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09:00 Dnes pracujem len do 15:00, aby som mal viac času na rodinu. 

09:03 Čo ma to dnes čaká? Stretnutie s manažérmi o 11:00, maily, napísať článok a tiež 
naplánovať ten nový projekt, čo spúšťame v októbri. 

09:10 Pozriem si Gmail a Slack, či niekto z tímu nepotrebuje moju pomoc... 

10:30 Stretnutie s manažérmi máme už o chvíľu, čo sme to tam mali priniesť? Zhrnutie 
posledného štvrťroka? Panebože! Ako to len pripravím za taký krátky čas? 

... 

18:01 Kašlem na to, idem domov! Nakúpiť, navariť večeru, nech jeme aspoň pred 
ôsmou... K článku mám síce len osnovu, ale to sa nedalo stihnúť, započítam si to dnes 
za splnené. No a vôbec som sa nedostal k plánovaniu projektu... Ako je to možné, keď 
som tu bol tak dlho? 

Spoznal si sa? Čo ťa zdržalo? Káva s kolegami? 
Stretnutie s manažérmi sa predĺžilo? Alebo si 
namiesto pracovných úloh strávil množstvo času 
na sociálnych sieťach, pri videách, či si len tak 
brázdil nekončené vody internetu? Detaily, časy 
či úlohy sa môžu líšiť, ale jedno ostáva spoločné: 
bez ohľadu na to, koľko pracujeme, často 
nestihneme tie najdôležitejšie úlohy. A to aj 
vtedy, keď sa nám zdá, že pracujeme 
"produktívne". 

Čo nás vyrušuje? A čo s tým? 

Podľa Harvard Business Review si človek pracujúci v kancelárii skontroluje emailovú 
schránku priemerne 74x denne a telefón vezme do rúk až fascinujúcich 2617x. K tomu 
pár telefonátov a rozhovorov s kolegami, pauza na obed a na kávu a ďalší pracovný deň 
je fuč! 

Dá sa teda vôbec stihnúť niečo zmysluplné? Niečo, čo si si naplánoval v Desaťročnici či 
Päťročnici? 

Dá. Ale aby sme sa mohli pustiť do práce na svojich cieľoch, musíme sa najskôr zbaviť 
rušivých vplyvov. 

Vitaj v e-booku Nenechaj sa vyrušovať! Predstavím ti v ňom moje najobľúbenejšie tipy, 
vďaka ktorým sa aj ty zbavíš nechcených vyrušení a vytvoríš si viac času na to, čo je 
skutočne dôležité. Inšpiráciu som čerpala najmä z knihy Nevyrušiteľní (v angl. 
Indistractable) od Nira Eyala, ale aj z kníh Carol Dweck, Garryho Kellera a samozrejme 
z cvičení, ktoré nájdeš v našich Žurnáloch.  

Prajem ti príjemné čítanie! A nezabudni: Nenechaj sa vyrušovať! :-)) 
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1. Podmaň si vnútorné vplyvy 

13:00 Sadáš si k plánovaniu projektu, máš pred sebou prázdny Google doc a chceš 
začať písať. Niečo ti však bráni. Možno by si si mohol vygoogliť to, či ono. Možno by si 
si mohol najprv pozrieť poštu a potom sa pustiť do tejto ťažkej úlohy. Možno by si 
mohol na výročie svadby rezervovať tú super reštauráciu, čo ti odporúčal kolega. 
Možno by si mohol... 

Ako si podmaniť vnútorné pokušenia, ktoré ti nedovolia sústrediť sa? 

Môžeš využiť nasledujúce tri tipy. Alebo pokojne začni jedným. Už aj to ti prinesie prvé 
výsledky, na ktorých môžeš začať stavať. 

Zmeň svoj pohľad na pokušenia, ktoré ťa rušia pri sústredenej práci 

Tvojim cieľom by nemalo byť stoj čo stoj odolať pokušeniu. Práve naopak. Zisti, kedy 
pokušenie prichádza, spoznaj ho, aby nabudúce nemalo šancu. 

• Pozorne si všímaj, kedy prichádza. Je to vtedy, keď máš pred sebou ťažkú úlohu? 
Vtedy, keď ide o materiály, ktoré máš odovzdať šéfovi? Vtedy, keď sa cítiš 
nekompetentne? 

• Čo spustilo tvoje neželané správanie? Na rozdiel od vonkajších vyrušení ako je 
zvonček pri dverách či notifikácia z mobilu, vnútorné pokušenie je zákernejšie a je 
oveľa ťažšie ho rozpoznať. 

Použi svoj Žurnál či Nápadníček a zapisuj si počas pracovného dňa, ako vyzerá tvoje 
pokušenie. 

