej si miesto toho utiahnem opasok, vyčkám dva – 

tri roky, a potom, keď mi moje usporené peniaze zarobia ďalšie peniaze, si kúpim 

oboje.“ Pavol neurobil nič iné, než len to, že odložil svoje uspokojenie z novej 

motorky a nového domu na neskoršie.  

 Michal chcel mať svoje uspokojenie hneď teraz, nebol ochotný čakať. Výsledok? 

Pokazená motorka a finančné ťažkosti u Michala oproti lepšej motorke, väčšiemu 

domu, autu, luxusu a dostatku peňazí u Pavla. 

Dobre… možno ten príklad bol trochu (dosť) zjednodušený – ale podstatné je, že si v 

ňom vybadal princíp. A funguje to tak aj inde, nielen v oblasti peňazí!  

 Napríklad v škole niektorí študenti sa dnes zabávajú – a zvyšok svojho života (pretože vyleteli zo 

školy) robia podradné práce, alebo sú nezamestnaní.  

 A iní radšej teraz pracujú a tvrdo študujú – aby sa zvyšok svojho života mali čo najlepšie a mohli 

žiť príjemne a bez starostí.  

Vlastne je to akoby obdoba Paretovho pravidla:  

 Tí prví si dnes vyčerpajú 20% zábavy a potom im ostane 80% driny a námahy.  

 A tí druhí, múdrejší, si najprv vyčerpajú 20% námahy a driny – a potom si vďaka 

jej ovociu vychutnávajú zvyšných 80% zábavy…  

Kľúčový návyk pre úspešný život 

Známy americký psychológ a psychiater M. Scott Peck hovorí:  
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„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.“ 

ODKIAĽ SA TENTO POSTOJ BERIE? 

Schopnosť odkladu uspokojenia a správania sa podľa zásady „Najprv práca, potom 

zábava!“ sa odvíja znova od našej odvahy, sebadôvery a sebaúcty: 

 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 v 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. 

A POTOM JE TU EŠTE „RASTOVÁ MOTIVÁCIA“ 

Hovorili sme o nej podrobnejšie v minulej úlohe. 

Ak sme naozaj „rastovo motivovaní“, tak zisťujeme, že radosť z toho, že sme slobodní, 

že slobodne konáme, rastieme, napredujeme a teda naozaj žijeme je tak veľká, že 

žiadna radosť zo „zabávania sa“ sa jej nevyrovná, že nejaká diskotéka, alebo lan-

párty a podobné veci sú vlastne v porovnaní s tým celkom nudné a nezábavné…  

Preto môžeme vidieť naozaj úspešných ľudí, ako sa radšej venujú svojej práci a svojmu tréningu, 

než by sa od nich nechali vyrušovať nejakou „zábavou“ a podobnými vecami. Nie preto, že by sa 

nejako „disciplinovane zapierali“, ale preto, že samotné dielo, ktoré uskutočňujú a rastová 

motivácia, ktorú pri ňom prežívajú, ich napĺňa neporovnateľne väčším vzrušením, radosťou, 

pocitom opravdivého života! 

Rastová motivácia je tak kľúčom k majstrovstvu sebadisciplíny, kedy disciplína 

prestáva byť nepríjemným bremenom, ktoré sme ochotní v záujme cieľa podstúpiť, ale 

naopak, stáva sa sama zdrojom radosti a naplnenia a prestáva byť akýmkoľvek 

problémom! 
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Na inšpiráciu a zamyslenie: 

„Úspešní ľudia sú tí, čo sú ochotní vzdať sa okamžitej odmeny a z krátkodobého hľadiska 

aj niečo obetovať, aby si mohli „vychutnať" väčší zisk v budúcnosti. Naopak, neúspešní 

ľudia myslia skôr na krátkodobé potešenie a okamžité uspokojenie a málo sa zamýšľajú 

nad ďalekou budúcnosťou“ (Brian Tracey, motivačný rečník) 

„Neúspešní ľudia sa snažia uniknúť svojim strachom a tvrdej práci prostredníctvom 

činností uvoľňujúcich napätie. Víťazi sú motivovaní túžbou venovať sa aktivitám, ktoré 

vedú k cieľu“ (Denis Waitley, Motivačný rečník) 

„Když přijde na určení toho chování, které vede k osobnímu úspěchu tak Roy Baumeister 

z Florida State University, autor odborného článku o sebehodnocení z roku 2003 

naznačuje, že daleko větší naděje by se měla vkládat do sebekontroly jako do faktoru s 

pravděpodobným vlivem. „Sebekontrola je daleko mocnější a daleko lépe doloženou 

příčinou osobního úspěchu. I přes ty roky, co jsem investoval do výzkumu sebehodnocení, 

tak zdráhavě lidem radím, aby na něj zapomněli.““ (naturalnews.com) 

„Vzpomněl jsem si na slova své první učitelky hudby: "Jen disciplína ti osvobodí ruce, 

aby mohly kdykoli zahrát, na co si vzpomenou." Pravá svoboda totiž vždy přichází 

prostřednictvím disciplíny. Sarah Changová byla od počátku obdařena hudebním 

géniem, ale jen ona sama může přiznat, že nebýt nekonečného cvičení, nemohla by svůj 

dar sdílet s druhými na pódiu koncertního sálu. Bez cvičení by její jedinečný dar zůstal 

trvale skrytý. Co platí pro hru na housle, platí i v jiných oblastech.“ (David Torkington, 

novinár, spisovateľ, odborník na duchovný život) 

Tvoje úlohy na tento týždeň: 

 Tridsať dní k Tvojmu cieľu je skončených. Ako si dopadol? Splnil si ho? Ak nie 

– prečo? Urobili si v niečom chyby? Čo bolo ich príčinou? Čo by si nabudúce 

zmenil,  upravil?  

o  Aký ďalší „mesačný cieľ“ si vyberieš? 

 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“):  
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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! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

 

 

Ako to vidia Boží synovia a dcéry… 

„Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, 
trpezlivosť, miernosť.  Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si 
povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.  Prikazujem ti pred 
Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý dobrým vyznaním 
vydal pred Ponciom Pilátom svedectvo:  Zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony 
až do príchodu nášho Pána Ježiša Krista,  ktorého v pravom čase ukáže blahoslavený a 
jediný vládca, Kráľ kráľov a Pán pánov.“  (1 Tim 6,11-15 SSV) 

„Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.  
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás 
nepravdivo hovoriť;  radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“  (Mt 5,10-
12 SSV) 

„Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.  Ale ak sme deti, sme 
aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním 
boli aj oslávení.  A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodné porovnávania s 
budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“ (Rim 8,16-18 SSV) 

„Volil radšej trpieť s Božím ľudom, než mať chvíľkový pôžitok z hriechu,  a za väčšie 
bohatstvo pokladal Kristovo pohanenie ako poklady Egypta; hľadel totiž na odmenu.“  
(Hebr 11,25-26 SSV) 

„Ježiš povedal: "Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium 
opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti, alebo polia,  aby 
nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i 
polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.  A mnohí prví budú 
poslednými a poslední prvými."“  (Mk 10,29-31 SSV) 
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9. úloha, 2. časť 

UMENIE OSOBNÉHO MANAŽMENTU 

„Umenie viesť sa začína tým, že sa učíme viesť osobu, ktorú 

poznáme zo všetkých najlepšie – seba samého.“  

(The Boy Scout Handbook, BSA) 

Umenie odkladu uspokojenia nás privádza k dôvodu, prečo sú manažéri v rôznych 

firmách spravidla najlepšie platení ľudia: pretože veci manažujú, čiže organizujú. A tam, 

kde namiesto chaosu a zmätku vládne systém, sú výsledky nekonečne lepšie a s menej 

námahou sa dá viac dosiahnuť. Dnes nastúpiš svoju kariéru manažéra – a na starosti 

budeš mať síce iba jedného, ale zato najdôležitejšieho zamestnanca: seba. 

V krátkosti: 

 Čo sa naučíme: zistíme, prečo manažéri so sebou vláčia diáre, prečo by sme si ich 

mali zaobstarať aj my, ako súvisia dôležitosť s naliehavosťou a ako nám môže 

pomôcť pochopenie svojich životných rolí.  

 Kde v skautingu toto umenie nájdeme: Skautský život znova poskytuje nielen 

priestor pre učenie sa plánovať (program, letný tábor, skautský rok,...), ale aj 

priestor pre prijímanie rolí a s nimi súvisiacou zodpovednosťou (radca, kronikár, 

vodca,...) 

Tajomstvo štyroch kvadrantov 

Stephen Covey rozdeľuje veci v našom živote do štyroch kvadrantov podľa toho, 

nakoľko sú pre nás naliehavé a dôležité: 
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KVADRANT 1: NOČNÉ MORY 

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,… 

Možno by si si povedal, že týmto veciam by sme mali v živote venovať čo najviac času 

a pozornosti. Sú predsa strašne dôležité a strašne naliehavé, nie? 

Keď však robíme veci na poslednú chvíľu, robíme ich zvyčajne narýchlo, sme z nich 

nervózni, často už sme unavení – a výsledkom je, že to, čo je pre nás dôležité, robíme 

nekvalitne, povrchne a navyše sme po skončení zničení a unavení. 

Napríklad také učenie sa na poslednú chvíľu: Podľa vedcov najlepšie a najtrvalejšie si vedomosti 

osvojíme tak, ak sa učíme nahlas a potom si naučenú látku trikrát zopakujeme: prvý raz znova 

nahlas hodinu po učení sa, druhý raz rovnako na druhý deň a tretí raz si ju nahlas zopakujeme 

o týždeň. Výsledkom je, že látka sa nám v mysli skutočne usadí a my si ju trvalo zapamätáme. 

Takže napríklad pred písomkou, alebo maturitami, alebo skúškami si veci už len krátko 

pripomenieme, ale nepotrebujeme žiadne strašné „drvenie sa“. Nehovoriac o tom, že veci, ktoré 

sme sa naučili, si aj naozaj pamätáme a teda sa stávajú našim majetkom a dokážeme ich 

využívať aj v živote, mimo školy. V praxi to ale často robíme úplne opačne. Takéto učenie nás, 

samozrejme, nebaví – je stresujúce, okrem známky nevidíme takmer žiadne výsledky, hneď po 

skúške aj tak všetko zabudneme, takže vlastne stále nič nevieme a nemôžeme si tak ani 

vychutnať ten úžasný pocit človeka, ktorý má veľké vedomosti, dokáže ich medzi sebou 

kombinovať a vďaka tomu lepšie chápať veci, objavovať vzťahy medzi nimi a tak nadobúdať 

skutočnú múdrosť… Niet divu, že možno väčšina žiakov učenie nenávidí a školu považuje za 

najhoršiu vec vo svojom živote! 
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KVADRANT 4: OSOBNÉ LAS VEGAS 

Sem patria vec, ktoré sú presným opakom kvadrantu 1: veci ktoré nie sú 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! 

Kvadrant 4 je tradičným útočiskom pre ľudí, ktorí sa práve strhali a zodreli 

v kvadrante 1: 

 Najprv sa strháš, pretože sa napríklad učíš celú noc na zajtrajšiu písomku z matematiky. 

 Na druhý deň si vyšťavený – a tak sa len tak preflákaš. Robíš presný opak disciplíny a najprv si 

dopraješ zábavu a oddych a prácu odsunieš až na neskôr: veď si unavený, tak máš právo 

oddýchnuť si. A, navyše, tie ostatné veci až tak nesúria… 

 Časom ale súriť začnú – a Ty sa zase presunieš do kvadrantu 1 a zase sa celé poobedie a celú noc 

učíš na biológiu. 

 A potom zase odkväcneš, unavený, vyšťavený, zničený, len sa tak flákaš, nemáš chuť ani na 

žiadnu veľkú zábavu, len tak presedíš nikde na nete, či poflákaš sa s partou po meste… 

 A potom zase príde niečo, čo súri, pretože si to popri tom flákaní odsunul na neskôr 

a zanedbal… atď. 

Pri takomto spôsobe života ani náhodou nemáme pocit, že by sme mali veci pod 

kontrolou a ovládali svoj život! Naopak, máme pocit, že veci a okolnosti ovládajú nás 

a valia sa na nás ako nikdy nekončiaca pohroma, ktorú vždy, len tak-tak na poslednú 

chvíľu odvrátime. 

Výsledkom je, že sa stávame stále viac reaktívnymi – čiže obeťami! A pretože mnohé 

dôležité veci jednoducho nezvládneme, lebo sme ich „nestihli“, pretože sme toho „mali 

tak veľa“, výsledkom je skúsenosť prehry, neúspechu – a strata motivácie! 

KVADRANT 3: MOČIAR BLBOSTIČIEK, ALEBO BIČ OTROKÁROV 

Znie to ako nejaký nezmysel: Veci, ktoré nie sú pre nás vôbec dôležité, ale sú strašne 

naliehavé… Prečo by v našom živote vôbec malo niečo také existovať a prečo by sme sa 

niečím, čo pre nás nie je dôležité, mali zaoberať a a prečo by to pre nás malo byť 

dokonca naliehavé? 

V tomto kvadrante sa môžeme ocitnúť z dvoch dôvodov: 

 Nevieme si ujasniť, čo dôležité je a čo nie je – a môže sa stať, že fúru času 

stratíme sústredením sa na veci, ktoré sa nám javia naliehavé, ale inak nijako 

neprispejú k splneniu našich túžob a cieľov.  
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Napríklad sa celé hodiny chystáme na zajtrajší školský ples – veď je to už zajtra! – 

a neuvedomujeme si, že to, ako tam budeme vyzerať, aj tak nemá žiaden vážny vplyv na 

náš osud (a, ako by povedal Pareto, 20% vynaloženého času aj tak prinesie 80%-ný efekt 

a to bohato stačí!) a pritom mrháme časom, silami a odsúvame na neskôr omnoho 

dôležitejšie veci (napríklad učenie sa na skúšku), čo sa nám časom pekne vypomstí… 

 Druhá možnosť je, že patríme k ľuďom, ktorí majú veľmi malú sebaúctu 

a stále potrebujú od iných nejakú formu potvrdenia, ocenenia, povzbudenia. 

Nemajú odvahu byť sami sebou, ale namiesto toho sa usilujú páčiť všetkým 

ľuďom. Nevedia povedať „nie“ a výsledkom je, že ich ostatní ľudia začnú 

využívať a zneužívať. Nakoniec títo ľudia trávia svoj čas a sily tým, že robia veci, 

ktoré sú dôležité pre iných ľudí, ale nie pre nich. Nemajú potom čas na vlastné 

veci, sú strhaní, unavení, rozlietaní,… ale nemajú odvahu niekomu niečo 

odmietnuť, pretože ak by tak urobili, mohol by sa uraziť, nahnevať, prestať ich 

„brať“,… – a to by bolo strašné!  

Napríklad: „Najprv musím pomôcť Renáte s úlohou z matiky, potom som sľúbila Petrovi, 

že mu polepím kvety do herbára a ešte som sľúbila Marcele, že jej pomôžem s prípravou 

zajtrajšieho večierku, lebo že jej sa nedá, lebo ide dnes večer kupovať šaty na ten 

večierok a už to nestihne a okrem toho si ešte musím aj ja sama vyrobiť na večierok tú 

najsuprovejšiu masku, aby som tam úplne vyrazila dych Tiborovi z áčky a to mám na to 

všetko iba jeden deň a zase sa nestihnem naučiť na chémiu a zase z nej vyletím, ale čo už 

má jeden človek  urobiť, keď má tak strašne veľa práce a všetko tak strašne súri…?“  

Výsledkom sú ľudia, ktorí sú strašne zaneprázdnení, súčasne totálne neúspešní a za 

ten svet to nevedia pochopiť: „Pozrite, ako TVRDO som pracoval a drel a NIKAM to 

neviedlo!“ – a jedinou útechou je pre nich občasne „vypnutie“ v kvadrante 4 – a potom 

späť do práce, pod bič všetkých tých otrokárov, ktorí nás nehanebne využívajú a citovo 

vydierajú ( „Keď ty si taká skvelá! Ty to určite dokážeš! Spolieham sa na teba! Bez teba 

som stratená!“), alebo pod jarmo všetkých vecí, ktoré sa na nás valia a nás ani 

nenapadne, že keby sme ich jednoducho neurobili, tak by sa vôbec nič nestalo… 

KVADRANT 2: TAJOMSTVO „HORNÝCH 10 000“… 

Nakoniec je tu druhý kvadrant, kde patria dôležité veci ešte skôr, než sa stanú 

naliehavými. Je to kvadrant úspešných ľudí, pretože v ňom: 

 sa venujeme veciam, ktoré sú pre nás dôležité 

 a preto, že ešte nie sú naliehavé a nie sme v časovom strese, sa im môžeme 

venovať s pokojom a dôkladne, tak, ako si to ich dôležitosť vyžaduje. 

