
raňajky, je vniesť uvoľnenejšiu atmosféru do obchodných rokovaní a lep-

šie sa spoznať. Táto forma komunikácie sa vo firmách a inštitúciách vy-

užíva čoraz častejšie a môže sa uskutočniť pozvaním do reštaurácie a pri

dlhšie trvajúcich dobrých vzťahoch aj domov. Pri príprave pracovného

obeda alebo večere by ste si mali v prvom rade ujasniť niekoľko otázok.

Za akým účelom organizujete stretnutie a čo ním chcete dosiahnuť? Má

to byť stolovanie v užšom kruhu alebo s väčším počtom pozvaných? Aký

má byť časový priebeh podujatia? Aké finančné prostriedky máte k dis-

pozícii? Z odpovedí na tieto otázky vyplynie výber reštaurácie a jej ceno-

vej kategórie; nemali by ste sa však púšťať na neprebádané chodníčky, ale

radšej vsadiť na istotu, teda vybrať podnik, ktorý sa vám už osvedčil.

AKO PLATIŤ V REŠTAURÁCII?

Donedávna platilo (a v niektorých krajinách, napríklad latinskoamerických

ešte platí), že v reštaurácii zásadne platí iba muž, patrí minulosti. Niekedy

ho pokúšali obísť aj tak, že žena podala mužovi peňaženku pod stolom.

To všetko je minulosť. Ak je hostiteľkou žena, môže pokojne oznámiť

obsluhe, že bude vyrovnávať účet. Akým spôsobom, na to je viac mož-

ností. Pri pracovnom obede alebo večeri sa neodporúča pred očami hostí

vyratúvať bankovky, ani opustiť stôl. Vhodnejšie je zaplatiť platobnou

kartou, pričom zostane tajomstvo sumy na účte zachované. Najlepšie je

však dohodnúť sa vopred, aby vám faktúru poslali do firmy.

AKO ZAOBCHÁDZAŤ S OBRÚSKOM?

Obrúsok nepatrí pod bradu, ani sa nezastrkáva za golier či vestu (jediná

výnimka platí pri jedení morských rakov). Spravidla sa berie zo stola, keď

sa podáva prvý chod, ale môžete si ho vziať aj hneď po usadení zas stôl.

Preložte ho na polovicu a položte si ho do lona. Ak by ste mali opustiť

svoje miesto, alebo vstať (napríklad pri prípitku), obrúsok položte vľavo

vedľa taniera, nikdy nie na sedadlo alebo operadlo stoličky! Po skončení

jedla obrúsok (ani papierový) neodkladajte na tanier, ale voľne preložený

položte vedľa. Obrúsok, ktorý sa vám zošmykol na zem viac nepoužíva-

jte; pozorný obsluhujúci personál by ho mal vymeniť. 

AKO SI PRIPÍJAŤ?

Štrnganie pohármi je u nás stále ešte veľmi rozšírené, avšak odborníci na

etiketu ho považujú za prežité. Mali by ste si ho dovoliť iba v užšom

kruhu, alebo pri slávnostnej príležitosti (oslava narodenín, Silvester, ale

aj pri zavŕšení úspešného obchodu, podpise zmluvy a pod.). Pohár pritom

držte vždy za stopku! Pri pracovnom obede, večeri a oficiálnejších

príležitostiach by ste pri pripíjaní ako hostiteľ mali postupovať takto: po-

zdvihnete pohár a s ľahkým úklonom sa pozriete na ostatných; šar-

mantne pôsobí, ak pridáte úsmev. Pri odložení pohára môžete zrakový

kontakt s ostatnými zopakovať. Prípitok sprevádza vyslovené „na zdravie!“;

nezaškodí, ak sa ho naučíte vo viacerých jazykoch a vhodne použijete

ako prejav zdvorilosti. 

AKO ODOVZDAŤ KVETY?

Kvety sú vždy vítaným darom. V protiklade k minulosti sú dnes vhodné

aj pre pánov. Ale ako sa kvety odovzdávajú? Často je to zložitejšie, než by

si ste si mysleli. Ak ste pozvaní ako pár, kvety odovzdáva hostiteľke muž.