Zápis môže vyzerať nejako takto: "Cítim sa pod stresom, že som nič nenapísal, otváram 
prehliadač, že si k téme vygooglim nejakú inšpiráciu, automaticky však kliknem na 
Facebook či Gmail." 

• Nechaj tieto pocity, aby sa naplno prejavili. 
Nepodľahni pokušeniu siahnuť po mobile či otvoriť 
ďalšiu kartu prehliadača. Skús najskôr rozpoznať, čo 
cítiš. Poklepkávaš si rukou vedľa klávesnice 
namiesto písania? Uniká ti pohľad z obrazovky do 
neznáma? Poznač si aj tieto prejavy. Najbližšie 
vďaka nim rozpoznáš pokušenie skôr, ako ťa 
ovládne. 

• Podľahni pokušeniu, ale nie hneď. Vždy, keď cítiš 
potrebu kliknúť na novú kartu a otvoriť Facebook či 
siahnuť po telefóne, aby si si pozrel správy, povedz 
si, že môžeš, ale musíš počkať 10 minút. Ak máš potom stále chuť si správy pozrieť, 
môžeš. Vo väčšine prípadov však celkom zabudneš na to, že si chcel také niečo vôbec 
urobiť a pokušeniu sa vyhneš. 
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Zmeň svoj pohľad na úlohu, na ktorej pracuješ 

Liek na nudu je zvedavosť! Hoci neskáčeš od radosti, že máš pripraviť štvrťročný 
report, skús nájsť aj na tejto úlohe niečo aspoň trošku zábavné. 

• Využi nový online nástroj a dodaj číslam život vďaka farebným grafom. 
• Stanov si časový limit na dokončenie určitých častí úlohy. Súťaž sám so sebou. 
• Vyber si jednu malú časť úlohy a venuj jej viac času a zvýšenú pozornosť, aby si objavil 

nové prepojenia alebo fakty, o ktorých si netušil. Nezabudni ich spomenúť v reporte 
pre šéfa. :) 

Sústreď sa naplno a nájdi na zadaní vždy niečo nové. 

Plné sústredenie ti pomôže zvládnuť úlohu lepšie, ale aj zistiť, čo je na nej zábavné a 
zvíťaziť nad pokušením vziať do ruky mobil a 36-ty raz preveriť, či ti niekto nenapísal 
na Instagrame. 

Zmeň svoj pohľad na seba 

Ak si dočítal až sem, asi si už niekedy mal problém sústrediť sa pri práci či učení. Je 
však veľmi dôležité, ako tento problém vnímaš. Je to niečo, čo ťa definuje? 

Nazývaš sám seba nesústredeným? Alebo možno roztržitým od prírody či dokonca 
neschopným sústrediť sa? 

Keďže o sebe toho vieme najviac, máme tendenciu byť svojimi najprísnejšími kritikmi. 
A kvôli tomu často podľahneme pokušeniam ešte ľahšie. Podľa výskumov Carol Dweck 
náš názor na seba do veľkej miery ovplyvňuje to, ako sa správame. (Odporúčam 
oboznámiť sa s nimi cez jej skvelú knihu pod názvom Nastavenie mysle, v angl. 
Mindset) 

Ak si teda aj ty často hovoríš, že máš slabú vôľu, nevieš sa sústrediť alebo si 
jednoducho nemožný, sčasti si taký aj kvôli tomu. A je na čase to zmeniť! 

Prijmi svoje chyby ako prirodzenú 
súčasť učenia sa a skús na ne 
reagovať podobne ako na chyby 
svojich najlepších priateľov. 

O kamarátovi by sme si pre jedno 
nesústredené nahliadnutie na 
Facebook nemysleli, že je lenivec! 
Naopak, ak vieme, že sa snaží 
pracovať na lepšom sústredení, 
pochválili by sme ho za to, že mu to 
dnes super išlo a podľahol pokušeniu 
skočiť na sociálnu sieť len raz. 
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Prečo to neskúsiť aj so svojím vnútorným hlasom? A byť trošku milší aj sám na seba? 

2. Vytvor si čas na ťah na bránku  

Hoci často opakujeme, že „nemáme čas“, len málokto si pozorne sleduje, čomu svoj 
čas skutočne venuje. Až príliš často hovoríme „áno“ skôr, ako sa zamyslíme, či daný 
záväzok dokážeme splniť. Či už je to „áno“ novému pracovnému projektu, prikývnutie 
na rýchlu pomoc kamarátke či kolegyni alebo polo-nadšené súhlasy s osobnými 
stretnutiami, ktoré by sme sami neiniciovali. 