Cieľom osobného manažmentu je zariadiť si veci tak, aby sme čo najviac svojho 

času trávili práve v tomto kvadrante. Čiže zariadiť si veci tak, aby sme sa mohli 
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dôležitým veciam venovať v dostatočnom predstihu, mali na ne dostatok času a robili ich 

tak dôkladne a kvalitne. 

SCHÉMA ÚSPECHU… 

… tak znie zhruba takto: 

 Podľa možnosti ČO NAJMENEJ sa zdržiavať kvadrante 1 (dôležité 

a naliehavé)! Iste, úplne sa tomu nevyhneme, stačí, ak napríklad doma praskne 

vodovod, alebo tornádo odveje strechu domu a hneď tu máme veci, ktoré nestrpia 

odklad, sú strašne dôležité a prehádžu nám hore nohami všetky naše plány. Ide 

o to, aby sme sa do tohto kvadrantu nedostávali vlastnou vinou – totiž tým, že 

si budeme dôležité veci odkladať „na potom“, až kým nás ich naliehavosť nedonúti 

nejako ich rýchlo odfláknuť… 

 ČO NAJVIAC práce urobiť v kvadrante 2 (dôležité, ale ešte nie naliehavé). Ak 

je niečo pre nás naozaj dôležité, potom je rozumné vyhradiť si na to dostatok času, 

energie a prostriedkov a urobiť tom v dostatočnom predstihu. 

o  Umenie SEBADISCIPLÍNY („Najprv práca, potom zábava“), o ktorom 

sme hovorili minule, je podmienkou toho, aby si to dokázal.  

 NIKDY sa nedostať do kvadrantu 3 (veci naliehavé, ale pre nás nedôležité)!!! 

Znamená to jasne si povedať, čo pre nás dôležité je a čo nie je. 

o  Preskúmaj prácu, ktorú robíš – je dôležitá, alebo nie? Ak nie je dôležitá, 

maj odvahu s ňou jednoducho skončiť. Alebo, ak sa to nedá, tak ju presunúť 

do sféry Paretových „20%“, kedy jej venuješ to nevyhnutné minimum, ale 

ani o zlomok viac, aby si tak maximum zdrojov ušetril na to, čo naozaj 

dôležité je! 

o  A takisto to chce preskúmať vzťahy s inými ľuďmi. V živote dokážeme 

mať možno veľa kamarátov a známych, ale len veľmi málo skutočných 

priateľov.  

Hovorí sa, že horná hranica, ktorú sme schopní psychicky zvládnuť, je niekde 

okolo dvanásť takýchto priateľov. Väčšina ľudí ich má omnoho menej, možno 

jedného, dvoch, troch… A mnohí ľudia za celý život nenájdu nikoho, s kým by 

vytvorili priateľský vzťah – možno práve preto, že plytvajú časom a energiou na 

príliš veľa ľudí a výsledkom je, že u všetkých je to len čosi povrchné, ale nič 

hlboké. Je určite lepšie mať blízky a hlboký priateľský vzťah s niekoľkými 

ľuďmi, než byť iba „povrchne známy“ so stovkou…  

Zváž teda, do vzťahu s kým investuješ svoj čas a námahu – a kde to 

ponecháš len na úrovni bežnej „známosti“, „kamarátstva“ obvyklého 

v triede, alebo na pracovisku, či na ulici medzi susedmi a pod. Takisto zváž, 
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kedy naozaj od Teba niekto potrebuje pomoc a je slušné a čestné mu ju 

poskytnúť – a kedy, naopak, Ťa ten druhý iba vydiera a využíva a chce od 

Teba, aby si namiesto neho robil veci, ktoré by mohol, alebo mal robiť sám! 

A potom sa nauč povedať jasné „NIE!“ všade tam, kde treba!  

o Ochota k OBETI, o ktorej sme tu už hovorili, nám v tomto „preriedení“ 

príde vhod, bez nej – a bez zdravej SEBAÚCTY a ČESTNOSTI – by sme 

takéto veci urobiť nedokázali a do smrti by sme ostali otrokmi a obeťami 

iných ľudí! 

 Kvadrant 4 si potom dopraj za odmenu. Pravidlo „Najprv práca, potom zábava“ 

nehovorí o tom, že tu má byť iba práca a žiadna zábava! Nie. Hovorí o tom, že po 

práci prichádza čas aj na zábavu! Keď je práca urobená, je čas s pokojným 

svedomím, bez zhonu, bez pocitu „ešte musím urobiť toto a toto“ si dopriať aj 

celkom obyčajnú zábavu, relax, odreagovanie sa,… – a práve preto, že to robíme 

s čistým svedomím a s pocitom dobre urobenej práce, môžeme si aj oddych 

a zábavu naplno a nerušene vychutnať! 

Ak by sme sa vrátili naspäť k príkladu s učením sa: Ak sa naučíš učiť sa nie na poslednú 

chvíľu (a v strese a s nechuťou), ale v dostatočnom predstihu a bez stresu, s chuťou 

a s radosťou – to je dôležité! Schopnosť zapamätať si nové veci natrvalo je totiž úmerná 

hladine adrenalínu v krvi. Ak Ťa učenie baví a vzrušuje, učíš sa ho ľahšie, než keď Ťa 

nudí a otravuje. Štatistiky uvádzajú, že keď sa učíme nejakú látku s nechuťou, tak z našej 

námahy len 20% smeruje do učenia a zvyšných 80% spočíva v našej nechuti k učeniu sa. 

Vieš si predstaviť, aké výsledky dosiahneš, ak sa naučíš učiť s chuťou, so vzrušením z 

objavovania nových vecí a s radosťou??? Nerob teda takú chybu, že by si sa učil 

s nechuťou! Aj o tomto je umenie sebamotivácie: aby sme s chuťou a radosťou robili aj 

to, čo robiť musíme - nie ako povinnosť, ale ako záľubu! Výsledkom potom je, že sa síce 

učíš menej a kratšie, ale o to efektívnejšie, veci si pamätáš trvalejšie a na rôzne písomky, 

opakovania a skúšky sa musíš učiť ešte omnoho menej! A hlavne – veci naozaj vieš 

a kedykoľvek v budúcnosti ich dokážete v praxi použiť! 

Znova sa tu dotýkame toho, prečo mnohí ľudia, ktorých baví ich práca a sú v nej 

vážne dobrí (napríklad vedci, alebo úspešní obchodníci,…), trávia svoj čas radšej 

svojou prácou a zábava ich srdečne nudí. Jednoducho preto, že ak robíš niečo, čo máš 

rád a súčasne si v tom fakt dobrý – tak je to omnoho vzrušujúcejšie, zábavnejšie 

a dobrodružnejšie, než hoci aj tá najrafinovanejšia, ale stále len zábava! 

Plánovanie 

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…  
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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. 

Samozrejme, nezabudnime pri tých cieľoch ani na „samozrejmé ciele“, ako sú 

„dokončím ročník v škole s vyznamenaním“, či „budem doma pomáhať s betónovaním 

prístavby“ a podobne. Inak by sa nám mohlo stať, že by nám na niečo zrazu prestal 

vychádzať čas! 

Aby sme na nič z toho nezabudli, je dobré zadefinovať si svoje…: 

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. …  

Je dôležité si tieto životné role dôkladne zvážiť, ujasniť si ich prínos, perspektívu,… – 

a tie, ktorých prínos a perspektíva sú menšie, jednoducho skonči.  
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TECHNICKÁ POZNÁMKA 

Je na Tebe, aby si si našiel spôsob, ktorý Ti bude najviac vyhovovať. Na inšpiráciu Ti tu 

jeden ponúkam: 

1) ZÁPISNÍK 

Papierový, alebo v mobile – to je jedno. Slúži na to, aby si si doňho zapisoval veci, ktoré máš, musíš, 

alebo chceš urobiť. Rozdeľ si ho na toľko sekcií, koľko životných rolí vo svojom živote zastávaš – 

takže asi najmenej tri: syn (dcéra), žiak (žiačka), skaut (skautka)... plus ďalšie, ak ich máš a stíhaš. 

Potom každú sekciu rozdeľ napríklad na tieto tri kategórie, s pomocou ktorých si urobíš základné 

triedenie vecí na: 

 Dôležité (a ešte nenaliehavé – čiže kvadrant II) 

 Zábava (čiže kvadrant IV – a sem patria nielen veci ako „diskotéka“, či „lan-párty“, ale 

napríklad aj „naštudovať si Hawkingovu knihu o Vesmíre“ a podobne, v podstate všetko 

z kategórie záľub, koníčkov a podobne) 

 Inšpiratívne (rôzne nápady, myšlienky, veci, do ktorých sa možno časom pustíš, ale možno aj 

nie a ktoré vyzerajú zaujímavo…) 

Možno Ťa napadnú aj iné kategórie, ktoré si tam môžeš vytvoriť… „Súrne veci“ z kvadrantu I do 

zápisníka nepíš, tie si píš rovno do diára (sú predsa súrne, nie?) – ale ak si svoj čas a úlohy 

zorganizuješ dobre, mala by to byť skôr rarita, naraziť na niečo podobné.  

2) DIÁR 

Najlepšie malý, papierový (hoci aj ten najmenší najtenší, čo má na dvojstránke celý týždeň a zmestí sa 

do vrecka). Asi je to lepšie riešenie, než niekde v mobile, pretože je stále prehľadnejší, rýchlejší 

a praktickejší. Ale, ak Ti vyhovuje diár v smartfóne, prečo nie? 

Veci zo zápisníka – hlavne tie z kategórie „dôležité“ – si potom jednoducho prepíš do diára na tie 

dni, kedy sa im chceš venovať. Nemusíš si nijako určiť odkedy a dokedy sa im mieniš venovať, hlavné 

je dať ich na také dni, kedy na ne budeš mať dostatok času. Toto presúvanie rob pravidelne a tak 

často, ako treba – napríklad v nedeľu večer si urob plán na ďalší týždeň, alebo aj na dlhší čas, ak treba 

– a večer si skontroluj, či Tik nepribudlo v zápisníku niečo nové, čo treba presunúť do diáru. 

Veci z kategórie „Zábava“ si do diára ani veľmi zapisovať nemusíš – leda ak ide o veci, ako sú 

výlety a podobne, teda akcie viazané na určitý deň, dátum, čas… je to zábava a teda ak urobíš všetko, čo 

máš v daný deň na pláne, tak všetok čas, ktorý Ti zostal, môžeš využiť na veci z tejto kategórie! 

3) NAJPRV PRÁCA, POTOM ZÁBAVA 

No a potom si už iba daj 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! 
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4) ŠKRTAJ 

Hneď, ako je úloha splnená, vyškrtni ju zo zápisníka – a ak sú splnené na strane všetky položky, 

preškrtni krížom aj celú stranu. Tak budeš na prvý pohľad vidieť, že na tejto strane už je všetko 

splnené – a súčasne Ti hneď udrie do očí strana, na ktorej je možno už takmer všetko vyškrtané a vari 

by si ju aj preskočil ako splnenú – ale pretože ešte nie je preškrtnutá aj sama stránka krížom cez seba, je 

Ti hneď jasné, že tam ešte stále vidí nejaká úloha, visí tam už dosť dlho – a teda, ak nechceš, aby sa 

presunula do kvadrantu I medzi naliehavé a dôležité veci, je najvyšší čas si „visiacu“ úlohu všimnúť 

a splniť! 

Na inšpiráciu a zamyslenie sa: 

„Jedno z najúčinnejších slov v oblasti organizácie času je slovo „nie"! Odmietnite všetko, 

čo nemožno považovať za zmysluplné trávenie času a života. Odmietnite zdvorilo, ale 

pevne, aby ste omylom nesúhlasili s niečím proti svojej vôli. Povedzte „nie" dosť zavčasu 

a hovorte to často. Pamätajte si, že nemáte času nazvyš.“ (Brian Tracey, motivačný 

rečník) 

„Kľúč k úspechu nepoznám, ale kľúč k neúspechu spočíva v snahe zavďačiť sa všetkým.“ 

(Bill Cosby, herec) 

„Raz som sa skupiny mladých ľudí spýtal: „Čo je pre vás najdôležitejšie?" Okrem iného 

mi povedali: „Rodina, kamaráti, voľnosť, dobrodružstvo, rast, pravda, Boh, stabilita, 

vzájomnosť, vzhľad..." Ale keď som sa ich spýtal: „No a čo vám bráni dať tieto veci na 

prvé miesto?", vôbec ma neprekvapilo, že najčastejšie odpovedali: „Strach a tlak 

vrstovníkov..."“ (Sean Covey) 

„Jediná moc, ktorú naozaj máš, je slovo ‚Nie!‘“ (Frances McDormand, herečka) 

„Produktivita nikdy nie je náhoda. Vždy je výsledkom záväzku byť výnimočným, 

inteligentného plánovania a sústredeného úsilia.“ (Paul J. Mayer, zakladateľ Success 

Motivation institute) 

Tvoje úlohy na tento týždeň: 

 Zadefinuj si jasne svoje súčasné životné role: syn (dcéra), žiak (študent), skaut, 

+ … (doplň ďalšie aktuálne). 

o  Nie je ich priveľa? Neprekážajú si navzájom? Nie je na čase niektorú 

z nich vypustiť? 
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o  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 ôsmych krokov. 

o  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! 

  Zožeň 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. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

 

Ako to vidia Boží synovia a dcéry… 

„Diablovi sa vzoprite a ujde od vás.  Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám.“ (Jak 4,7-
8 SSV) 

„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete 
navyše.“ (Mt 6,33 SSV) 

„Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a 
nebudú môcť.  Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete 
klopať na dvere a volať: “Pane, otvor nám!” A on vám povie: “Ja neviem, odkiaľ ste!”  
Vtedy začnete hovoriť: “Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil.”  Ale on vám 
povie: “Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!”“  (Lk 
13,24-27 SSV) 

„Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe,  
nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom 
príď a obetuj svoj dar.  Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, 
aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia.  
Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“ (Mt 5,23-26 
SSV) 

„Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval.  Už mám pripravený 
veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale 
aj všetkým, čo milujú jeho príchod.“ (2 Tim 4,7-8 SSV) 
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10. úloha: 

VZŤAHY A UMENIE VÝHRY PRE KAŽDÉHO 

V tejto chvíli končíme druhý veľký úsek našej cesty, venovaný tomu, ako „konať“ 

a nakoniec aj „získať“ to, za čím ideme. 

Až doteraz si možno mal pocit, akoby všetko, o čom sme hovorili, smerovalo k predstave 

„tvrdého individualistu“, ktorý ide za svojimi cieľmi a to bez ohľadu na svoje okolie. Ale 

teraz začneme vstupovať do poslednej etapy Tvojej cesty nováčika Cechu Svetla – a tá je 

venovaná práve vzťahom s inými ľuďmi. 

V krátkosti: 

 Čo sa naučíme: vstúpime do sféry medziľudských vzťahov a naučíme sa ich 

najzákladnejšiemu pravidlu.  

 Kde v skautingu toto umenie nájdeme: Skautský zákon, ktorý hovorí, že „Skaut 

je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta“, je „osožný a 

pomáha druhým“, ale i v požiadavke Sľubu „pomáhať v každom čase svojim 

blížnym“. 

Sú vzťahy dôležité? 

Sú. 

 SÚ DÔLEŽITÉ PRE NAŠE CIELE: Dnes žijeme v ére tímov. Máme tu športové 

tímy, vedecké tímy, firemné tímy,… jednoducho preto, že akékoľvek ciele sa 

omnoho ľahšie a rýchlejšie dosahujú v tíme, než jednotlivcom. Aj preto najviac 

žiadaná kľúčová kompetencia v súčasnej spoločnosti je s veľkým náskokom 

„Komunikácia a spolupráca“ (porov. Horst Belz a Marco Siegrist) 

 SÚ DÔLEŽITÉ PRE NÁŠ ŽIVOT: Čo myslíš, prečo vo väzeniach ľudí trestajú 

samotkou? Pretože vzťahy, naozaj dobré, hlboké vzťahy, sú pre náš život podstatne 

dôležité, bez nich život nie je a ani nemôže byť úspešný!  

Psychiater Robert Waldinger je riaditeľom Harvard Study of Adult Development, jednej 

z najdlhších štúdií života dospelých ľudí, aká sa kedy uskutočnila. Od roku 1938 celých 

75 rokov sledovali životy dohromady 724 rôznych ľudí. Na základe tohto výnimočného 
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výskumu dospeli k zaujímavému záveru: Pre šťastný život sú najdôležitejšie úzke 

medziľudské vzťahy, pričom dôležitejšia, než ich počet, je ich hĺbka a kvalita. Zďaleka 

najlepšie výsledky čo sa týka šťastia i zdravia zaznamenali u tých ľudí, ktorí žili v úzkych 

a kvalitných vzťahoch v manželstve, s priateľmi a miestnym spoločenstvom. 