Kyticu, samozrejme, z papiera vybalíte ešte predtým. Papier necháte v aute,

alebo sa nenápadne spýtate, kde ho môžete odložiť. Priehľadnú fóliu od-

straňovať nemusíte. Kyticu odovzdáte pri príchode hostiteľovi (hostiteľke)

osobne iba vtedy, ak je počet hostí ešte prehľadný. Teda nikdy na veľkých

podujatiach a recepciách! V takom prípade odovzdáte kyticu personálu,

ktorý vás bude pravdepodobne uvádzať, prípadne v šatni. Ku kytici

priložíte vizitku, aby hostiteľ vedel, komu za ňu vďačí. Keď hostiteľ pozý-

va do reštaurácie, mali by ste svoj kvetinový dar zaslať predtým, alebo

potom, na jeho súkromnú adresu. Pokiaľ by ste boli pozvaný ako čestný

hosť, kvetinový dar nedávate.

(Autor je konzultant pre etiketu a protokol)

etiketa
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Stres je telesná a duševná reakcia na vonkajšie alebo vnútorné podnety, ktoré

človek pociťuje ako povzbudzujúce alebo priťažujúce. Existujú dva druhy

stresov – eustres a distres. Každý z týchto druhov stresov je iný. Eustres je stres,

ktorý pôsobí pozitívne. Spravidla ho prežívame kladne – napr. láska, príjemné

očakávanie nejakej udalosti v našom živote.... Distres je protipólom eustresu

– pôsobí záporne, znižuje výkon manažera, prežívane ho nepríjemne ... . 

Stresom sa súčasný manažér len ťažko vyhne. Ak nie je možné zo života

vylúčiť stres, potom zostáva ešte možnosť naučiť manažéra eliminovať jeho

škodlivé účinky na únosnú mieru, prípadne ho naučiť zvládať stresové situá-

cie, s ktorými sa v pracovnom i osobnom živote stretáva. Východisko k tomu

poskytuje psychohygiena. 

VÝZNAM POJMU

Základ pojmu stres je v angličtine – „stress“. Prapôvod je však z latinčiny

„stringo“. Významovo znamená „uťahovanie“, prípadne „tlak“. Stres spúšťajú

stresory – rôzne situácie, ktoré sú pre konkrétneho človeka osobnostne význam-

né alebo ktoré zaťažujú jeho organizmus. Stresory majú povahu psycholo-

gickú, alebo fyziologickú. 

Fyziologické stresory sú napríklad nadlimitná teplota (v horúcom lete, nevet-

ranej kancelárii...), ale aj príliš nízka teplota (v zimnom období, ak je človek

nedostatočne vybavený vzhľadom na podmienky). Podobne môžu byť fyzio-

logickými stresormi aj baktérie, vírusy a choroboplodné zárodky, ktoré, ak

človek nemá dostatočnú úroveň odolnosti, spúšťajú chorobný stav. 

FÁZY STRESU

Otcom teórie stresu je Hans Selye, ktorý študoval priebeh fyziologického stre-

su. Vo svojich výskumoch sa zameral na vplyv extrémnych teplôt (chladu a tep-

la). Výskumnými objektmi boli krysy. Selye zistil, že schopnosť odolávať stre-

su – rezistencia – má priebeh, ktorý možno rozdeliť do troch fáz.

Stres a jeho 
priebeh
Práca moderného manažéra sa vyznačuje výskytom

značného počtu stresujúcich situácií. Každý človek

je čas od času vystavený stresu a nikto proti nemu

nie je imúnny. Čím viac komplikovaných situácií

prináša náš život, čím viac zložitých rozhodnutí

moderný človek prijíma, tým viac je ohrozený

stresom.

Mgr. Ing. Štefan Gyurán

Fázy stresu
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I. fáza sa vyznačuje tým, že po objavení sa stresoru (bod a) sa krátkodobo

zníži rezistencia organizmu, neskôr naopak prudko rastie na úroveň

priemernej rezistencie. Táto fáza sa nazýva poplachovou.