Ak však chceš napredovať vo všetkých životných oblastiach a pri tom ostať verný 
sebe, musíš prioritizovať príležitosti podľa toho, ako odrážajú tvoje hodnoty a 
dlhodobé plány, ktoré si si vyplnil v úvode Žurnálu. 

Naplánuj si deň skôr, než ti ho naplánuje niekto iný. 

Čo potrebuješ dnes urobiť na to, aby si sa priblížil k svojim cieľom? 

• Je to ranný beh, ktorý ti umožní lepšie sústredenie? 
• Je to sústredená práca na diplomovke či článku? 
• Je to stretnutie s tvojím tímom, aby si im povedal o zmenách vo firme? 

Nech je tvojou Prioritou dňa čokoľvek, urob z nej prioritu! 

Vždy sa venuj najskôr najdôležitejšej priorite. 

Až potom si čítaj emaily, odpovedaj na správy od kolegov alebo vyberaj reštauráciu na 
piatkové 
stretnutie s 
kamarátmi. 

Pokiaľ máš 
svoju prioritu 
dňa splnenú, 
môžeš sa 
posunúť k 
menej 
dôležitým 
úlohám či 
pomôcť s úlohami svojim kolegom. Vďaka tomu stihneš viac a ešte aj so skvelým 
pocitom! 

Nikdy to však nerob naopak. Pretože, ak zahltíš svoje denné plánovanie nekonečným 
zoznamom úloh, a s radosťou splníš každú požiadavku, o ktorú ťa požiadajú kolegovia, 
budeš len zo dňa na deň prepisovať nesplnené položky a frustrovane sledovať, ako ti 
čas uteká pomedzi prsty, zatiaľ čo dôležité veci, ktoré rozhodujú o tvojej budúcnosti 
čakajú, že sa im budeš venovať, „keď budeš mať čas“. 
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Využi Pondeľu - deň medzi nedeľou a pondelkom naplno! 

Aby si udržal pod kontrolou dlhodobé priority, denné pracovné úlohy, vzťahy, svoj 
voľný čas a pri tom všetkom sa nezbláznil, vytvor si rituál z týždenného plánovania. 

Môžeš ho robiť v nedeľu pred začiatkom pracovného týždňa či v pondelok ráno 
predtým, než sa ponoríš do kolobehu každodenných úloh. 

Drž sa týchto štyroch základných pravidiel: 

Začni pri plánovaní od seba. 

Podobne ako deň, aj tvoj týždeň by mal odrážať tvoje hodnoty a dlhodobé plány. 

• Zaraď si doň dostatok času na svoje záľuby, na oddych, šport, umenie, 
koncentrovanú prácu aj stretnutia, či už pracovné alebo osobné. 

• Zohľadni svoje preferencie. Nerád pracuješ hneď zrána? Využi skoré ráno na 
športovanie či čítanie knihy. Oboje ťa dokáže pozitívne naladiť a pracovný deň 
tak začneš síce neskôr, ale s ľahkosťou. 

• Zohľadni svoje možnosti. Prioritizuj. Ani pri túžbe všade byť, všetko vidieť a 
všetko stihnúť, nezabúdaj, že aj tvoj týždeň má len 7 dní po 24 hodín. Naplánuj 
si toho radšej menej. 

Zosúlaď si rozvrh s tými najdôležitejšími.  

• Manažér či šéf. To je najdôležitejší človek v 
pracovnej sfére. Nájdi spôsob, ako si s ním 
pravidelne zosynchronizovať priority. Urob si 
pracovné plány až po týždennej porade alebo 
šéfa požiadaj o schválenie tvojho plánu. On tak 
bude vedieť, čomu sa chystáš počas týždňa 
venovať a ty si budeš istý, že ťa vo štvrtok či 
nebodaj v piatok neprekvapí otázkou o 
projekte, ktorému si sa vôbec nestíhal 
venovať. 

• Partner, deti, rodina, blízki kamaráti. 
Najdôležitejším ľuďom v tvojom živote nechceš 
venovať len tú trošku času, čo ti kde-tu ostal 
navyše, nie? Takže: Plánuj. 

Možno sa ti na začiatku bude zdať upäté 
plánovať si romantickú večeru s partnerom, 
keďže žijete v spoločnej domácnosti alebo prechádzku so synom či dcérou. Daj 
tomu napriek tomu šancu. 

Ak budeš vo svojom týždennom plánovaní počítať s týmto časom, o pár týždňov 
zistíš, že svojím najbližším sa venuješ oveľa pozornejšie a spoločný čas si 
dokážeš viac užiť. Či už je to bicyklovanie, spoločný piknik alebo len sledovanie 
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seriálu s doma pripravenými dobrotami. Pokiaľ si na ne vyhradíš čas vopred, 
stihneš ich viac. 