Štyri stratégie 

Stephen Covey hovorí o štyroch možnostiach, ako môže vyzerať vzťah medzi ľuďmi – 

a môžeme povedať, že všetky tieto štyri možnosti odrážajú našu odvahu stáť si za 

svojim na jednej strane – a rešpektovať ostatných na druhej strane.  

Môžeme si to znázorniť takto: 

 

VÝHRA – PREHRA: STRATÉGIA TYRANOV 

Ak vo vzťahu hráme podľa tejto stratégie, znamená to, že uprednostňujeme seba 

a svoje záujmy na úkor ostatných. 

Napríklad: Pripravujete oddielovú vianočnú párty. Družina chlapcov chce usporiadať maratón 

filmov o prežití s Bearom Gryllsom a spústou pizze, družina dievčat chce zase tancovačku 

s bublinkami, kofolou a koláčikmi v štýle retro. Obe družiny sa hádajú a bez ohľadu na to, ktorá 

družina si presadí svoje a vyhrá (jedno, či hádkou, demokratickým hlasovaním, alebo 

intervenciou u zborového vodcu), tá druhá bude porazená a možno ani vôbec na žiadnu párty 

nakoniec nepríde a urobí si niekde inde svoj vlastný truc-program… V pozadí tohto konfliktu 

bude možno pocit krivdy a vlastnej menejcennosti („Vždy musí byť po ich!“), alebo povyšovanie 

seba tak, že pohŕdame tými druhými („No zrovna! Grylls! Taká blbosť môže napadnúť iba 

chalanov!“) a pod. 
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PREHRA – VÝHRA: STRATÉGIA SLUHOV 

Pri tejto stratégii je to presne opačne: máme veľmi malé sebavedomie a sebaúctu, ale 

súčasne zbožňujeme a obdivujeme niekoho iného, v kom sa vidíme („Ja som nanič. Aj 

tak sám nič nedokážem. Nič neznamenám. Jediné, čo môžem urobiť, je stať sa členom 

bandy VEĽKÉHO IDOLA, machra a šéfa, byť jeho poskokom, slúžiť jeho cieľom 

a zámerom – a dúfať, že niečo z jeho „slávy“ trošku padne aj na mňa…“); alebo sa ho 

bojíme a preto hneď ustupujeme a netrúfame si stáť za svojim, lebo aj tak prehráme (a 

možno ešte dostaneme „nakladačku“ k tomu); alebo sme na ňom závislí;  

A tak je „veľký ON“ víťazom – a my sme tí, ktorí prehrávame, ktorí nemáme žiadne 

vlastné ciele ani ambície, len slúžime záujmom iných.  

Napríklad: Pripravujete oddielovú vianočnú párty. Družina chlapcov chce usporiadať maratón 

filmov o prežití s Bearom Gryllsom a spústou pizze, družina dievčat chce zase tancovačku 

s bublinkami, kofolou a koláčikmi v štýle retro. Ale družina dievčat, keď sa dozvie 

o chlapčenskom programe, si povie: „A bez chalanov to aj tak nikdy nedokážeme zorganizovať. 

My sme také nemehlá, nevieme sa ani vôbec dať dokopy. A chalani si to určite presadia na 

zborovej rade. Tak kašlime na celú tancovačku, budeme sedieť v klubovni s chalanmi ako také 

ťapy, chrúmať pukance a čumieť na toho nudného Grila, či ako sa to volá, ako tam hlce nechutné 

červy a húsenice… ale aspoň dačo bude, my by sme tú našu zábavu aj tak sami nedokázali 

zorganizovať, keď sme také nemožné…“ 

PREHRA – PREHRA: POMSTA PORAZENÝCH 

Je to alebo o pomste, alebo o tak veľkej nešikovnosti a neschopnosti, že nakoniec všetci 

prehrajú. Nastáva vtedy, ak máme malé sebavedomie a malú sebaúctu – ale súčasne 

nemáme žiadnu úctu, ani ohľad na druhého, neznášame ho, možno ho dokonca 

obviňujeme z nášho vlastného neúspechu: Ja síce prehrám, ale keď neuspejem ja, tak ani 

on! Ja mu to ešte osladím! 

Príklad 1: Pripravujete oddielovú vianočnú párty. Družina chlapcov chce usporiadať maratón 

filmov o prežití s Bearom Gryllsom a spústou pizze, družina dievčat chce zase tancovačku 

s bublinkami, kofolou a koláčikmi v štýle retro. Vznikne konflikt, v ktorom si dievčatá nakoniec 

cez zborového vodcu presadia svoje. Chalani sa naštvú a vyhlásia, že oni na podobný trápny 

babský podnik nepôjdu a basta. Dievčatá sa naštvú a povedia, že oni nič robiť nebudú a kašlú na 

všetko. Chalani sa potešia a povedia: „Tak ak vy nič nerobíme, my si donesieme projektor 

a video a…“ – ale dievčatá si povedia: „Ak nebude tancovačka, nebude ani pozeračka!“ 

Nakoniec pred Vianocami všetci sedia doma, nadávajú jeden na druhého a oddiel je na pokraji 

rozdelenia sa… 

Príklad 2: Pripravujete oddielovú vianočnú párty. Družina chlapcov chce usporiadať maratón 

filmov o prežití s Bearom Gryllsom a spústou pizze, družina dievčat chce zase tancovačku 

s bublinkami, kofolou a koláčikmi v štýle retro. Keď sa chalani dozvedia o dievčenskom 
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programe, kapitulujú a povedia si: „Tak dobre, žiaden Grylls nebude, pôjdeme na hospačku 

s dievčatami…“ a zatvária sa tak kyslo, že dievčatá okamžite povedia: „Ale nie, nie, my sme 

o tom uvažovali len tak, v skutočnosti to vôbec nemusí byť, môžeme pokojne pozerať s vami 

telku…“ – ale tiež to hovoria tak akosi umelo. A chalani preto odpovedia: „Ale nie, nie, to by aj 

tak nebol dobrý nápad, to si môžeme pozrieť aj inokedy…“ – a nakoniec, aby sa nikto necítil 

ukrivdený, sa dohodnú, že zorganizujú niečo úplne tretie, napríklad urobia večer skautských 

súťaží am kvízov a tvorivé dielne z ručných prác, áno, to bude úplne super – ale v skutočnosti to 

nikoho nebude nijak strašne baviť a nakoniec to skončí viac ako „povinnosť“, než ako zábava…  

VÝHRA – VÝHRA: POSTOJ ZRELÝCH OSOBNOSTÍ 

Je výsledkom vzťahu, v ktorom: Máme vysokú sebadôveru a sebaúctu, máme svoje 

ciele a preto neplánujeme prehrať, ale súčasne máme vysokú úctu a ohľaduplnosť aj 

k druhým ľuďom a nechceme preto ani to, aby oni prehrali. 

Práve úcta voči sebe samému je kľúčom k tomu, aby sme vedeli aj k iným ľuďom 

pristupovať s úctou a rešpektom ako s seberovným. V podstate LEN TENTO DRUH 

VZŤAHU je dôkazom toho, že takúto úctu k sebe a dôveru v svoje schopnosti a kvality 

skutočne aj máme a že sami seba vnímame ako ľudí „stredu“, ak by sme použili Cardove 

slová! „Naučiť sa vážiť si každého človeka a naučiť sa zdravo si vážiť samého seba sú 

len dve strany jednej mince“ (Jack Canfield, motivačný rečník a Frank Siccone, odborník 

na leadership). 

Výsledkom je, že spoločne a s veľkou úprimnosťou a otvorenosťou hľadáme 

riešenie, kde by sme všetci boli víťazmi. Nesnažíme sa presadiť svoje na úkor druhých, 

lebo vtedy by sme síce my vyhrali, ale oni prehrali, ani sa nesnažíme o kompromis, 

pretože tam by sme viac, alebo menej prehrali všetci a nikto z nás by nebol úplne 

spokojní, ale usilovne, vytrvalo a trpezlivo hľadáme konsenzus – teda také riešenie, ktoré 

úplne a vo všetkom uspokojí všetkých a všetci tak budú víťazmi. 

Napríklad: Pripravujete oddielovú vianočnú párty. Družina chlapcov chce usporiadať maratón 

filmov o prežití s Bearom Gryllsom a spústou pizze, družina dievčat chce zase tancovačku 

s bublinkami, kofolou a koláčikmi v štýle retro. Spoločne si preto sadnete a budete hľadať 

riešenie, ktoré bude najlepšie pre všetkých. Nakoniec sa zhodnete, že urobíte večierok spoločne 

v dvoch miestnostiach, kde v zborovej miestnosti urobíte „videoklub“ a budú tam bežať celú noc 

dookola Gryllsove filmy a hneď vedľa v klubovni spravíte tancovačku a každý sa bude môcť 

celý večer pohybovať a byť chvíľu tu, chvíľu tam a vyberať si, čo sa mu páči. Okrem toho sa 

dohodnete, že spoločne pripravíte jedivo a pitivo a spolu vyzdobíte obe miestnosti a možno ešte 

dohodnete aj nejaké úplne spoločné časti… A všetci sú spokojní, pretože chlapcov poteší občas 

si odbehnúť a zatancovať si a byť s dievčatami a tešia sa na koláčiky, čo dievčatá napečú; 

dievčatá sú zase radi, že tam budú chalani a že pomôžu aj s výzdobou a občas si niektoré 

odbehnú pozrieť aj čosi z toho Gryllsa…  
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Postoj VÝHRA – VÝHRA je jediný postoj, na základe 

ktorého vznikajú skutočné rovnocenné vzťahy, o ktoré 

nám ide! 

Čo s tým v praxi? 

V PRAXI MÁME IBA DVE ROZUMNÉ VOĽBY 

 Alebo sa dohodneme na vzťahu VÝHRA–VÝHRA,… 

 … alebo nemá zmysel vytvárať vzťah, rozídeme sa a každý si pôjdeme svojou 

cestou.  

Hovoríme tu, samozrejme o vzťahoch, ako sú priateľstvo, alebo vzťah snúbencov, 

ktorí uvažujú o manželstve, či partnerstvo vo firme a podobne. 

Iste, v živote nevyhnutne budeme čeliť aj vzájomnej konkurencii – napríklad pri 

prijímačkách na vysokú školu, pri konkurze do zamestnania, v konkurenčnom boji s ostatnými 

firmami na trhu,… Nič z toho sa ale netýka vzťahov v tom zmysle slova, o ktorom tu 

hovoríme. 

Nemá preto zmysel napríklad vytvárať vzťah hlbšieho priateľstva s niekým, o kom 

už vieme, že má s nami natoľko rozdielne postoje, ciele a názory, že sa nikdy 

nezhodneme a že nakoniec bude musieť jeden z nás ustúpiť tomu druhému a ostať 

tak nespokojný a porazený. Možno to znie vypočítavo, ale znova si uvedomme, že hlbší 

vzťah priateľstva, partnerstva,… dokážeme reálne vytvoriť najviac tak s dvanástimi 

ľuďmi. Nikdy nebudeme takýto vzťah prežívať so všetkými – naopak, možno väčšia 

polovica ľudí takýto vzťah neprežíva dokonca s nikým! Nemá zmyslu investovať 

množstvo času a energie na budovanie vzťahu, ktorý nakoniec skončí sklamaním 

a horkosťou, pričom ten istý čas a energia nám budú chýbať vo vzťahu k iným ľuďom, 

s ktorými by sme si inak skvelo rozumeli a vzájomne sa podporili k ešte lepšiemu 

a úspešnejšiemu životu! 

Ak teda čestní a sebavedomí ľudia zistia, že sa ich cesty a ciele spoločne nezhodujú 

a nedajú sa zladiť tak, aby uspeli obaja, tak sa s úctou a rešpektom rozídu. Ostanú aj 

naďalej priateľmi, budú sa aj naďalej rešpektovať, budú si v prípade potreby nepochybne 

nápomocní – ale inak si každý pôjde svojou cestou za svojim vlastným cieľom bez toho, 

aby si navzájom prekážali, či obmedzovali sa. Nakoniec, aj toto je prejav lásky a rešpektu 

k druhému človekovi! 
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ALE AJ MIMO ÚZKYCH VZŤAHOV,… 

… pri každom kontakte s inými ľuďmi, je postoj VÝHRA–VÝHRA tým najlepším 

možným. Iste, sú chvíle, kedy sa konfrontácii asi nevyhneme, ale napriek tomu je vždy 

najlepšie pri akomkoľvek vzťahu s inými ľuďmi, hoci aj ako zákazník u predavača, 

pacient u lekára,… – hľadať taký spôsob konania a správania sa, v ktorom nakoniec 

všetci vyhráme. Do veľkej miery práve o tomto je Aristotelova čnosť spravodlivosti.  

Erich Fromm túto ideu pekne rozvíja slovom „slušnosť“, ktorá v jeho podaní nie je to, že 

slušne pozdravíme a poďakujeme, ale niečo omnoho hlbšie:  

„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.“  

Čiže aspoň toľko, koľko som ja prijal od iných, ktorí tak prispeli k môjmu „víťazstvu“ 

– a to môže byť skautský vodca, radca, oddiel, družina, rodičia, priatelia, škola, mesto 

(obec), štát, národ, cirkev,… tak aspoň toľko by som im ja mal aj vrátiť a tým prispieť 

zase k ich „víťazstvu“! 

A zase je to o návyku… 

… správať sa k iným ľuďom takýmto spôsobom – a tým ich „vyprovokovať“ 

k tomu, aby aj oni konali podobne! Ak budeme my pre druhých oporou, povzbudením 

a inšpiráciou, napomôžeme tým, aby sa aj oni začali správať podobne. A presne toto je 

spôsob, akým sa buduje opravdivý vzťah! 

„Pri bráne istého mesta sedí starý muž a víta prichádzajúcich. Blíži sa istý cudzinec a pýta sa: 

„Akí ľudia žijú v tomto meste, dobrí alebo zlí?“ „Takí, akí žili v meste z ktorého prichádzaš“, 

odpovedá starec. „V mojom predchádzajúcom meste boli len samí dobrí ľudia. Boli láskaví, milí, 

pomáhali si jeden druhému. Bola radosť tam žiť,“ odpovedá cudzinec. „Môžem ti teda naisto 

zaručiť, že ľudia v tomto meste budú takí istí. Iba dobrí, milí a láskaví“, odpovedal starec. Vtom 

sa približuje ďalší človek. „Akí ľudia žijú v tomto meste?“ pýta sa aj on starca. „Takí, akí žili v 

meste, v ktorom si žil doteraz“, odpovedá starec. „No to vám teda ďakujem. Ľudia v mojom 

predchádzajúcom meste boli hrozní. Na nevydržanie. Som rád, že som odtiaľ preč. Sama zloba, 

neochota, nežičlivosť, závisť.“ „Myslím, že ľudia v tomto meste nebudú o nič lepší,“ hovorí 

starec. Aj keď tento príbeh je veľmi zjednodušený, myšlienka, ktorú nám podáva je jasná. Svet a 

ľudia okolo nás sú takí, akí sme my. Ak my v sebe nosíme pokoj, potom ho budeme nachádzať 

všade, kde prídeme. Ak my sami nemáme pokoj vo svojom srdci, potom ho nenájdeme nikde 

okolo seba.“ (Milan Bubák, SVD) 
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A rovnako to platí aj o úcte, o ochote rešpektovať druhého a o všetkom tom, bez čoho 

dobrý a priateľský vzťah nemôže fungovať! Prvým krokom je teda navyknúť si 

pozerať sa na ľudí týmto spôsobom! Alebo, slovami Ježiša Krista:  

„Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“ (Mt 7,12 SSV)  

– a namiesto toho slova „aj“ by sme si pokojne mohli dosadiť aj slovo „najprv“… 

Na inšpiráciu a zamyslenie: 

„Intimní vazby s lidskými bytostmi jsou jako osa, kolem níž se otáčí celý život člověka, a 

to nejen v kojeneckém, batolecím nebo školním věku, nýbrž během celého období 

dospívání a dále i v dospělosti a stáří. Z intimních vazeb čerpáme sílu a radost ze života 

a zpětně poskytujeme sílu a radost druhým.“ (Psychiatr John Bowlby) 

„Známá Aristotelova věta, že člověk je na základě přirozenosti bytost politická, 

neznamená, že žije v sociálním svazku podobně jako mravenec a včela, nýbrž že je 

bytostí, která může uskutečnit svou přirozenost pouze v takovém způsobu soužití, který je 

charakteristický pro polis
3
. Teprve takové soužití je - alespoň pro většinu lidí - zdařilým 

životem.“ (Robert Spaemann) 

„Človek nie je stavaný na to, aby bol zameraný na seba. Prílišná sebarealizácia je slepá 

ulička. K šťastiu sa ide naokolo, cez druhých.“ (Viktor Emil Frankl, psychológ, 

zakladateľ logoterapie) 

„Jedno z najhlbších tajomstiev života spočíva v tom, že len to, čo robíme pre druhých, má 

naozaj cenu.“ (Lewis Carroll, autor knihy Alica v krajine zázrakov) 

Tvoje úlohy na tento týždeň: 

 Ako môžete napomôcť tomu, aby fungovala stratégia „výhra-výhra“ vo Vašej 

družine? V oddiele? 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“? 

                                           
3
 polis: „společenství dobrého života domácností a rodů, jehož cílem je v sobě dokonalý život“ (Aristoteles) 
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o  Uvažujte, čo je potrebné zmeniť u Vás, aby Váš život bol v tomto 

zmysle slušným, spravodlivým a teda čestným! 

o  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“. 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

 

Ako to vidia Boží synovia a dcéry… 

„Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z 
toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné.  Apoštoli veľkou silou vydávali 
svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť,  veď 
medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich, a čo 
za ne utŕžili, prinášali  a kládli apoštolom k nohám, a rozdeľovalo sa každému podľa 
toho, kto ako potreboval.“ (Sk 4,32-35 SSV) 

„Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: "Milovať budeš svojho blížneho ako 
seba samého!"  Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa 
navzájom neponičili.  16 Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela.“  
(Gal 5,14-16 SSV) 

„Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte 
ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia.  Neste si 
vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon.“ (Gal 6,1-2 SSV) 
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11. úloha 

UMENIE POCHOPIŤ I BYŤ POCHOPENÝ 

„Najprv sa snažte pochopiť,… až potom byť pochopení!“ 

(Stephen Covey) 

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 jeden jazyk práve preto, aby viac počúval 

a menej hovoril. Je v tom kus pravdy a schopnosť načúvať druhému človekovi, 

porozumieť mu a pochopiť ho je druhá kľúčová vlastnosť pre tvorbu vzťahov. 

V krátkosti: 

 Čo sa naučíme: to, že počúvanie a chápanie je predpokladom každého skutočného 

vzťahu. A tomuto umeniu sa zase môžeme a väčšinou aj musíme naučiť...   

 Kde v skautingu toto umenie nájdeme: hoci aj v príkazoch „skaut je verný a 

oddaný“, či „ skaut je zdvorilý“. 

Kde robíme najčastejšie chyby? 

Väčšinou druhých ľudí veľmi nepočúvame, pretože sme 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. 

AKO NEPOČÚVAME? 

To sa potom prejavuje zhruba v týchto najčastejších chybách: 
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 Ignorujeme druhého – namiesto počúvania uvažujeme nad tým, čo mu odpovieme, ako ho 

zotrieme, akú úžasne vtipnú odpoveď mu dáme, ako MY zažiarime – a ON nám je vlastne 

ukradnutý, je tu len nato, aby sme vďaka nemu zažiarili… a vlastne sa nevieme dočkať, kedy už 

konečne dohovorí, aby sme sa dostali k slovu my. 

 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 a tak len občas povieme niečo v štýle 

„Ale nehovor!“, „No toto!“, „Hm,…“, „Zaujímavé…“ – a nevieme sa dočkať, kedy už konečne 

skončí! 

 Načúvame selektívne – čiže vyberáme si z toho, čo druhý hovorí len to, čo nás zaujíma. Takže 

ak začujeme vetu: „A potom otec, on bol v armáde, zomrel na misii…“ – tak namiesto správy 

o smrti otca a bolesti za tým ukrytej zareagujeme len na to, čo zaujme nás: „Ach armáda! Vieš, 

že som celé detstvo túžil byť vojakom?“ 

 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! 

ZABIJACI ROZHOVORU 

Výsledkom sú potom odpovede a reakcie, ktoré spoľahlivo ničia akýkoľvek 

rozhovor. Ak ho aj „neodpália“, zabezpečia, že sa bude pohybovať na veľmi povrchnej 

rovine a zmení sa skôr na hru slov a fráz, než na skutočný rozhovor: 

 HODNOTENIE: Hneď, ako niečo počujete, tak vyjadrujete, či s tým súhlasíte, alebo nie, 

napríklad: 

o „Dnes som pred tou písomkou strašne nervózna…“ 

o Tvoja odpoveď: „Blbosť! Veď je to len NOS-ka! Brnkačka!“ – a to, prečo je Vaša priateľka 

nervózna pred tak ľahkým predmetom a čo sa za jej nervozitou skutočne ukrýva, sa nikdy 

nedozviete… 

 VYŠETROVANIE: Kladiete otázky na základe Vášho vlastného chápania, pýtate sa na veci, ktoré 

by ste považovali za problém vo svojej vlastnej situácii a ani si neuvedomujete, že ten druhý žije 

v odlišnej situácii a Vaše problémy nemusia byť jeho problémami: 

o „Dnes som pred tou písomkou strašne nervózna…“ 

o Tvoja odpoveď: „Včera si namiesto učenia pozerala Pirátov z Karibiku, čo? Ty kujón, 

nezdáš sa!“ – automaticky predpokladáte, že Vaša priateľka má rovnaké záľuby, ako Vy, 

rovnako im  nevie odolať a, rovnako ako u Vás, dôvodom jej nervozity je fakt, že nič 

nevie… Pritom v skutočnosti môže byť nervózna z toho, že zaľúbila do fešného profesora  

a bojí sa, že ak niečo pokazí, čo si o nej pomyslí…  
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 RADENIE: Namiesto toho, aby ste problém toho druhého najprv pochopili a porozumeli mu, hneď 

mu radíte na základe svojej vlastnej situácie a skúsenosti, ktorá ale nie je jeho situáciou a 

skúsenosťou: 

o „Dnes som pred tou písomkou strašne nervózna…“ 

o Tvoja odpoveď: „Hja, treba sa poctivo učiť a nebudeš nervózna!“ – automaticky 

predpokladáte, že dôvodom jej nervozity je fakt, že nič nevie, pretože je lenivá, nechce sa jej 

učiť a preto sa ani neučila… Pritom v skutočnosti môže naozaj nebyť naučená, ale napríklad 

preto, že má doma ťažko chorého starkého a otca alkoholika a celú noc prebdela pri starkom 

a volal mu záchranku, pretože otec bol na mol a ak donesie zlú známku, rodičia ju doma 

zmlátia…  

 VYSVETĽOVANIE: je podobné vyšetrovaniu. Snažíte sa to, čo od iných počujete, napasovať na 

svoju vlastnú situáciu a vlastné skúsenosti – a potom sa ich snažíte zorientovať, vysvetliť im ich 

domnelé motívy, správanie, vychádzajúc pritom z Vašich vlastných motívov a správania sa. Vlastne 

v takomto prípade „počujete to, čo chcete“, namiesto toho, aby ste „počuli to, čo druhý naozaj 

hovorí“: 

o „Dnes som pred tou písomkou strašne nervózna…“ 

o Tvoja odpoveď: „Človeče, tiež nič neviem! To teda dopadneme! Ešteže mám dobrý ťaháčik. 

Ak sa chce jeden v dnešnej dobe nielen stále učiť, ale aj zabaviť, nič iné mu neostáva…“ – 

automaticky predpokladáte, že Vaša priateľka je v rovnakej situácii, ako Vy a preto aj veci 

vníma a cíti rovnako, ako Vy… 

Všetky tieto typy odpovedí v podstate sú len o presadzovaní, zvýrazňovaní, vynášaní 

seba a svojich skvelých schopností (ako si myslíme) rozumieť tomu druhému, chápať ho, 

radiť mu a to všetko vlastne úplne bez toho, aby nám on sám musel vôbec niečo 

povedať– ten druhý je tak len objektom nášho zahviezdenia… 

Ako sa naučiť počúvať? 

Aj to je len zvyk… takže sa dá naučiť. Tu je malý návod: 

1) ROZHODNÚŤ SA MAŤ O DRUHÉHO SKUTOČNÝ ZÁUJEM 

Toto je základné rozhodnutie pre akýkoľvek vzťah. Nemôžete sledovať spoločné 

víťazstvo, ani sa navzájom podporovať a inšpirovať, ak sa najprv nezačnete o toho 

druhého zaujímať – skutočne a úprimne! 

2) OTVORENÉ OTÁZKY 

 ZATVORENÉ OTÁZKY sa tak volajú preto, že rozhovor akoby ukončovali, 

uzatvárali. To preto, lebo sa na ne spravidla dá odpovedať iba „áno“, alebo „nie“. 
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Spoznáme ich podľa toho, že sa zvyčajne začínajú slovesom, napríklad: „Bol si 

včera večer doma?“; „Učil si sa včera matematiku?“; „Máš rád Nedvědov?“; 

„Hrávaš Counterstrike?“ a podobne.  

 OTVORENÉ OTÁZKY naopak rozhovor podnecujú, pretože „nútia“ toho 

druhého rozprávať. Spoznáme ich podľa toho, že sa zvyčajne začínajú 

opytovacím zámenom,  napríklad: „Ako si strávil včerajší večer?“; „Čo si sa 

včera učil?“; „Akú hudbu máš najradšej?“; „Ktoré hry máš rád na počítači?“ 

a podobne. 

Prečo sú tieto otázky dôležité? Pretože sme zvyknutí (chlapci asi ešte viac, ako dievčatá) 

na to, že druhých ľudí naše problémy a záležitosti nezaujímajú a preto ani nemáme vo 

zvyku o sebe hovoriť. Tieto otázky sú povzbudením k tomu, aby sa ten druhý aspoň 

trochu rozrozprával. 

P.S.: Aj toto Ti môže pomôcť lepšie pochopiť, nakoľko Ťa Tvoji priatelia skutočne zaujímajú. 

Ak netúžiš skutočne toho druhého počúvať a venovať mu pozornosť, podvedome asi zvolíš 

radšej otázky zatvorené, ktoré znemožňujú dlhšiu odpoveď, aby si sa síce zdvorilo opýtal, ako sa 

darí, ale mal to podľa možnosti čo najrýchlejšie za sebou. A naopak, ak sa zaujímaš o druhých 

ľudí a túžiš ich spoznať, podvedome budeš častejšie používať otázky otvorené, aby si ich 

povzbudili hovoriť o sebe…  

3) ÚCTA A DISKRÉTNOSŤ 

Nie je ľahké hovoriť o veciach, ktoré nás skutočne trápia, možno dokonca o svojich 

slabostiach, strachu, o tom, za čo sa hanbíme… Nikdy nám to nikto nezverí, ak u nás 

narazí na posmech, odpisy, pohŕdanie, ponižovanie, alebo ak zistí, že čo nám dnes 

v dôvere zveril, zajtra vie polovička zboru… 

Porozumenie a ctenie zásady, že o iných jednoducho v tomto smere nehovoríme a je len 

na nich, či sa s tým zveria aj niekomu inému, alebo nie, je základom dôvery a dôvera je 

predpokladom vzájomného spoznania sa a porozumenia si. 

4) PRAVIDELNÉ ZHRNUTIA 

Hlavne, ak ide o vážnejšie témy, riešenie problémov, zdieľanie názorov,… je dobré 

z času na čas zhrnúť to, čo si počul a ubezpečiť sa, že si správne toho druhého 

pochopil. Napríklad, ak Ti nováčik v družine hovorí o tom, ako sa napríklad bojí ísť na 

letný tábor, tak keď si vypočuješ, čo Ti hovorí, zhrnieš to vlastnými slovami nejako 

takto: „Takže, ak som to dobre pochopil, bojíš sa ísť na letný tábor, lebo si ešte len dva 

mesiace skautom a neovládaš všetky tie veci, nikdy si nestanoval, bojíš sa, že tam budeš 
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za nemehlo a ostatní sa Ti budú posmievať?“ – načo Ti ten druhý môže alebo potvrdiť, že 

si veci pochopil správne, alebo povedať: „Nie, nerozumieš,…“ – a Ty aspoň vieš, že si to 

ešte stále nepochopil a tak počúvaš ďalej, až kým dôkladne svojmu priateľovi 

neporozumieš. 

Je dobré takéto zhrnutie urobiť vždy vtedy, ak máš pocit, že si pochopil nejakú 

myšlienku v pozadí toho, čo Ti ten druhý rozpráva a chceš sa ubezpečiť, že si ju pochopil 

správne. 

V praxi potom môže taký rozhovor vyzerať nejako takto: 

- „Dnes som pred tou písomkou strašne nervózna…“ 

- „Prečo sa cítiš nervózne?“ (= OTVORENÁ OTÁZKA ) 
- „Vieš, nie som na dnes dobre naučená, celú noc som sa musela starať o starkého, volali sme 

sanitku…“ 

- „Takže si ani nespala, si nenaučená, nevyspatá…“ (= ZHRNUTIE, overenie si správneho 
pochopenia, UZATVORENÁ OTÁZKA ) 

- „Hej…a navyše sa veľmi o starkého bojím…“ 

- „Aké problémy má Váš starký?“ (= OTVORENÁ OTÁZKA ) 
- „Má slabé srdce… a niekedy dostane záchvat… a ja mám strach, aby sa mu niečo nestalo. 

Veľmi sa o neho bojím!“ 

- „To mi je ľúto. Máš ho rada, že?“ (= ZHRNUTIE, overenie si správneho pochopenia, 
UZATVORENÁ OTÁZKA ) 

- „Hej, veľmi mi na ňom záleží!“ 

- „Ale keď sa o neho staráš, nemáš potom málo času na učenie sa?“ (= pokračovanie 
ZHRNUTIA , overenie si správneho pochopenia, UZATVORENÁ OTÁZKA) 

- „Niekedy mi to fakt chýba…“ 

- „A čo na to Tvoja sestra?“ (= OTVORENÁ OTÁZKA ) 

Atď. 

5) VŠÍMAŤ SI REČ TELA 

O tom sme už hovorili. Pre chlapcov je to zvyčajne náročnejšie, ako pre dievčatá, ktoré 

sú na reč tela vnímavejšie. Je možno dobré si na túto tému prečítať aj nejakú tú knižku… 

6) USILOVAŤ SA, NAJLEPŠIE AKO VIEME, DRUHÉHO POCHOPIŤ… 

… porozumieť mu, vcítiť sa do jeho situácie – Pretože toto je zmysel počúvania: vedieť 

sa vcítiť do situácie druhého človeka a vnímať ju tak z jeho pohľadu; pochopiť jeho 
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problémy; porozumieť jeho cieľom, zámerom, túžbam, motívom,…, aby sme následne 

mohli spoločne vytvoriť vzťah založený na spoločnom víťazstve! 

7) AKO ODPOVEDAŤ, AK OD NÁS CHCE NIEKTO RADU? 

Cieľom vzťahov je pomáhať si vzájomne rásť. Preto aj vtedy, ak sa nám niekto zdôverí 

s problémom, cieľom nie je vyriešiť problém za neho, ale pomôcť mu, aby si ho dokázal 

vyriešiť sám. 

 Sú ľudia, ktorí si myslia, že pomôcť inému človekovi znamená poradiť mu 

a povedať mu, čo má robiť. Alebo namiesto toho za neho urobiť niečo, čo by 

mal inak urobiť sám. V skutočnosti nič z toho opravdivou pomocou nie je, 

pretože nič z toho neprispieva k tomu, aby sa ten, komu radíme a pomáhame, stal 

nezávislým, samostatným, zrelým a zodpovedným človekom. Naopak, učí sa 

spoliehať na nás, na naše rozhodnutia, našu „pomoc“ a stáva sa tak na nás závislý. 

Nám to možno môže lichotiť („Čo by si, chudáčik, bezo mňa počal…!“ ), ale 

jemu to ubližuje – a to nechceme. 

 Skutočná pomoc znamená napomôcť druhému človekovi, aby si vedel poradiť 

sám a aby sa vedel o seba starať sám a nebol od nikoho závislý. Takže 

namiesto toho, aby sme mu poradili, budeme sa s ním zhovárať a pomôžeme mu, 

aby svojmu problému lepšie porozumel, pomôžeme mu, aby ho pochopil a 

nakoniec sám našiel riešenie, ktoré bude pre neho najlepšie. A namiesto toho, aby 

sme veci robili namiesto neho, pomôžeme mu, aby ich nakoniec zvládol sám – 

hoci aj tak, že zo začiatku naozaj namiesto neho urobíme niečo, čo sám nijakovsky 

nezvláda, ale s tým, že čo najskôr mu pomôžeme, aby podobné veci zvládol aj bez 

nás. 