Jednak preto, že ťa na poslednú chvíľu neprekvapí pokazený bicykel či 
chýbajúce potraviny na piknik a tiež preto, že si nebudeš čas musieť "ukradnúť" 
zo svojho spánku, práce či iných záľub. 

Začni s tým, čo si si predsavzal, aj keď si nie si istý výsledkom.  

Až príliš často sa vzdávame preto, že „nevieme, ako to dopadne“ alebo „nevieme, či si 
poradíme so všetkými časťami úlohy“. Často tak úlohy tlačíme pred sebou a oni 
naberajú na veľkosti ako snehová guľa, až sa do nich bojíme pustiť. Oveľa lepšie je 
stanoviť si čas, ktorý úlohe venujeme. A potom jej ho venovať. 

A to platí rovnako pre napísanie štvrťročného reportu do práce, ako pre tvoj výkon pri 
behu na 10 km či pre pokus upiecť kysnuté koláče. 

Ak si si naplánoval ako prioritu prácu na reporte, venuj mu 2 hodiny hneď v pondelok, 
aj keď nevieš, či stihneš vypracovať celý report a či budeš vedieť, čo presne doň 
zaradiť. Len pri koncentrovanej práci zistíš, že ti chýbajú údaje z projektu, ktorý riešil 
kolega, alebo že nevieš zoradiť údaje z grafov do prezentácie tak, aby boli ľahko 
pochopiteľné. 

To sú však všetko ďalšie menšie úlohy, ktoré počas týždňa stihneš vybaviť. Ak by si si 
ale prípravu reportu nechal na piatok poobede, kolega by už možno bol na predĺženom 
víkende a grafik by ti nestihol pripraviť slajdy na prezentáciu. 

Necíť sa zaviazaný svojmu plánu 

Dlhodobé, týždenné aj denné plánovanie robíš ty sám a pre seba. Necíť sa zaviazaný 
svojmu plánu a pokiaľ sa objaví spontánna príležitosť, ktorá ešte viac rezonuje s tvojimi 
hodnotami, neváhaj ju využiť. Nezabudni, že si to ty, kto rozhoduje o tvojom pláne a 
jeho naplnení. 

3. Maj pod kontrolou vonkajšie vplyvy  

14:00 Konečne! Po polhodine hľadania mám všetky materiály pred sebou a môžem 
pripraviť plán, ako bude tím pracovať na jesennom projekte. 

14:02 Cink-cink! Notifikácia z telefónu. Možno je to niečo dôležité, nakuknem, kto mi 
píše... 

14:03 Dobre, späť k práci... 

14:10 Klop-klop... za dverami kancelárie stojí kolegyňa s hŕbou šanónov a chce sa 
poradiť o novom systéme zoraďovania dokumentov... 

14:25 Ach, späť k práci... 
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14:40 Cŕŕn. Opäť zvonenie mobilu, to je mamina, musím zdvihnúť... 

Najviditeľnejšími prekážkami v našom sústredení sú ľudia v našom najbližšom okolí a 
nikdy nekončiace notifikácie o najrôznejších novinkách, ktoré máme na dosah ruky vo 
svojom telefóne či počítači. 

Vedel si o tom, že podľa výskumov Glorie Mark trvá v priemere až 23 minút, kým sa 
nám podarí opäť vrátiť k pôvodnej úlohe? Vyrušenie nás tak nestojí len samotný čas, 
ktorý nám zaberie odpísanie na správu či vybavenie telefonátu. Práve preto by sme 
mali robiť viac, aby sme ochránili svoje sústredenie. Kde však začať? 

Daj všetkým na známosť, že si nevyrušiteľný 

Či už pracuješ v kancelárii alebo na home office, len málokedy môžeš byť pri práci 
celkom sám. Vždy sa nájdu kolegovia či rodinní príslušníci, ktorí sa z času na čas 
objavia pri tvojom stole a „musia“ ti oznámiť tú najdôležitejšiu novinku dňa. Pri 
odpisovaní na emaily či inej rutinnej činnosti ti to možno až tak neprekáža, avšak 
problém nastáva pri náročných úlohách, kedy potrebuješ plné sústredenie. 

Najlepšou možnosťou, ako vyrušovaniu predísť je dohodnúť si pravidlá. A pripraviť si 
niečo, čo tvoje sústredenie signalizuje ostatným. 

Poznáš červené svetielko, 
ktoré svieti nad štúdiom v 
rádiu a signalizuje, že do 
miestnosti sa nesmie vstupovať 
lebo sa vysiela naživo? Vymysli 
si vlastnú alternatívu tohto 
znamenia. Je to oveľa 
jednoduchšie, ako si možno 
myslíš. Nemusíš ani inštalovať 
žiadne zložité zariadenia. 