ABY SME SI ROZUMELI… 

Tieto zásada neznamenajú stať sa obecnou bútľavou vŕbou a tráviť všetok svoj čas 

tým, že budeme pozorne načúvať každému človekovi, na ktorého narazíme a ešte ho 

povzbudzovať, len aby sa nám čo najobšírnejšie vyžaloval. Ani to neznamená, že ak sa 

Ťa niekto spýta: „Mám si dať bagetu, alebo hamburger?“, tak si s ním sadneš a venuješ 

mu pol hodiny sokratovského rozhovoru, aby si mu pomohol samému sa rozhodnúť, čo si 

dá na olovrant… To by nás nakoniec asi priviedlo najskôr kamsi na psychiatriu (a zrejme 

aj ľudí okolo nás)…  

Väčšina ľudí na svete s nami nikdy nebude mať nejaký skutočný a hlboký vzťah. 

Väčšina ľudí sa o nás nikdy nebude zaujímať – a nebude čakať, že na zdvorilú otázku 

„Ako sa Ti darí?“ dostanú polhodinové podrobné vysvetlenie našej situácie. V takýchto 



Cesta Svetla Slovenského skauting - 106 -  Cech Svetla 

bežných „spoločenských vzťahoch“ a v bežnom „spoločenskom pokece“ je asi 

normálne, že púšťame veci jedným uchom dnu a druhým von a s prehľadom ho 

ukončíme pár uzatvorenými otázkami, či odpoveďami „zabijakmi“.  

Ale tam, kde je rozhovor nástrojom vzťahu – a je jedno, či ten vzťah už trvá 5 rokov 

a ďalších 5 potrvá, alebo je to len 10 minút, kým niekomu, kto sa na nás obrátil, 

poradíme – tak kým trvá vzťah, mali by sme aj týmto spôsobom počúvať!  

Musíme sa jednoducho naučiť rozlišovať, kedy sa jedná o skutočné vzťahy, resp. kedy 

sa jedná o vážnu vec, s ktorou sa na nás niekto obrátil, resp. kedy ide o ten druh vážneho 

problému, v ktorom naozaj nie je na mieste inému radiť, ale skôr mu pomôcť, aby sám 

našiel to najlepšie možné riešenie a sám sa rozhodol. 

… ale aj BYŤ VYPOČUTÝ! 

ZÁSADNÁ PODMIENKA 

Stephen Covey vo svoje zásade hovorí: „Najprv pochopiť, až potom byť pochopený!“ To 

preto, lebo väčšinou nie sme vôbec náchylní počúvať a chápať druhého a hneď začíname 

hovoriť my. Ak si navykneme najprv dôkladne druhého vypočuť a nielen vypočuť, ale ho 

aj naozaj pochopiť, je to dobrý krok vpred! Ale rovnako je pravda, že keď si my 

vypočujeme toho druhého a pochopíme ho, tak je oprávnené očakávať, že aj ten 

druhý si rovnako pozorne vypočuje nás a porozumie nám.  

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 snaha 

zatiahnuť Ťa do kvadrantu 3 (porov. 9. úloha) a urobiť si z Teba otroka, ktorý bude robiť 

veci dôležité pre neho, ale nie pre Teba! V takom prípade sa musíš Ty sám 

rozhodnúť: 

 Alebo sa zmieriš s tým, že budeš jeho otrokom – ale prečo? 

 Alebo ho upozorníš a zmeníte to,… 

 Alebo, ak to nebude ochotný urobiť, tak z takéhoto vzťahu jednoducho odídeš, 

pretože to už nie je o spoločnej výhre, ani o vzájomnej úcte a partnerstve a je Ti 

jasné, že toho druhého ako osoba vlastne vôbec nezaujímaš…  
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Pokiaľ si ale v skutočnom vzťahu zrelých ľudí, je na Tebe, aby si  

 nielen pozorne a s úctou počúval toho druhého a jasne porozumel jeho zámerom 

a záujmom a jemu samému,  

 ale aby si aj Ty sám jasne a bez strachu vyjadril svoje zámery, záujmy a 

umožnil druhým spoznať Ťa a porozumieť Ti! 

PÁR TIPOV… 

Je to podobné, ako s počúvaním: Môže nám byť jedno, či nás chápe, alebo nechápe 

99% ľudí v našom okolí – ale mali by sme si dať záležať, aby nám správne 

porozumeli a chápali nás a naše zámery tí, s ktorými sme skutoční priatelia, na 

ktorých nám záleží a s ktorými spolupracujeme na našich spoločných cieľoch! 

Tvoj priateľ možno neabsolvoval tento kurz a preto nemusí byť v týchto veciach zbehlý. 

Uľahči mu to! 

 Ujasni si najprv sám pred sebou, čo presne chceš a o čo Ti ide, aby si Ty sám 

mal v tomto úplne jasno a vedel to aj jasne vyjadriť! 

 Hovor sám od seba, obšírne, jasne, priamo a pochopiteľne; 

 Snaž sa čo najviac informácií vložiť do slov, aby sa nemusel spoliehať na Tvoju 

reč tela a tón hlasu, aby Ti porozumel. 

 Ak to neurobí sám, popros ho, aby Ti na záver vlastnými slovami zhrnul, ako 

pochopil Tvoje slová a porozumel Tvojim problémom, túžbam, zámerom, plánom 

a cieľom,… 

Na inšpiráciu a zamyslenie: 

„Jeden verný priateľ je viac hodný, ako desaťtisíc známych“ (Euripides, starogrécky 

básnik) 

 „Vedieť ako byť chápaný je druhá polovica … a je obvykle rozhodujúca pre dosiahnutie 

riešenia "Výhra/Výhra". Zrelosť sme definovali ako rovnováhu medzi odvahou a 

uznaním. Snaha chápať si vyžaduje uznanie, kým snaha byť pochopení odvahu. 

"Výhra/Výhra" si vyžaduje vysoký stupeň obidvoch. Takže v situáciách vzájomnej 

závislosti sa stáva pre nás dôležitým, aby sme boli chápaní.“ (Stephen Covey) 

„Jedna z najkrajších vlastností skutočného priateľstva je tá, že chápeme a sme 

pochopení.“ (Lucius Annaeus Seneca, rímsky stoik a filozof) 
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„Jediný spôsob, ako mať priateľov, je byť ním tiež.“ (Ralph Waldo Emerson, spisovateľ a 

básnik) 

 „Empatia je ‚základnou ľudskou kvalitou‘ ... Empatia pramení zo sebauvedomenia. Čím 

otvorenejší sme k vlastným pocitom, tým lepšie dokážeme chápať a rozoznávať aj pocity 

ostatných. Rozvinuté uvedomovanie si pocitov iných ľudí nachádza uplatnenie v množstve 

oblastí života – či už ide o predaj výrobkov, riadenie firmy, romantickú lásku a 

rodičovstvo, o súcit, alebo o politickú aktivitu. Nedostatok empatie tiež o mnohom 

vypovedá. S neprítomnosťou tejto vlastnosti sa stretáme u kriminálnych psychopatov a 

násilníkov.“ (David Goleman, priekopník skúmanie emočnej inteligencie) 

„Priateľ, to je niekto, kto ti dáva úplnú slobodu byť tým, kým si.“ (Jim Morrison, spevák, 

básnik, člen skupiny The Doors) 

Tvoje úlohy na tento týždeň: 

 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! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

 

Ako to vidia Boží synovia a dcéry… 

„Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú 
sa s ním všetky údy.  Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.“  (1 Kor 12,26-27 SSV) 

„Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale 
pomalý do reči a pomalý do hnevu.“ (Jak 1,19 SSV) 

  



Cesta Svetla Slovenského skauting - 109 -  Cech Svetla 

12. úloha 

KEĎ 1 + 1 = 3 a viac… 

„Synergia je lepšia ako moja cesta, či tvoja cesta. Je to naša cesta.“ 

(Stephen Covey) 

V krátkosti: 

 Čo sa naučíme: že v oblasti spoločného života a práce existuje mnoho rovín a že 

namiesto prekážania si, brzdenia sa existuje aj opak a tým je, že dokážeme 

vzájomne znásobiť svoje schopnosti a dosahovať viac, rýchlejšie a lepšie.   

 Kde v skautingu toto umenie nájdeme: v samotnom základe jeho metódy, ktorou 

je družinový systém – ktorý ak funguje, tak práve synergiu vytvára. 

Otázky na pohľad primitívne… 

1. Predstav si, že si trénerom hokejového mužstva a práve posielaš na ľad 
kompletnú šestku hráčov. Ktorá z možností sa Ti javí ako najlepšia: 

 6 brankárov, alebo 
 6 obrancov, alebo 
 6 útočníkov, alebo 
 1 brankár, 2 obrancovia a 3 útočníci? 

2. Ako by podľa Teba fungovala takáto zostava hokejovej šestky: 

 1 hádzanársky brankár 
 1 obranca z vojenskej jednotky Červených baretov 
 1 golfista 
 1 podomový poisťovací agent 
 1 hokejista 
 1 maratónec? 

AKÉ POUČENIE Z TOHO PLYNIE? 

Najlepšie spolupracujú také skupiny, kde: 
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 Na jednej strane vládnu medzi členmi skupiny odlišnosti a tým pádom môže 

každý z nich priniesť do skupiny svoje vlastné, originálne postoje, názory, 

vedomosti, zručnosti, schopnosti,… a tak ju obohatiť a znásobiť jej výkonnosť.  

 Na druhej strane ale nesmú byť tieto odlišnosti príliš veľké – pretože v otázke 

cieľa a spôsobu jeho dosahovania by mala existovať všeobecná a jasná zhoda! 

Takže hokejový tím, zložený z brankára, dvoch obrancov a troch útočníkov je perfektný, 

pretože tri rôzne „profesie“ sa vhodne dopĺňajú, pričom ale všetci sú stále hokejisti a teda 

majú rovnakú predstavu o tom, čo je víťazstvo a ako vyhrať (na rozdiel od maratónca, či 

vojaka, ktorí majú predstavu o víťazstve a tom, ako ho dosiahnuť, úplne odlišnú) 

Výsledkom je synergia 

„Synergia je všadeprítomná v prírode. Ak dáte dokopy dva kusy dreva, znesú oveľa väčšiu záťaž 

než znesie každý z nich sám osebe. Celok je väčší než suma jeho častí. Jeden plus jeden sú tri 

alebo i viac.“ (Stephen Covey) 

Obe zručnosti, o ktorých sme si posledne hovorili – schopnosť myslieť spôsobom 

„výhra-výhra“ a schopnosť dôkladne porozumieť druhému a súčasne umožniť, aby aj on 

porozumel nám – sú bránou práve k synergii, čiže k znásobeniu svojich schopností. 

Synergia je podstatou tímovej práce a dôvodom, prečo dnes rôzne spoločnosti 

a organizácie kladú tak veľký dôraz na tímovú prácu: pretože desať ľudí, pracujúcich 

tímovo, dokáže urobiť veci, na ktoré by inak bolo treba možno dvadsať, možno tridsať 

a možno ešte viac jednotlivcov, pracujúcich každý samostatne! 

SYNERGIA JE OTÁZKOU DÔVERY A OCHOTY SPOLUPRACOVAŤ 

 

 KONFRONTÁCIA (vzájomný zápas, stratégia „výhra-prehra“) spôsobuje 

obrovské mrhanie zdrojov na vzájomný boj a len malá časť energie sa vynakladá 

na skutočnú prácu. Vzájomne si nedôverujeme, bojíme sa podrazu, podvodu, 

úskoku, útlaku,… Výsledkom je, že rozhádaná skupina pracuje omnoho horšie, 
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než jednotlivci. Dá sa to vyjadriť „rovnicou“ 1 + 1 = 0. Preto sú ľudia, ktorí si 

oprávnene povedia: „Viete čo? Ja si to radšej urobím sám, než by som sa tam 

s ostatnými dohadoval…“ 

 KOMPROMIS – hľadáme nejaké kompromisné „spoločné riešenie“ tak, že sa 

každý niečoho vzdávame. Výsledkom je, že nikto nie je úplne spokojný a ani 

nedosahujeme náš úplný potenciál. Nakoniec možno znova dospievame 

k presvedčeniu, že „samému by mi to išlo rýchlejšie a lepšie“ a spoluprácu 

vnímame ako stratu času, ktorá nás navyše ešte zbytočne oberá o časť našich 

cieľov, zámerov, možností a núti nás prispôsobovať sa iným a podobne… 

 SYNERGIA – je to ochota spoločne nachádzať úplne nové, netušené riešenia, 

využívať vzájomne svoje rôzne a odlišné schopnosti a pohľady a následne 

spoločne dosahovať viac, než by dosiahol každý osamote:  

„Synergia znamená, že 1 + 1 sa môže rovnať 8, 16 alebo dokonca aj 1 600. Synergické 

stanovisko vysokej dôvery prináša riešenia, ktoré sú lepšie než tie, ktoré boli pôvodne 

navrhované, a všetci sú si toho vedomí.“ (Stephen Covey). 

SYNERGIA A VZÁJOMNÉ ODLIŠNOSTI 

„Vážiť si rozdiely - mentálne, emocionálne, psychologické rozdiely medzi ľuďmi - je podstatou 

synergie. Kľúčom k tomu je uvedomiť si, že všetci ľudia vidia svet nie taký, aký je, ale podľa toho, 

akí sú oni sami.“ (Stephen Covey) 

 KONFRONTÁCIA je vlastne snaha vymazať odlišnosti a všetkých prispôsobiť 

sebe – chceme teda, aby ostatní obetovali všetko, čo nám nevyhovuje. 

 KOMPROMIS znamená, že sa všetci dobrovoľne zriekame prinajmenšom 

niektorých odlišností v prospech uniformity a každý tak niečo obetuje… 

 SYNERGIA – využívame odlišnosti na to, aby sme sa nimi obohacovali a cez ne 

si pomáhali efektívnejšie ísť k cieľu. Takže nikto neobetuje nič a všetci sme 

naopak veľmi obohatení. 

JEDNOTA V ODLIŠNOSTIACH 

Ako sme už videli v príklad s hokejovým tímom, synergia a tímová spolupráca „vyžadujú 

jednotu v odlišnostiach“: 

 JEDNOTA V CIEĽOCH – to je základ stratégie „výhra-výhra“. Ak nemáme 
zhodu v cieľoch – napríklad vo firme nevieme, či chceme vyrábať automobily, 
alebo pestovať kaleráb – asi ťažko budeme môcť spolupracovať na dosahovaní 
spoločného cieľa, ktorý nejestvuje… V takom prípade je lepšie rozísť sa a každý si 
ísť za svojim: jeden za výrobou automobilov, druhý za pestovaním kalerábu… 
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 ODLIŠNOSŤ V SCHOPNOSTIACH A PRÍSTUPOCH – ak však vieme, čo 
chceme, odlišné schopnosti, vedomosti, zručnosti a prístupy sú šancou na 
uplatnenie opravdivej SYNERGIE. 

Ako využiť odlišnosti a dosiahnuť synergický výsledok? 

Existuje jednoduchý postup, ako povzbudiť synergiu v tíme – napríklad vo Vašej 

družine: 

1) VEĽMI STAROSTLIVO DEFINUJTE PROBLÉM, ALEBO PRÍLEŽITOSŤ  

Bez presného pochopenia a zadefinovania jadra problému sa spravidla nikam 

nedostaneme… Pokojne použite techniku 5WHYS na odhalenie jadra problému! Spočíva 

v tom, že sa budete donekonečna (zvyčajne ale stačí 5×, preto sa vola 5whys) pýtať: 

„Prečo?“  

Napríklad: Prečo dnes ráno na tábore nie sú raňajky? Pretože nik nebol na nákup! Prečo nik 

nebol na nákup? Pretože na to nikto nebol určený. Prečo nikto nikoho neurčil, aby išiel na 

nákupy? Pretože nikomu nebolo nič podobné zverené na zodpovednosť a nik to teda nerobí. 

Prečo? Pretože keď sme plánovali tábor, nedefinovali sme presne, čo bude mať kto na starosti. 

Prečo? Lebo sme vlastne ani nemali kedy tieto veci prerokovať, taký bol pred táborom frmol. 

A prečo? Lebo sme si to nechali na poslednú chvíľu a nikto nič nestíhal. Prečo? Lebo vodca 

oddielu je zjavne preťažený a sám to všetko nestíha. Prečo? Lebo mu nik nepomáha a na 

oddielové rady už ani nikto nechodí a je to všetko na ňom. A prečo nikto nechodí? No, na to si 

musí dať odpoveď už aj vodca, nielen radcovia… A zrazu zistíme, že problém, ktorý sa navonok 

javí len ako „dnes-nebudú-raňajky“ je omnoho hlbší a bude vyžadovať, aby vodca zmenil svoj 

spôsob práce v oddiele a aby sa družiny a ich radcovia začali viac zapájať do práce oddielu. A to 

je pekný rozdiel, než iba „zhučať“ službu v kuchyni! 

Faktom je, že množstvo aj skúsených ľudí nakoniec zlyhá len preto, že správne 

nepochopili problém, alebo záujmy ostatných, aj keď si mysleli, že hej. Výsledkom je 

fúra nedorozumení, možno konflikty, možno dokonca rozpas spolupráce. Preto je 

dôležité nepovedať si len tak „No, veď vieme, o čo ide!“ – na čo všetci chápavo prikývnu, 

že hej, nie sú predsa hlúpi  – ale dôkladne si to overiť: po prvé, či naozaj chápeme, 

v čom je jadro problému, alebo o čo presne ide; po druhé, či tomu naozaj všetci dôkladne 

rozumejú! 

2) ČO CHCÚ ONI? (UMENIE NAJPRV POCHOPIŤ A POROZUMIEŤ,…) 

O tom sme hovorili v 11. úlohe, takže niet k tomu čo dodať. 
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3) ČO CHCEM JA? (… AŽ POTOM BYŤ POCHOPENÝ) 

Aj toto už poznáme z 11. úlohy. 

4) BRAINSTORMING  

Ide o hľadanie nových, originálnych riešení a možností. Dá sa rozdeliť do dvoch krokov: 

 Ak treba, najprv naštudovanie problematiky – Éra polyhistorov, géniov, 

ktorí ovládali všetko vtedajšie poznanie, sa dávno skončila. Nie sme géniovia a 

aj keby sme boli, nie je reálne predpokladať, že budeme len tak, z fleku, 

odborníkmi na všetko. Keď sme si konečne ujasnili, o čo nám ide a čo vlastne 

presne chceme, je na čase si naštudovať danú problematiku a pripraviť sa tak na 

riešenie nájdených problémov – leda, že by sme boli v problematike natoľko 

doma, že nič také nepotrebujeme, čo je tiež možné… 

 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 a ani za mak sa 

nestarať o ich hodnotenie, o to, či sú seriózne, alebo bláznivé, reálne, či 

nereálne, dobré, alebo zlé… To prichádza na rad až neskôr. Počas 

brainstormingu všetci navrhujú čokoľvek, čo ich v súvislosti s riešením 

problému napadne a jeden poverený člen skupiny len zapisuje všetky nápady na 

tabuľu, najlepšie formou mapy mysle (mind-mapping). Niekto nič nehodnotí, 

nikto nikoho nekritizuje, nikto sa ničomu neposmieva, ani nič podobné. 

5) VYHODNOTENIE  

Z obrovského množstva nápadov, ktoré sme v brainstormingu navrhli, treba teraz vybrať 

ten jeden, ktorý aj naozaj zrealizujeme. Môžeme pritom postupovať rôzne, napríklad: 

 Najprv vyradíme tie, ktoré sú na prvý pohľad zjavne neuskutočniteľné. 

 Potom vyradíme tie, ku ktorým má niektorá strana vážne výhrady (a teda 

nespĺňajú požiadavku na riešenie „výhra-výhra“) 

 Zvyšné nápady skúsime zlúčiť do väčších celkov tak, že dáme dohromady tie, 

ktoré sú si podobné, alebo spolu súvisia a dali by sa tak zlúčiť do jedného nápadu 

a vyjadriť jednou spoločnou myšlienkou. Každú skupinku nakoniec pomenujte 

názvom, ktorý by vyjadril hlavnú myšlienku v nej obsiahnutých nápadov. 

 To, čo nám ostane, si napíšeme a ku každému nájdeme a napíšeme 

o  čo najviac kladov (prínosov, výhod, ziskov,…) 
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o  a čo najviac záporov (nevýhod, rizík, nákladov,…) 

 Nakoniec vyberieme to riešenie, ktoré má najlepší pomer „cena/výkon“, čiže 

má v porovnaní najviac výhod a najmenej nevýhod.  

6) SYNERGIA! 

Čiže ísť do toho! Pretvoriť víziu na plán, podeliť si úlohy podľa toho, kto má na čo 

najlepšie schopnosti – a uskutočniť to! Práve v tom je sila tímovej práce, že sa delí medzi 

členov tímu tak, aby každý využil čo najviac svoje odlišné schopnosti a aby tak dostal tú 

časť práce, na ktorú má najlepšie predpoklady. Svojou prácou potom dopĺňa a podporuje 

prácu ostatných – a tí zase doplňujú a podporujú jeho časť práce. Preto je tím tak 

výkonný a efektívny. 

Tímové role 

Okrem rôznych zručností, vedomostí, schopností, rôznorodosť v tíme je ešte zvyšovaná 

tým, že jeho členovia si osvojujú isté špecifické tímové role, ktoré v rámci tímu 

„hrajú“ a v ktorých najlepšie využívajú svoje schopnosti a talent. 

Sú veľmi podobné životným roliam, ktoré poznáme z úlohy č. 9/2. Rozdiel je v tom, že v 

rámci tímu zvyčajne nehráme viac rolí, ale prijímame tú, na ktorú máme najviac 

predpokladov. Aj v tejto oblasti existujú určité viac-menej typické tímové role, s 

pomocou ktorých si navzájom pomáhame, podporujeme sa a dopĺňame sa. Môžu to byť 

niektoré z týchto: 

1. INOVÁTOR / VIZIONÁR – tvorivá zložka tímu. Prináša nové a neočakávané nápady a vízie.  

2. PLÁNOVAČ – dokáže víziu previesť na konkrétny a uskutočniteľný plán s konkrétnymi 

krokmi, harmonogramom, organizačnou schémou, rozdelením úloh, rozpočtom,... 

3. POZOROVATEĽ / KRITIK – je vecný, odmeranejší a tichý. Je obozretný, neuniknú mu 

chyby, vyhodnocuje, má objektívny náhľad na realitu, vidí plusy aj mínusy. Myslí kriticky. Skôr 

ako urobí konečné rozhodnutie, dôkladne zváži vplyv všetkých faktorov. Má vynikajúce 

pozorovacie schopnosti, dokáže nachádzať možné problémy a upozorniť na ne – a obvykle má 

pravdu. 

4. HĽADAČ ZDROJOV – dokáže nachádzať potrebné zdroje: informácie, kontakty, známosti, 

peniaze,… 

5. REALIZÁTOR – je prakticky orientovaný. Aplikuje a realizuje nápady v praxi. Jeho doménou 

je skôr realizovanie a uskutočňovanie vecí, než ich tvorenie, či plánovanie. Bez neho by sa veci 

vymysleli, naplánovali, ale neuskutočnili. 
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6. DOKONČOVATEĽ – doťahuje veci do konca, aby boli perfektné, detailista. Je metodický, 

svedomitý, pozná všetky kritériá, vie čo kedy kam poslať a ako to má vyzerať.  

7. KOORDINÁTOR / FACILITÁTOR (čiže ten, kto tím vedie) – pokojný a sebaistý, prirodzená 

autorita. Prácu rozdeľuje tak, aby správny človek robil správnu prácu, rozpozná, na čo ľudia 

majú a na čo nie. Vyzdvihnutím silných stránok zvyšuje sebavedomie aj menej výrazným 

členom. Má zmysel pre povinnosť. Plní úlohu vodcu, má prehľad, dobre komunikuje, určuje 

priority, pomáha tímu byť opravdivým tímom a nielen „oddielom na povel“. 

8. FORMOVAČ / MOTIVÁTOR – dodáva tímu motiváciu a energiu, je impulzívny a priebojný 

a dokáže mobilizovať tím k akcii.  

9. TÍMOVÝ PRACOVNÍK / BAVIČ – vytvára dobrú atmosféru, stmeľuje. Dokáže tlmiť 

konflikty, je dobrý poslucháč, prejavuje záujem o problémy ostatných a dokáže ich pochopiť. 

Funguje ako nenápadný harmonizátor, keď tam nie je, až vtedy ľuďom dôjde, čo tam robil.  

10. ŠPECIALISTA – je skutočný odborník vo svojej oblasti. Dodáva odbornú úroveň, výsledky 

jeho práce dodávajú prestíž tímu. 

Malý test synergických schopností… 

Chcete zistiť, či máte už teraz postoje, ktoré synergii prosievajú? Odpovedzte si každý 

sám za seba na tieto otázky: 

 Pozorne počúvate a zvažujete aj názory ostatných, vyhľadávate ich a vážite si ich, 

alebo ste presvedčení, že máte vždy pravdu Vy a názorom iných nevenujete 

pozornosť, či ich považujete za prekážku, alebo zbytočné zdržanie? 

 Ste tvoriví pri hľadaní nových a lepších riešení, alebo sa uspokojíte s 

kompromisom, či dokonca len presadzujete svoje riešenie proti iným? 

 Povzbudzujete iných, aby vyjadrili svoj názor na veci, ktoré robíte? 

 Vítate odlišnosti ostatných, alebo ich iba tolerujete, či Vám dokonca prekážajú? 

 Radšej spolupracujete, alebo radšej pracujete nezávisle a sami, aj keď formálne v 

skupine? 

Ako ste dopadli? Čo je potrebné zmeniť? 

Na inšpiráciu a zamyslenie: 

„V jednote je sila... Tam, kde je tímová práca a spolupráca, môžu byť dosiahnuté 

obdivuhodné veci.“ (Mattie Stepanek, básnik) 
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„Talent vám vyhrá zápas, ale tímová práca a inteligencia vám vyhrajú majstrovstvá.“ 

(Michael Jordan, profesionálny basketbalista) 

„Tímová práca je zázračná vec, ale stáva sa nočnou morou, ak líder má veľký sen a zlý 

tím.“ (John C. Maxwell, autor, prednášateľ a pastor) 

„Najlepšia tímová spolupráca sa objavuje tam, kde ľudia pracujú na jednom cieli 

nezávisle a pritom jednotne.“ (James Cash Penney, podnikateľ a obchodník) 

Tvoje úlohy na tento týždeň: 

 Spoločne si pozrite päťkrokovú „schému synergie“: 

o  Používali ste už doteraz niektoré jej prvky, bez toho, aby ste si to 

uvedomovali? Aké? kedy? Ako? 

o  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: 

o  Na papieriky každý člen družiny napíšte svoju víziu toho, čo by ste chceli 

v družine zažívať a robiť! 

o  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. 

o  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. 

o  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?  
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o Majú niektorí jej členovia, či už formálne (radca, kronikár,...), alebo aj 

neformálne nejaké špeciálne funkcie, úlohy, postavenie,... ktoré využívajú 

na spôsob tímových rolí?  

o Ak nie – aké tímové role by ste si zvolili Vy sami, ak zhodnotíte svoje 

schopnosti? A aké by ste prisúdili iným – a oni Vám?  

o Ako by nakoniec vyzerala Vaša družina, ak by ste na ňu pozerali ako na 

tím a na jej členov ako na nositeľov tímových rolí? Myslíte, že by to Vašu 

družinu zlepšilo?  

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 

 

Ako to vidia Boží synovia a dcéry… 

„Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý.  Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý.  
A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý.  Každý však 
dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok.  Jeden dostáva skrze Ducha slovo 
múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania,  iný vieru v tom istom Duchu a 
iný v tom istom Duchu dar uzdravovať,  iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, 
iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky.  Ale toto 
všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce.  Lebo ako je 
jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak 
aj Kristus.  Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v 
jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.  Telo 
nie je jeden úd, ale mnoho údov.  A keby noha povedala: "Nie som ruka, nepatrím k 
telu," tým ešte neprestáva patriť k telu.  A keby povedalo ucho: "Nie som oko, 
nepatrím k telu," tým ešte neprestáva patriť k telu.  Keby bolo celé telo okom, kde by 
bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch?  Ale Boh rozložil údy, každý jeden 
z nich, v tele, ako chcel.  Keby boli všetky jedným údom, kde by bolo telo?  No takto je 
mnoho údov, ale iba jedno telo.“  (1 Kor 12,4-20 SSV) 

„V Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po 
tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar 
rozličných jazykov.  Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? 
Robia všetci zázraky?  Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Vari všetci 
vysvetľujú?“  (1 Kor 12,28-30 SSV) 

„Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej 
Božej milosti.  Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keď niekto slúži, tak len z 
moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu 
sláva a vláda na veky vekov. Amen.“  (1 Pt 4,10-11 SSV) 
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A sme na konci… 

… úvodných štrnástich týždňov Tvojho tréningu dospelosti v CECHU SVETLA. 

Posledný obraz na záver… 

Predstav si svoj život ako hudbu: 

 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! 
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Tvoja posledná úloha: 

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

úlohe.  

o Čo by si na ňom zmenil, alebo k nemu doplnil na základe toho, čo v tejto 

chvíli už vieš? 

o  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 ! 

 

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________ 
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Etapa druhá, 

alebo o tom, že niet nad prax! 

1000 bodov Tvojej dospelosti 

Cieľom tejto druhej etapy Tvojej cesty bude dať Ti príležitosť v praxi si čo najviac 

osvojiť všetko, čo si sa ako nováčik naučil a urobiť z toho opravdivý návyk! 

Hlavnou náplňou tejto etapy budú PROJEKTY. Tvoje projekty, ktoré budeš vytvárať, 

uskutočňovať a v ktorých budeš používať veci s Dvanástky Cechu, ktoré si sa naučil. 

Každý projekt bude mať svoje bodové ohodnotenie podľa toho, aký je náročný, koľko 

z novozískaných vedomostí a zručností obsahuje a podobne. 

Tvojim cieľom bude nazbierať postupne 1000 bodov. 
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Čo to o projektoch 

Čo je to projekt? 

Projektom môže byť v podstate čokoľvek. Ako družina a oddiel určite máte niečo, čím 

žijete, čo robíte, čo Vás baví, čím ste osožní aj pre svoje okolie. 

V tejto etape Cechu Svetla sa odporúča, aby sa projekty týkali hlavne Tvojho 

skautského života, života v družine, ale aj osobného napredovania 

a zdokonaľovania sa, či skautským aktivitám, zameraným na prospech Vášmu okoliu 

(mesto, obec, škola, nemocnica,…).  

Nakoniec, to je cieľ a zmysel skautingu: byť sám nástrojom nášho rastu. Všetko, čo v 

rámci skautovania robíme, je tu na to, aby bolo nástrojom tohto rastu. tak prečo to 

nevyužívať? Využi teda naplno mocný nástroj skautingu a v rámci neho získaj svojich 

1000 bodov dospelosti! 

Projekt jednoducho znamená, že si vyberieš nejaký cieľ – urobiť niečo pre seba, alebo 

pre svoju družinu, svoj oddiel, alebo pre svoje okolie, sám, alebo spoločne s inými – 

vopred ho ohlásiš, potom ho uskutočníš, využiješ pritom nové zručnosti z Dvanástky 

a po skončení celý projekt vyhodnotíš. 

Ako dlho trvá jeden projekt? 

Jeden projekt môže trvať od jedného týždňa do jedného mesiaca. Ak si ale ako projekt 

vyberiete niečo, čo vyžaduje dlhšie trvanie, je to možné. V tom prípade pružne upravte 

bodovanie váš ho projektu (body za trvanie) po dohode a so súhlasom Vášho tútora. 

Družinový projekt… 

Úplne perfektné je, ak sa Tvoj projekt môže prekrývať s tým, čo ako družina žijete. 

Ak ste na ceste Cechu spoločne družina, nebude to žiaden problém.  

Ponúkame Ti jeden tip, inšpiráciu, ako môžete organizovať život svojej družiny tak, aby 

zodpovedala myšlienka projektov: 
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„RYTMUS DOBRODRUŽSTIEV“ 

Skauting je zálesácke dobrodružstvo – ale dnes už nie je možné prežívať ho neustále… 

Môžeme ale stále z času na čas prežiť opravdivé „veľké dobrodružstvo“, na ktorom 

prekročíme svoje hranice a vykročíme do neznáma. Družinovky, oddielovky, dumky a 

všetko ostatné potom využívame ako vzrušujúcu prípravu na toto Veľké dobrodružstvo, 

ktoré tak môžeme prežívať povedzme raz za mesiac, raz za dva mesiace… a zavŕšiť 

„megadobrodružstvom“ v podobe riadne náročného a dobrodružného letného skautského 

tábora: 

 

Dobrodružstvom môže byť čokoľvek: napríklad typicky zálesácky „Zimný prechod 

hrebeňa na snežniciach“, ale rovnako aj napríklad „Dobrodružstvo spoznania pamiatok 

svojho regiónu“ s prípravnou fázou v knižniciach a archívoch a záverom v archeologicky 

ladenom podujatí, či „dobrodružstvo  štafetového preplávania kanálu La Manche v 

miestnom bazéne “ s prípravou v podobe tréningu vytrvalosti a plávania… Záleží len 

na nás, aby sme z toho urobili opravdivé a fascinujúce dobrodružstvo! 