Vo fyzickom svete postačí 
papierik výraznej farby na 
dverách kancelárie či visačka, akú poznáš z hotelov. A v online svete napríklad status 
lupy 🔎 na Slacku, vypnuté notifikácie v spoločnom chate či iné výrazné znamenie. 

 Zamysli sa hneď teraz nad tým, čo by mohlo fungovať v tvojom prípade.  

Najdôležitejšie je, aby si kolegom a rodine jasne vysvetlil, v akom čase toto znamenie 
budeš používať a potom sa svojich pravidiel držal. Možno im potrvá nejaký čas, kým 
budú tvoje znamenie rešpektovať na 100 % a možno ho občas odignorujú, lebo budú 
presvedčení, že ich otázka či problém sú dôležitejšie ako tvoje sústredenie. Ale 
nezabúdaj, že zakaždým, keď ho budú akceptovať, ušetríš takmer polhodinu 
sústredenej práce! Ak by sa to podarilo aspoň dvakrát denne, týždenne tak získaš 5 
hodín sústredenej práce k dobru 👌 
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Vybabri s emailami!  

Emaily boli vymyslené na to, aby urýchlili komunikáciu a šetrili čas. Pokiaľ však nemáte 
vo firme, kde pracuješ stanovené jasné pravidlá, ako s emailami pracovať, ľahko sa 
môžu stať prekážkou tvojej efektívnej práce. Ak si však osvojíš tieto základné pravidlá, 
nikoho neurazíš a ušetríš množstvo času. 

• Posielaj menej emailov!  

Prvé pravidlo môže znieť logicky, posielame predsa len emaily, ktoré sú nevyhnutné. 
Je to však skutočne tak?! 

Zamysli sa nad tým, či odpisuješ vždy len na tie emaily, ktoré si vyžadujú odpoveď? 
Nepridávaš do kópie zbytočne ďalších kolegov, ktorí o tejto konkrétnej správe 
nepotrebujú vedieť? Zdvihneš radšej telefón, pokiaľ tušíš, že emailom to bude na 
dlhšiu diskusiu? 

Skús znížiť počet emailov, ktoré posielaš, pretože rovnica funguje aj naopak, čím 
menej emailov pošleš, tým menej emailov dostaneš.  

• Odpisuj rýchlejšie a posielaj kratšie emaily 

Premýšľaš nad každým emailom polhodinu a volíš tie najsprávnejšie slová? Snažíš sa 
úvod aj záver vystavať tak úctivo, ako si pamätáš z hodín odbornej korešpondencie? 
Kašli na to! Na druhej strane sedí taký istý človek ako si ty, nepotrpí si na zbytočné 
omáčky a chce emaily vybaviť čo najskôr. Slušne sa teda pozdrav a prejdi k veci! Jasne 
a čo najstručnejšie popíš, čo potrebuješ a dokedy. Na záver poďakuj a čakaj na stručnú 
a jasnú odpoveď. V naznačenom termíne sa pripomeň so svojou požiadavkou, ak ešte 
nebola splnená. 

Extra tip: Pokiaľ sa chceš stretnúť, navrhni rovno dva-tri dátumy a časy, kedy sa to 
hodí tebe, aby si urýchlil vašu komunikáciu.  

 

• Odpisuj na emaily vo vyhradených časoch 

Ak je tretie pravidlo pre teba novinkou, tak sa priprav, pretože ti zmení život! A to 
doslova. Hovorí mi to opakovane každý, kto ho uplatnil do praxe. 
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Vytvor si vo svojom rozvrhu časy, 
kedy budeš odpisovať na emaily (a 
ďalšie pracovné správy, či už na 
WhatsApp, Slacku alebo kdekoľvek, 
kde ti píšu klienti, partneri či 
kolegovia). Vhodným časom môže byť 
ráno, po splnení tvojej priority dňa, 
keď si plánuješ ďalšie úlohy, návrat z 
obednej pauzy či poobede, tesne 
pred odchodom z kancelárie. 

Vo vopred vyhradenom čase odpíš na 
všetky emaily, ktoré si vyžadujú tvoju 
odpoveď. Potom Gmail či Outlook zatvor. Vypni notifikácie. A opäť ho otvor vo 
vyhradenom čase. Hotovo. 