Pre plný efekt dobrodružstva je dôležité zachovať postupnosť: 

 legenda – príbeh na pozadí, ktorý tomu všetkému dodáva extra „šťavu“ a 

romantiku  

 plánovanie a príprava – na družinovkách, oddielovkách, vo fitku, doma,… 

 uskutočnenie, samotné VEĽKÉ DOBRODRUŽSTVO 

 reflexia – aké máme z dobrodružstva pocity, zážitky, čo sme sa naučili, čo sme 

urobili dobre, čo sme urobili zle, v čom sa musíme zlepšiť, ako fungovali, či 

nefungovali vzťahy v družine a prečo a pod. práve bez reflexie sa veľká časť 

efektu stráca! 
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DOBRODRUŽSTVO, NIE HRA! 

Podmienkou toho, aby „rytmus dobrodružstiev“ fungoval je to, že vyvrcholením 

každého cyklu bude skutočné dobrodružstvo. 

Práve porovnanie Zakladateľov vízie skautského tábora s tým, do čoho sa v mnohých 

prípadoch „vyvinul“ (či upadol) dnes, nás privádza k ďalšej dôležitej idei: 

Tri roviny prežívaného 

 

 STAGNÁCIA – nazývaná aj „komfortná (pohodlná) zóna“: nevyžaduje žiadnu námahu, žiadne 

prekračovanie svojich hraníc. V nej sa pohybujú veci, ako sú zábava, hry, odpočinok,… 

Nevyžaduje námahu, ale ani neprináša žiaden rast, skôr naopak, časom prináša úpadok (asi 

podobne, ako strácajú svaly a sila vzpieračovi, ktorý prestane trénovať a len si občas „trochu 

zacvičí“, ale už len tak, relaxačne…) 

 RAST – zóna, v ktorej musíme podstúpiť námahu, prekročiť svoje hranice, podujať sa na niečo, 

čo sme ešte doteraz nezvládli, osvojiť si nové vedomosti a zručnosti. Ak by sme použili náš 

príklad so vzpieračom, tak toto je zóna tvrdého tréningu, kde športovec pravidelne siaha na dno 

svojich možností. Táto úroveň súvisí s tzv. stavom prúdenia (flow, alebo aj peak experience u 

Maslowa), ktorý je jeden z kľúčových komponentov šťastného a naplneného života. Spočíva v 

tom, že človek sa venuje činnosti, ktorá úplne pohlcuje a až na hranicu napína všetky jeho 

schopnosti, sily a zručnosti, úplne ho pohlcuje a „v takýchto chvíľach som plne a úplne sám 

sebou… som úplne Tu a Teraz… som dokonalo a autenticky prítomný“ (Csikszentmihalyi).  

 ZLYHANIE – nastáva vtedy, ak to, čo robíme presiahne naše momentálne schopnosti a 

možnosti a my podľahneme situácii. Výsledkom je katastrofa: v našom príklade je to vtedy, ak 

vzpierač skúša udržať činku, ktorá je ďaleko nad jeho sily a tá ho nakoniec privalí, možno 

dokonca zraní. V histórii klasickým príkladom bola Scottova tragická expedícia na Južný pól. 

Aby skautská výchovná činnosť prinášala svoje ovocie – a súčasne bola zaujímavá a 

atraktívna, áno, aj v „dnešnej dobe“! – musí sa pohybovať práve v rozmedzí RASTU, 

ktorý je podstatou toho, čo bežne nazývame DOBRODUŽSTVO: už nie hra, ale ešte 

nie katastrofa. 
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„66% veľkých (= úspešných, pozn. red.) oddielov trávi táborením dvadsaťpäť a viac dní ročne. 

Najúspešnejšie oddiely pritom nemajú iba „outdoorové aktivity“, ale „outdoorové 

dobrodružstvo“, vytvorené s veľkou dávkou invencie. Najdôležitejším znakom týchto oddielov je, 

že plnia očakávania svojich členov na zážitky života v prírode.“ (BSA, Are You Delivering the 

Promise?) 

Problém, ktorému dnes u nás často čelíme, je ten, že skautská činnosť sa stále viac posúva z 

roviny „náročného dobrodružstva“ do roviny „voľnočasovej aktivity“, „zotavovacieho podujatia“ 

detí, jednoducho miesta, kde sa deti hrajú a kde je o všetko postarané. Namiesto samotného 

drsného života v drsnej prírode sa do centra dostáva to, čo by malo byť iba doplnkom na 

spestrenie a odreagovanie sa po tvrdej táborovej práci a tým je „atraktívny program“, 

„vzrušujúce hry“ a podobne. Namiesto „programu, ktorým je tábor“ sa tak do centra dostáva 

„program na tábore“. Pravdou je, že týmto smerom nás tlačí aj súčasná legislatíva… Je to škoda, 

pretože ak sa to deje, skauting prestáva byť v samej svojej podstate skautingom. 

Projekty CECHU SVETLA sú pre Vás príležitosťou a výzvou opustiť „komfortnú 

zónu“ a znovu sa zamilovať do dobrodružstiev, aj za cenu toho, že do Vás budú 

vyžadovať týždne, možno aj mesiace tvrdej prípravy. Ale presne o toto v projektoch 

Cechu ide a o to isté ide aj samému skautingu – a isto aj Tebe! 

Individuálny projekt 

Ak si sám na tejto ceste, ani tak to nemusí byť problém, pokiaľ Tvoja družina a jej 

život nie je len o hraní sa a zabávaní sa, ale o skutočnom napredovaní. V tom prípade je 

len na tebe, aby si si tento program svojej družiny sám pre seba upravil do podoby 

projektu. Zručnosti Cechu Ti potom aj v tomto programe Tvojej družiny pomôžu byť ešte 

lepším a ešte viac z nich vyťažiť. 

A pokiaľ je Tvoja družina natoľko „zlenivená“, že v nej akosi nenachádzaš priestor pre 

náročnú prácu na sebe, na ktorú si sa podujal? 

Potom si spomeň na päť korkov lásky zo SVITANIA: inšpirácia… dodávanie odvahy… 

výzva… Rovno môžeš začať! Začni sám – a ak to budeš robiť dobre, ostatní sa časom 

pridajú! 

Ako pripraviť a po skončení vyhodnotiť projekt? 

Všetko budeš robiť v spolupráci so svojim tútorom. 

 Prvá je voľba cieľu projektu. Ideálne je, ak je cieľom niečo, čo samo o sebe bude 

pre Teba užitočné: napríklad zvýšiš svoju kondíciu, svoje zručnosti, osvojíš si 

užitočné vedomosti… Súčasne je perfektné, ak sa toto všetko udeje formou 
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skautskej činnosti, v rámci skautského programu a dobrodružstva, alebo v rámci 

života Tvojho oddielu a družiny, ktorým takto poslúžiš… 

 Ujasníte si, aké vlastnosti z Dvanástky Cechu skutočne použiješ – nie v zmysle: 

„No, veď tam budem sedieť na stoličke, tak to je trpezlivosť!“, ale v zmysle, že 

seriózne zhodnotíte, ktoré zručnosti z Dvanástky v rámci projektu použiješ tak 

intenzívne, že sa vďaka tomu aspoň o niečo v týchto zručnostiach zlepšíš. 

 Určíš si výstupné štandardy projektu: 

o U CIEĽA: čo presne musíš dokázať, aby bol cieľ považovaný za splnený 

(napríklad zlepším sa z 30 klikov na 50 klikov bez prestávky); 

o U ZRUČNOSTÍ DVANÁSTKY, ak sa to dá, kedy presne bude možné danú 

zručnosť považovať za splnenú (napríklad u sebadisciplíny to bude vtedy, ak 

každý tréning zvládnem ráno, pred školou a ani raz ho z lenivosti 

nevynechám, aj keď kvôli tomu budem musieť skôr ráno vstať) 

 Určíte si trvanie projektu.  

 Zhodnotíte náročnosť projektu: NORMÁLNA – MIMOARIADNA – 

EXTRÉMNA. 

 Nakoniec vypočítate body, ktoré môžeš projektom získať. 

 Keď skončíš projekt, spoločne s tútorom zhodnotíte, čo, ako a nakoľko si splnil. 

Na základe toho si pripíšeš body do svojej zbierky BODOV DOSPELOSTI Cechu 

Svetla. 

 Reflexia: zamysli sa, kde si možno urobil chyby, v čom si mohol projekt možno 

zvládnuť aj lepšie… aby si z projektu vyťažil pre seba a svoj rast čo najviac! 
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Body dospelosti Cechu Svetla 

Body za použité zručnosti: 

Ak Tvoj projekt obsahuje, alebo rozvíja niektorú z vlastností Dvanástky, tak za každú 

jednu môžeš získať pre svoj projekt jeden bod. 

SVETLO PRAVDY 

 PROAKTIVITA – 1 bod, ak: 

o Splnenie projektu od Teba vyžaduje preukázať zodpovednosť za Tvoj budúci osud, 

život,… a prejaviť iniciatívu v ich utváraní a skutočne sa zvýšená zodpovednosť aj 

iniciatíva u Teba trvalo preukážu.* 

o Splnenie projektu sa reálne a významne prejaví na zmene Tvojho života smerom 

k lepšiemu a zlepší tak Tvoje vyhliadky na úspešný život v budúcnosti.* 

o Splnenie projektu sa reálne prejaví v tom, že niektorú z vecí vo svojom živote, ktorú si 

doteraz považoval za problém, zmeníš na príležitosť a začneš ju preukázateľne 

využívať vo svoj prospech.* 

o  POZOR! Ak sa u bodov, označených * neskôr ukáže, že Ti to nevydržalo aj po skončení 

projektu, prídeš o tieto body! 

 ČESŤ – 1 bod, ak: 

o Splnenie projektu od Teba vyžaduje osvojenie si vyšších morálnych a etických 

princípov a to hlavne v praktickom živote a konaní. 

o Splnenie projektu od Teba vyžaduje konať bez ohľadu a dokonca napriek svojim 

pocitom a náladám, alebo mienke a tlaku Tvojho okolia. 

o  Projekt cieľavedome napĺňa Tvoj osobný kódex (ktorého hodnoty v tomto prípade 

odobril Tvoj tútor ) a je tak uskutočňovaním princípov, na ktorých si sa rozhodol 

postaviť svoj život a konanie. 

 ODVAHA a SEBAÚCTA – 1 bod, ak: 

o  Splnenie projektu od Teba vyžaduje odvážne prekonať Tvoje doterajšie hranice, 

pokúsiť sa o niečo, o čo si sa doteraz nikdy neodvážil pokúsiť, alebo v čom si doteraz 

nikdy neuspel – takže úspech významne posilní Tvoju sebadôveru a odvahu. 

o  Projekt Ti umožní lepšie spoznať Tvoje slabé stránky a preukázateľne zapracovať na 

ich úspešnom (aspoň čiastočnom) prekonaní. 

o Splnenie projektu od Teba vyžaduje prijať skutočnú a vážnu zodpovednosť a úspešne 

naplniť veľké a náročné očakávania, ktoré na Teba kladie. 

o Splnenie projektu od Teba vyžaduje vzájomne sa podporovať a povzbudzovať s inými, 

s ktorými na tomto projekte pracuješ. 
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SVETLO SILY 

 PLÁNOVANIE – 1 bod, ak: 

o Splnenie projektu od Teba vyžaduje plánovací proces s použitím ôsmych krokov 

stanovenia cieľa. 

o Splnenie projektu je súčasťou uskutočňovania Tvojich dlhodobých, všeobecne 

známych životných cieľov, na ktorých už nejaký ten čas pracuješ a nezanedbateľne 

prispeje k tomu, aby si ich napĺňal a smeroval k ich úspešnému zavŕšeniu. 

 MOTIVÁCIA – 1 bod, ak: 

o  Splnenie projektu od Teba vyžaduje vysoký stupeň motivácie, trpezlivosti a 

vytrvalosti pri prekonávaní námahy, ktorá sa javí byť nudnou, stereotypnou, ale je 

nevyhnutnou k úspechu. 

o  Projekt v sene zahŕňa skutočný, úspešný a vopred zámerne vymyslený a 

naplánovaný spôsob vzájomného podporovania sa s inými, s ktorými tento projekt 

robíš (alebo ktorí sú jeho súčasťou). 

o  Projekt obsahuje verejný záväzok, ktorým sa verejne zaviažeš k niečomu naozaj 

veľkému, čo je náročné, vyžaduje opravdivú nadpriemernú vytrvalosť, ochotu prekonať 

nie malé prekážky a tento svoj záväzok aj splníš. 

o  Projekt v sebe obsahuje prekonanie maladaptívnej schémy, ktorú si vo svojom konaní 

odhalil a ktorú chceš týmto projektom odstrániť.* 

o  POZOR! Ak sa u bodov, označených * neskôr ukáže, že Ti to nevydržalo aj po skončení 

projektu, prídeš o tieto body! 

 NAPREDOVANIE A RAST – 1 bod, ak: 

o  Splnenie projektu od Teba vyžaduje naučiť sa nové veci, osvojiť si nové zručnosti, 

zvýšiť silu a kondíciu, rozvinúť nejako merateľne Tvoje duchovné, duševné, alebo 

telesné schopnosti a podobne. 

o  Splnenie projektu Ti prinesie osvojenie si nového životného návyku, ktorý si doteraz 

nemal a užitočného aj po skončení projektu.* 

o  Splnenie projektu bude mať za následok odstránenie niektorého zlozvyku, ktorý v tejto 

chvíli máš.* 

o  POZOR! Ak sa u bodov, označených * neskôr ukáže, že zvyk Ti nevydržal aj po skončení 

projektu, alebo zlozvyk sa znova vrátil, prídeš o tieto body! 

SVETLO KRÁSY 

 PRÁCA – 1 bod, ak: 

o Splnenie projektu od Teba vyžaduje opravdivú a tvrdú prácu, nadpriemernú 

námahu, spojenú so „zónou rastu“, v ktorej sa projekt pohybuje. 

o  Ak výsledkom projektu je dosiahnutie majstrovstva (alebo aspoň vysokej, 

nadpriemernej zručnosti) v niečom, čo si doteraz neovládal a ktorá od Teba vyžadovala 

značnú dávku tréningu, alebo štúdia a podobne. 

 SEBADISCIPLÍNA – 1 bod, ak: 

o Splnenie projektu od Teba vyžaduje odklad uspokojenia na neskôr a viditeľne sa v ňom 

prejaví zásada „najprv práca, potom zábava“! 



Cesta Svetla Slovenského skauting - 128 -  Cech Svetla 

o  Projekt viditeľne posunie Tvoj život smerom ku kvadrantu 2 a viditeľne odstráni 

z Tvojho života veci, spadajúce do kvadrantov 1 a 3!* 

o Splnenie projektu od Teba vyžaduje dôkladné týždenné plánovanie a to po dobu aspoň 

jedného mesiaca. 

o Splnenie projektu od Teba vyžaduje vytvorenie skutočného rozpočtu, narábanie 

s s ním a dodržanie ho a to po dobu aspoň jedného mesiaca. 

o  POZOR! Ak sa u bodov, označených * neskôr ukáže, že Ti to nevydržalo aj po skončení 

projektu, prídeš o tieto body! 

 OBETA – 1 bod, ak: 

o Splnenie projektu od Teba vyžaduje skutočné zrieknutie sa niečoho, čo Ti vonkoncom 

nie je ľahostajné, ale čoho sa v záujme cieľa zriekneš a to bez toho, aby si si to mohol 

neskôr nejako vynahradiť (čiže o to prídeš). 

o Splnenie projektu od Teba vyžaduje na nejaký čas dať stranou všetko zábavu a iné 

nepodstatné veci a sústrediť všetky svoje sily, čas a prostriedky na dosiahnutie 

nadpriemerného výsledku. 

o  Projekt Ti umožní lepšie spoznať „20%“ vecí, ktoré sú v Tvojom živote podstatné 

a výsledkom bude viditeľné preorganizovanie Tvojho života a konania tak, aby si do 

týchto vecí vložil maximum svojich zdrojov a prostriedkov a to aj za cenu obetovania 

niektorých vecí z kategórie „80%“.* 

o POZOR! Ak sa u bodov, označených * neskôr ukáže, že Ti to nevydržalo aj po skončení 

projektu, prídeš o tieto body! 