Emaily ťa tak nebudú vyrušovať pri sústredenej práci a zároveň žiadny z nich nebude na 
odpoveď čakať príliš dlho. Dĺžku jedného bloku na odpisovanie emailov si urči podľa 
povahy tvojej práce. Ak pracuješ na podpore zákazníkov, možno to budú aj 2 hodiny. 
To je úplne v poriadku. Tvojím cieľom nie je sa emailov zbaviť, len obmedziť ich prístup 
k tvojej pozornosti, keď pracuješ na iných úlohách. 

Vyhýbaj sa skupinovým správam 

Podobne ako emaily, aj skupinové správy mali pôvodne šetriť náš čas. Ak v nich však 
trávime väčšinu svojho pracovného času a riešime nesúrodé nápady, otázky či 
pripomienky kolegov, rozhodne ho nešetria. Vyhýbaj sa preto skupinovým chatom a 
vytváraj ich len v nevyhnutných prípadoch. Drž sa základných pravidiel: 

• Väčšinu dňa maj vypnuté notifikácie na všetky skupinové chaty (a pozeraj si, čo 
v nich pribudlo len vo svojich vyhradených časoch na odpisovanie na správy). 

• Ak vytváraš skupinový chat, pozorne si premysli, koho tam pridáš. Nestrácaj čas 
svojich kolegov tým, že ich pridáš do konverzácie o téme, ktorá sa ich netýka. 

• Nepoužívaj skupinovú správu na brainstorming svojich nápadov. Na to máš 
predsa Nápadník! Premysli si všetko vopred a s kolegami rieš len konkrétne 
scenáre, na ktoré potrebuješ ich spätnú väzbu. 
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Vypni si všetky notifikácie na počítači a mobile 

Najrôznejšie zvuky, pípania, vyskakovacie okná, bannery či číselká na ikonkách 
aplikácií. To všetko sú ťahače našej pozornosti, ktoré nás chcú presvedčiť, aby sme čo 
najskôr klikli na email či najnovšiu správu na Messengeri, správu z domova či zo sveta 
na spravodajskom portáli, lajk, ktorý nám dal niekto na Facebooku či Instagrame. A 

mnoho iných, zoznam je v podstate 
nevyčerpateľný. 

Ak chceš aj ty ochrániť svoje sústredenie  
a stať sa nevyrušiteľným, vypni si všetky 
notifikácie na telefóne, smart hodinkách 
aj počítači.  

Aplikácie, ktoré ti budú chýbať, môžeš po 
čase zapnúť naspäť. (Ak napríklad zistíš, že 
ti na Messengeri chýbajú nákupné zoznamy 
od manželky alebo aplikácia na polievanie 

kvetov ti zrazu nepripomína, kedy ich máš polievať). 

Väčšinu z nich však už nikdy nezapneš späť. Opäť mám potvrdené na viacerých 
Žurnálistoch a kolegoch v práci, ktorým som tento postup poradila :) 

Extra tip pre manažérov: Bez agendy na poradu nejdem! 

Nemáš dosť času venovať sa svojim najdôležitejším úlohám, lebo sa zúčastňuješ 
množstva porád, ktoré nikam nevedú? Zúčastnení prišli nepripravení alebo vôbec 
nevedia, prečo ich na poradu zavolali? 

Zaveď vo svojom tíme či celej firme nové pravidlo: Bez agendy na poradu nejdem!  
(z angl. no agenda - no meeting)  

Funguje jednoducho: ten, kto chce zvolať poradu, musí všetkým zúčastneným poslať 
agendu s jasne spísanými bodmi a to najneskôr 24 hodín vopred. Každý zúčastnený si 
tak môže premyslieť odpovede na otázky, ktorými sa budete na porade zaoberať, 
môže pridať vlastné body do agendy, ktoré súvisia s preberanou témou a tiež môže 
prizvať niekoho ďalšieho, kto je podľa neho na porade potrebný. 

Vďaka tomu občas zistíte, že porada vlastne ani nie je potrebná, lebo problém sa sám 
vyriešil pri príprave. Ostatné porady budú kratšie, produktívnejšie a rýchlejšie privedú 
k očakávaným výsledkom, pretože si každý svoje stanovisko premyslel už pri príprave. 

A ty získaš ďalší čas na sústredenú prácu na svojich úlohách. 
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4. Vyhni sa vyrušeniu skôr ako príde. Uzatváraj dohody a 
stávky sám so sebou 

Ak si už zaradil do života tipy zo všetkých troch prechádzajúcich častí, môžeš sa pustiť 
do posledného kúsku skladačky: vyhnúť sa vyrušeniam ešte skôr, ako prídu a uľahčiť si 
vytváranie nových zvykov na maximum. 

Sťaž si to! Alebo zjednoduš. Podľa toho, čo je tvojim cieľom.  

Ak je tvojim cieľom zbaviť sa nejakého zlozvyku alebo vyhnúť sa vyrušeniu, postav si 
ochranný múr - nemusí byť kamenný. Stačí, ak si premyslíš, aký jeden malý krok by ti 
sťažil prístup k neželanej aktivite: 

• Chceš prestať jesť sladkosti? Mysli na to už v obchode a žiadne nekupuj. 
Málokedy budeš mať na ne takú chuť, že sa ti bude chcieť obliecť a ísť si ich 
kúpiť. 

• Nechceš tráviť na sociálnych sieťach veľa času? Urči si čas, ktorý denne môžeš 
stráviť na jednotlivých appkách a nastav si v telefóne obmedzenie, ktoré ťa 
prinúti ho dodržať. (Ak si nie si istý, ako to urobiť, napíš do Google „how to set 
up an app time limit on ...“ a doplň názov tvojho telefónu.)  

 

 

Akého zlozvyku sa chceš zbaviť? Čo by dalo urobiť, aby si si sťažil prístup k nemu? 

Ak je tvojím cieľom naopak zaviesť do života nový užitočný zvyk, musíš urobiť presný 
opak: zjednoduš si to na maximum! 

• Chceš ráno po zobudení pár minút cvičiť či meditovať? Nachystaj si karimatku 
tak, aby si na ňu videl čo najskôr po tom, ako vstaneš z postele. 

• Chceš pred spaním čítať radšej knihu, nie bezcieľne blúdiť na internete? 
Nachystaj si knihu k posteli a nabíjačku na mobil naopak umiestni od postele čo 
najďalej :) 
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Aký zvyk chceš zaviesť do života? Čo by si mohol urobiť hneď teraz, aby si ho najbližšie 
splnil ľahšie? 

Splň svoj plán alebo platíš!  

Ak potrebuješ extra motiváciu pri plnení krátkodobých intenzívnych cieľov (napr. 
cvičenie v posilňovni vo vybranom období), stav sa sám so sebou o nejakú finančnú 
čiastku, že splníš, čo si si predsavzal. Ak sa ti to nepodarí, musíš stavené peniaze 
poslať na podporu niečoho, s čím vyslovene nesúhlasíš. (Vyhni sa podpore charity lebo 
by si mal pocit, že peniaze sú využité správne, aj keď pri plnení svojho cieľa zlyháš). 
Využívaj však stávky so sebou len zriedka a len ak splnenie úlohy záleží čisto od teba 
(nie od externých faktorov, akými sú zadanie od šéfa, počasie a i.) 

S čím by ti pomohlo staviť sa sám so sebou? O čo by si sa mohol staviť? 

 
Vráť sa k svojim hodnotám a identite!  

Poznáš to, už-už si vydržal celý deň bez sladkostí, ale večer si unavený naďabil v 
chladničke na nedojedený cheesecake. Čo urobíš? Hoci sa veľmi snažíš odolať, 
pravdepodobne ho zješ. Prečo sa to nestane vegetariánovi s kuraťom, ktoré nedojedla 
jeho návšteva? 

Naša identita a to, ako ju vnímame ovplyvňuje aj naše konanie. Ak vegetarián neje 
mäso, nehovorí „mám zakázané jesť mäso“, ale „nejem mäso, lebo som vegetarián“. Má 
na to dôvody a je presvedčený o tejto časti svojej identity. Podobnú stratégiu môžeš 
využiť aj pri ďalších zvykoch a záväzkoch, 
ktoré chceš zaradiť do svojho života. 
Napríklad nepiť alkohol, nejesť sladkosti či 
mliečne výrobky, alebo naopak pravidelne 
cvičiť či jesť veľa zeleniny. Je však veľmi 
dôležité, aby si o nich bol naplno 
presvedčený a odrážali tvoje hodnoty. 

Vráť sa k svojim hodnotám, ktoré si si 
vypísal v úvode Žurnálu a pozri sa na každý 
zvyk cez filter svojich hodnôt. 

Ak je medzi tvojimi hodnotami zdravie 
niekde na prvých priečkach, zrejme bude 
pravidelné cvičenie jedným zo spôsobov, 
ako uviesť túto hodnotu do praxe. 

Síce nájdeš len veľmi málo zvykov, ktoré 
dokážeš zaradiť do života takýmto 
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spôsobom, ale vždy, keď sa ti to podarí, budú to zvyky, ktoré si udržíš najdlhšie. A ešte 
dôležitejšie, budú najlepšie odrážať tvoje hodnoty – to, kým si. Svoju identitu a 
hodnoty predsa nemeníme každý deň, preto si voľ opatrne a postupne. 

Staň sa nevyrušiteľným!  