SVETLO LÁSKY 

 EMPATIA – 1 bod, ak 

o Splnenie projektu od Teba vyžaduje hlbšie porozumenie a pochopenie iných ľudí a to 

vo veciach, ktoré si doteraz nevedel, na úrovni, ktorú si doteraz nemal. 

o Splnenie projektu od Teba vyžaduje pozorovateľné zdokonalenie sa v umení počúvať 

a chápať iných ľudí. 

o Splnenie projektu od Teba vyžaduje rokovanie, jednanie a proces zlaďovania rôznych 

cieľov, kedy najprv Ty sám dôkladne pochopíš ciele a záujmy iných a potom docieliš, že 

aj oni správne pochopia a porozumejú Tvojim cieľom a zámerom (resp. Tvojej družiny 

a pod.) 

o Splnenie projektu od Teba vyžaduje nie malé prejavenie diplomatickej zručnosti. 

 VÝHRA – VÝHRA – 1 bod, ak: 

o  Súčasťou Tvojho projektu je proces hľadania nového, originálneho riešenia, ktorý 

prinesie súčasne prospech Tebe aj Tvojmu okoliu (družine, oddielu, obci,…) 

o Splnenie projektu Ti umožní účinne využiť päťkrokovú schému „inšpirácia – opora – 

dodanie odvahy k rastu – výzva k rastu – zdieľanie“, ktorú poznáš z etapy SVITANIE 

a prejaví sa to na konkrétnych výsledkoch. 

 SYNERGIA – 1 bod, ak: 

o Splnenie projektu od Teba vyžaduje tímovo pracovať, či dokonca viesť tím a si v tom 

úspešný. 

o  V rámci svojho projektu cielene využiješ odlišnosti a rôzne nadania ľudí, s ktorými na 

ňom spolupracuješ a tým dosiahneš viditeľný synergický efekt. 



Cesta Svetla Slovenského skauting - 129 -  Cech Svetla 

o V rámci svojho projektu cielene využiješ „5-krokovú schému synergie“ s využitím 

riadneho brainstormingu, ktorému predchádza dôkladná analýza Vášho problému 

a Vašej situácie (napríklad aj s využitím iných, tu neuvedených techník, ako je SWOT 

analýza a podobne) 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ: 

 To, za ktoré položky dostaneš v prípade úspechu body, musí odsúhlasiť Tvoj 

tútor a ideálne je, ak si to vzájomne odsúhlasíte aj v rámci skupiny, v ktorej 

spoločne na ceste napredujete, alebo v družine a podobne. 

 V jednom projekte môžeš za jednu položku Dvanástky získať aj viac bodov – 

to vtedy, ak splníš v rámci danej položky viacero jej podôb, ako sú rozpísané, 

pričom sa vzájomne neprekrývajú tak, že ide v skutočnosti len o jednu vec – je už 

na Tvojom tútorovi, aby to posúdil. 

 Každý projekt musí mať jasne stanovené, odkedy dokedy trvá a kedy sa 

skončí. Ak sa stane, že projekt nie je v časovom limite dokončený, môže byť so 

súhlasom tútora predĺžený najviac na dvojnásobok plánovaného času, pričom sa 

ale jeho výsledný bodový zisk zmenší na polovicu. 

 Jednotlivé položky pritom musia mať v projekte jasný a dôležitý význam, 

musia byť preň skutočne potrebné, alebo ním byť skutočne a hmatateľne 

rozvíjané – nielen sa tam „vyskytovať“ v štýle: „No a dáme si tam empatiu, lebo 

však sa pri tom lepšie spoznáme… a aj prácu, lebo však tam budeme aj niečo 

robiť… a určite obetu, lebo veď nám to zaberie pár hodín času, ký to urobíme…“ 

a pod. Cieľom nie je „mať to čím skôr za sebou“, ale zostaviť si svoj projekt tak, 

aby sme na každý jeden bod, ktorý v ňom získame, mohli byť hrdí a predstavoval 

pre nás skutočný úspech. 

 U každej položky je potrebné vopred určiť „výstupný štandard“ – to znamená 

konkrétne znaky, jasne viditeľné, podľa možnosti čo najviac merateľné, ktoré keď 

dosiahneme, môžeme považovať danú položku za splnenú a teda môžeme za ňu 

získať spomenutý bod, napríklad: DISCIPLÍNA: počas mesiaca nevynechám ani 

jeden naplánovaný tréning; RAST: zlepším sa z 20 klikov na 35 klikov na jeden 

raz;… 

 Aby sme súčasne podporili zodpovednosť a schopnosť realisticky odhadnúť 

svoje súčasné možnosti a schopnosti, pri vytváraní projektov, platí zásada, že: 

o  Ak v niektorej položke štandard nesplníme, nielenže nezískame body, 

ktoré sme za ňu mohli získať,… 

o … ale tieto body sa nám ešte odpočítajú z ostatných získaných bodov. Ak 

teda napríklad máš projekt so šiestimi položkami za súhrnne šesť bodov, 

z ktorých štyri splníš a dve nie, tieto dva body za nesplnené položky sa Ti 
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odrátajú od získaných štyroch bodov, takže Tvoj výsledný bodový zisk budú 

len dva body. 

 Ak projekt obsahuje body, označené hviezdičkou, tak sa jeho výsledky 

kontrolujú ešte dva krát, po mesiaci a po dvoch mesiacoch od skončenia 

projektu. Ak sa ukáže, že výsledky tak dlho nevydržali, bod sa dotyčnému zrazí 

(vrátane znásobenia na základe trvania a náročnosti projektu), ale bez odpočítania 

od ostatných získaných bodov (porov. predchádzajúci bod – to preto, lebo v čase 

ukončenia projektu sa u neho uvedená kvalita predsa len vyskytovala). 

 Po odsúhlasení sa každý projekt zverejní na nástenke v klubovni, alebo iným 

porovnateľným spôsobom (napr. na facebook skupine a pod.). 

 Skaut môže robiť súčasne naraz dva rôzne projekty, ale len za predpokladu, 

že sa týkajú úplne odlišných oblastí činnosti (napr. jeden je zameraný na šport, 

druhý na učenie sa), takže sa nijako neovplyvňujú, ani nerušia. 

Body za trvanie projektu 

 Bežné trvanie projektu je jeden týždeň. 

 V prípade, že projekt je tak náročný, že vyžaduje dlhší čas (a teda nie je len 

umelo „natiahnutý“ na viac týždňov – zásadou je vždy stlačiť projekt do čo 

najkratšieho času), body sa znásobujú nasledovne: 

o 1 týždeň  body × 2  

o 2 týždne:  body × 5 

o 3 týždne:  body × 8 

o 4 týždne:  body × 12 

Štyri týždne sú normálne maximálna dĺžka na jeden projekt.  

Body za mimoriadnu náročnosť: 

 Ak je projekt mimoriadne náročný a presahuje bežný priemer bežných výkonov 

družiny, či aj Tvojich vlastných, na základe úsudku tútora sa môže záverečný 

bodový zisk ZDVOJNÁSOBIŤ. 

  Ak projekt vyžaduje extrémne nasadenie a tak obdivuhodný výkon, že sa zdá 

až nemožný a na hranici uskutočniteľnosti, môžu sa podľa úsudku tútora 

výsledné body u neho zvýšiť na TROJNÁSOBOK.  
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Ukončenie projektu 

Každý projekt ukončí ten, kto ho robil, záverečnou správou, v ktorej svoj projekt 

zhodnotí a preukáže doklady o tom, že dosiahol štandardy, ktoré mal v jednotlivých 

položkách uvedené. Toto zhodnotenie by sa malo diať verejne, napríklad na 

družinovke a malo by byť odobrené tútorom, ako aj ostatnými prítomnými, aby tak 

nebolo pochybností o úspešnom dokončení projektu! 

Príklad nadovšetko… 

Predstav si, že Ťa uchvátila astronómia a rozhodol si sa, že si postavíš svoj vlastný 

astronomický ďalekohľad. V rámci tohto projektu, ktorý bude trvať jeden mesiac: 

 získaš brigádovaním peniaze (aspoň 100€), potrebné na podobnú vec; 

 naštuduješ si knihu od manželov Zajoncových Stavba amatérskych ďalekohľadov; 

 urobíš potrebné výpočty a nákresy a ujasníš si, čo je v tvojich finančných 

možnostiach; 

 zadovážiš si potrebnú optiku a materiál, okulár si vyrobíš, aby si ušetril, zohľadníš 

pritom rozumné tzv. „normálne zväčšenie“ vzhľadom na priemer zamýšľaného 

objektívu; 

 vyskúšaš si a osvojíš manuálne zručnosti z dielenskej oblasti, aby si dokázal 

ďalekohľad s jeho montážou (= stoja) vyrobiť 

 preštuduješ si aspoň jednu knihu o praxi astronomických amatérskych pozorovaní 

a nájdeš možnosť, ako by si sa mohol časom aj Ty, ako amatér, zapojiť do 

serióznych vedeckých programov (zákryty, premenné hviezdy, meteory,…) 

 postavíš jednoduchý teleskop; 

 verejne predvedieš na družinovke a vysvetlíš, ako funguje a čo sa s ním dá 

pozorovať 

Koľko bodov za to bude? 
 „Splnenie projektu od Teba vyžaduje konať bez ohľadu a dokonca napriek svojim 

pocitom a náladám, alebo mienke a tlaku Tvojho okolia.“ – 1 bod 
 „Splnenie projektu od Teba vyžaduje odvážne prekonať Tvoje doterajšie hranice, 

pokúsiť sa o niečo, o čo si sa doteraz nikdy neodvážil pokúsiť“ – 1 bod 
 „Splnenie projektu od Teba vyžaduje plánovací proces s použitím ôsmych krokov 

stanovenia cieľa.“ – 1 bod 
 „Splnenie projektu od Teba vyžaduje vysoký stupeň motivácie, trpezlivosti a 

vytrvalosti pri prekonávaní námahy“ – 1 bod 
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 „Splnenie projektu od Teba vyžaduje naučiť sa nové veci, osvojiť si nové 
zručnosti“ – 1 bod 

 „Splnenie projektu od Teba vyžaduje opravdivú a tvrdú prácu, nadpriemernú 
námahu, spojenú so „zónou rastu“, v ktorej sa projekt pohybuje.“ – 1 bod 

 „Splnenie projektu od Teba vyžaduje odklad uspokojenia na neskôr a viditeľne sa 
v ňom prejaví zásada „najprv práca, potom zábava“!“ – 1 bod 

 „Splnenie projektu od Teba vyžaduje na nejaký čas dať stranou všetko zábavu a 
iné nepodstatné veci a sústrediť všetky svoje sily, čas a prostriedky na dosiahnutie 
nadpriemerného výsledku.“ – 1 bod 

Spolu je to 8 bodov. 

Projekt trvá jeden mesiac, čiže body × 12 = 96 bodov. 

Projekt je mimoriadne náročný, aj keď nie extrémny, čiže × 2 = 192 bodov. Toto je 
výsledný bodový balík, o ktorý by si s podobným projektom mohol počas mesiaca 
„hrať“…  

Môžem body získať aj inak, ako cez projekty? 

Samozrejme, že môžeš! Pravidlá sú nasledovné: 

Družinovky, oddielovky, výpravy,… 

 Bod za účasť: 1 bod za účasť na každej oficiálnej skautskej akcii 

 Bod za výkon: + 1 bod, ak podľa úsudku radcu (vodcu) prejavíš nejakú zvláštnu 

iniciatívu, podáš nadpriemerný výkon a pod.  

 Bod za súdržnosť: + 1 bod za pomoc ostatným (napríklad s osvojením si 

zručností, alebo tým, že pripravíš nejakú časť spoločného programu, prezentáciu, 

ukážku zručností, lekciu,… – samozrejme, na slušnej úrovni, hodnej Cechu Svetla, 

nielen niečo odfláknuté „aby boli body“), za mimoriadny prejav tímového ducha, 

výbornej spolupráce,… 

 „Vodcovské body“: na každom podujatí môže vodca (radca) udeliť súhrnne dva 

body a to nasledovne: 

o  + 1 bod za kvalitu (zručnosť, výkon, vybavenie,…), ktorú vodca (radca) 

vopred ohlási, že ju bude na akcii kontrolovať; 
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o + 1 bod za kvalitu (zručnosť, výkon, vybavenie,…), ktorú vodca (radca) 

vopred neohlási a hodnotí tak svojich skautov bez toho, aby o tom vopred 

vedeli. 

Raz týždenne… 

 + 10 bodov, pokiaľ si počas celého týždňa splnil na 100% Ľaliový život na tej 

úrovni, ktorá Ti práve zodpovedá (alebo ak máš na vynechanie niektorej časti 

dôvod, ktorý Tvoj tútor uzná ako dostatočný) 

Raz mesačne… 

 + 10 bodov, ak máš 100% dochádzku na všetky riadne oficiálne akcie počas tohto 

mesiaca. 

 Ak v hodnotených hrách a súťažiach, kde úspech závisí na Tvojich skautských 

zručnostiach a cechových kvalitách (skôr sú to teda testy formou hry, a nie hry, 

ako naháňačka, karty, Človeče, nehnevaj sa! a pod.): 

o  máš 33 až 66% úspešnosť: + 10 bodov 

o  máš 66 až 100% úspešnosť: + 20 bodov 
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1000 bodov… 

V okamihu, keď získaš súhrnne 1000 bodov za svoje projekty – a súčasne si splnil 

červený stupeň odborky Skautský zákon – absolvoval si druhý stupeň Cesty Svetla 

Slovenského skautingu. Blahoželáme Ti. Môžeš si teraz na rukáv svojej rovnošaty 

namiesto nášivky SVITANIA našiť nášivku CECHU SVETLA. 

Bude to určite dlhá cesta, kým prídeš až sem… Možno ťa prepadne nechuť… 

pochybnosti… budeš to chcieť vzdať… vybrať si niečo ľahšie a možno zábavnejšie… 

Pamätaj, že aj toto je súčasť Tvojej cesty: viera v cieľ, za ktorým ideš a pre ktorý sa 

pripravuješ – samotný Boží život, zbožštenie sa v Bohu! Extrémny cieľ, ktorý vyžaduje 

primeranú prípravu! Túžiš po tom cieli? Vieš sa motivovať? Dokážeš ovládnuť seba? 

Byť disciplinovaným? Všetko toto nebudeš podrobovať tréningu a skúškam len v 

jednotlivých projektoch, ale aj v samotnej tejto Ceste, keď budeš počas „krízy na pol 

ceste“ čeliť pokušeniu vzdať to. Keď to príde, spomeň si, že je to súčasť Tvojej 

skúšky. Obstoj v nej so cťou! 

A keď nakoniec uspeješ a zvíťazíš – prijmi naše pozvanie na poslednú, elitnú etapu 

našej Cesty, na púť  

RÁDOM SVETLA Slovenského skautingu! 

 

Si srdečne pozvaný! 
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Príloha 

Ľaliový život 
v týždni od _____ do ____________ po 2. časti 9. úlohy Cechu Svetla 

 

 pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa 

Vedome mením  
zlozvyk za čnosť 

       

Žijem som svoj deň v 
hlbokej vnútornej 

radosti 

       

Navonok 
vystupujem ako 

dôstojný veľvyslanec 
a reprezentant Boha 

       

Mám oči otvorené 
pre krásu okolo mňa 
a srdce pre žasnutie 

a vďačnosť. 

       

Mám vytipovaných 
10 ľudí môjho okolia 
a poslúžil som aspoň 

niektorému z nich. 

       

Neplytval som 
zdrojmi (peniaze, 

veci,…)  

       

Neplytval som 
svojim časom 

       

Neplytval som 
svojimi silami a 

energiou 

       

Deň som prežil 
podľa zásad 4. 

kvadrantov 

       

Hlavná denná 
modlitba 

       

Skriptúra 15 minút 
 

       

Lektúra 15 minút 
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Ľaliový život 
v týždni od _____ do ____________ po 10. úlohe Cechu Svetla 

 

 pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa 

Vedome mením  
zlozvyk za čnosť 

       

Žijem som svoj deň v 
hlbokej vnútornej 

radosti 

       

Navonok 
vystupujem ako 

dôstojný veľvyslanec 
a reprezentant Boha 

       

Mám oči otvorené 
pre krásu okolo mňa 
a srdce pre žasnutie 

a vďačnosť. 

       

Mám vytipovaných 
10 ľudí môjho okolia 
a poslúžil som aspoň 

niektorému z nich. 

       

Neplytval som 
zdrojmi (peniaze, 

veci,…)  

       

Neplytval som 
svojim časom 

       

Neplytval som 
svojimi silami a 

energiou 

       

Deň som prežil 
podľa zásad 4. 

kvadrantov 

       

Konal som podľa 
zásady výhra-výhra 

       

Hlavná denná 
modlitba 

       

Skriptúra 15 minút 
 

       

Lektúra 15 minút 
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