Nečakaj na to, kým „sa to v práci trošku ukľudní“, či na to, kým bude vhodnejší čas. 
Začni hneď dnes. Vyber si niektorú stratégiu z článku a začni postupne skúšať. Neskôr 
sa vráť späť a skús niečo ďalšie. Niektoré veci ti možno pôjdu ľahšie, iné ťažšie. Možno 
rýchlo dostaneš pod kontrolu vonkajšie vyrušenia, ale potrápiš sa s vnútornými 
vplyvmi. Možno si len ťažko budeš hľadať čas na ťah na bránku. To je všetko úplne v 
poriadku. Je to súčasťou tvojej cesty. 

Ak si sa rozhodol zmeniť svoj pohľad na to, ako vnímaš svoje sústredenie a rôzne 
vyrušenia, ktoré ťa oň oberajú, pomenuj svoju novú časť identity. Buduj si postupne 
zvyky, ktoré ti pomôžu stať sa nevyrušiteľným. Staň sa nevyrušiteľným. Choď za svojimi 
cieľmi a staneš sa tak autentickou verziou seba. 

Ak chceš, zober na cestu aj Žurnál či Nápadník a nechaj sa sprevádzať. Budeme ti 
držať palce a radi ťa na ceste podporíme. Daj nám vedieť o svojich pokrokoch v 
skupine Žurnálistov na Facebooku. Pridaj sa tu: https://madebythe.sk/zurnalisti  

Veľa štastia ti želajú:  Ivan, Zambo, Matej, Dávid, Laci a	Veronika 

P.S. Nezabudni využiť Mesačnú výzvu a staň sa nevyrušiteľným. Vytlač si poslednú 
stránku tohto e-booku alebo si s najnovším Žurnálom objednaj Mesačnú výzvu ako 
vkladačku, ktorú sme pre teba pripravili. Nájdeš ju čoskoro medzi našimi produktami.  

Ebook Nenechaj sa vyrušovať ti priniesli:  

Text: Veronika Švec Báthoryová  

Viac ako 3 roky som nadšenou používateľkou Žurnálu a od roku 2021 pomáham 
chalanom z madebythe: šíriť Žurnál metódu a tipy na efektívne plánovanie času.           
V práci som manažérkou, ktorá vedie tím 10 ľudí s dôrazom na osobnú a tímovú 
efektivitu. Vo voľnom čase čítam knihy o produktivite, vedomom využívaní času a 
dlhodobom plánovaní. Rada tieto tipy zdieľam v článkoch, na stretnutiach menších 
skupiniek Žurnálistov alebo pri osobných konzultáciách.       

Vydanie: madebythe:   

Naším poslaním je pomôcť ľuďom využiť svoj potenciál naplno. Zaktivizovať ich k 
pomoci komunitám a neziskovým projektom. A zmeniť ich uhol pohľadu. Ďakujeme, 
práve si sa stal/a súčasťou tohto príbehu. 
Spoznaj naše hodnoty a zisti čo nás ženie vpred:	madebythe.sk/hodnoty          

Grafická úprava: Matej Binka                                                                                     
Fotografie: Katarína Haršányová, pexels.com 
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MESAČNÁ VÝZVA: STAŇ SA NEVYRUŠITEĽNÝM 
 

1. týždeň: Pozoruj vnútorné vplyvy. Čo ti nedá pokoj? 

� Po: 
� Ut:  
� St:  
� Št:  
� Pi:  

2. týždeň: Zapíš si a splň svoju prioritu dňa 

� Po: 
� Ut:  
� St:  
� Št:  
� Pi:  

3. týždeň: Zbav sa rušivých vonkajších vplyvov 

� Vymysli si signál, ktorý ostatným prezradí, že si nevyrušiteľný/á. 
� Vypni si notifikácie na všetkých aplikáciách na mobile (a smart hodinkách). 
� Vypni si notifikácie na všetkých aplikáciách na počítači. 
� Odpisuj na emaily vo vyhradených časoch.  
� Opusti všetky skupinové správy, ktoré nie sú nevyhnutné pre tvoju prácu. 

 

4. týždeň: Vyhni sa vyrušeniu skôr, ako príde.  

� Premysli si, aké zvyky chceš zaviesť do života. Vypíš si ich.  
� Urob jednu vec, ktorá ti uľahčí plnenie jedného zo zvykov.  
� Premysli si, akého zlozvyku sa chceš zbaviť.  
� Urob jednu vec, ktorá ti sťaží prístup k nemu. 
� Vráť sa k  hodnotám zo začiatku Žurnálu. Alebo si urob test na 

http://101.thezurnal.sk/  Aké zvyky potrebuješ zaviesť do života,  
aby si žil svoje hodnoty?  