II. fáza – fáza zvýšenej rezistencie sa vyznačuje nárastom rezistencie na maxi-

málnu hodnotu a na nej zotrvá tak dlho, kým sa začne vyčerpávať zásoba

síl. Dĺžka tejto fázy môže byť značne individuálna – čím je organizmus odol-

nejší (trénovanejší, menej vyčerpaný...), tým je dlhšia.

III. fáza je fázou vyčerpania kapacít. Ak si organizmu nepomôže iným spô-

sobom, môže stres v extrémnom prípade viesť až k zániku organizmu.

PSYCHOLOGICKÉ STRESORY

Psychologické stresory sú tie, ktoré majú pre nás osobnostný význam. To, čo

u jedného človeka spúšťa stresovú situáciu, druhý môže pokladať ešte za nor-

málnu situáciu. To, čo najčastejšie ľudia pokladajú za stresové faktory, skúmali

páni Holmes a Rahe. Poradie stresorov – životných udalostí, ktoré vytvorili,

vám predkladáme.

Bodové hodnoty sú v skutočnosti percentami ľudí zo skúmanej populácie, ktorí

pokladali takúto životnú udalosť za zaťažujúcu. Napríklad úmrtie životného

partnera pokladá za zaťažujúce 100 % populácie, zmenu zamestnania 36 %

a podobne. 

Bádatelia sledovali uvedenú skupinu aj ďalej. Zistili, že ľudia, ktorí získali v re-

latívne krátkom čase veľkú expozíciu zaťažujúcich situácií – viac ako 300 bo-

dov za 1 rok – v nasledujúcom období boli štatisticky viac ohrození rôznymi

ochoreniami, ktoré sa označujú ako psychosomatické.

Osoby, ktoré dostali v posledných približne dvanástich mesiacoch „dávku“

viac ako 300 bodov, sú v ohrození. Mali by vyhľadať pomoc psychológa, ktorý

ich môže naučiť, ako odbúrať stres a riziko zmeny zdravotného stavu znížiť.

Psychosomatické ochorenia sú ochorenia, ktorých základ spočíva v nadmer-

nom zaťažovaní psychiky a následnom prejavení sa chorobných zmien v so-

matike človeka. Ako je to možné?

MECHANIZMUS PÔSOBENIA

Centrum ľudskej psychiky je v mozgu. Vzruchy sa z mozgu vedú cez miechu,

obvodové nervstvo a vegetatívne nervstvo k svalom a vnútorným orgánom.

Na základe vzruchov, ktoré vznikli v mozgu ako reakcia na pre nás osobnostne

významné situácie, nastáva prostredníctvom tohto mechanizmu zvýšenie

svalového tonusu, ale aj podráždenie niektorých žliaz s vnútornou sekréciou,

ktoré vylúčia do organizmu hormóny. Napríklad adrenalín, ale aj ďalšie.

Hormóny vplývajú na niektoré zmeny v organizme – zníži sa napríklad cit-

livosť na bolesť, zvýši sa krvný tlak a tepová frekvencia srdca a podobne. V pod-

state sa telo pripraví na ohrozenie tak, že je pripravené reagovať štýlom „boj“

alebo „útek“. Celá reakcia je automatická, neuvedomovaná a vznikla vo fylo-

genéze nášho živočíšneho druhu. Počas tisícov rokov umožňovala optimálnu

reakciu na ohrozenia, s ktorými sa naši predkovia stretávali v otvorenom

prírodnom prostredí. Rýchla pohotovosť nášho tela tak umožňovala buď za-

útočiť na to, čo nás ohrozovalo, alebo sa spasiť útekom. Po doznení nebez-

pečenstva malo telo dostatok času zregenerovať svoje zásoby síl.

Človeka však čoraz viac ohrozovali skôr psychologické faktory situácií (všetky

situácie z výskumu Holmsa a Raheho sú práve psychologickými situáciami).

To znamená, že v mnohých prípadoch, ktoré sa v živote vyskytujú, naše telo

automaticky reaguje tak, ako telo nášho predka, ktorý sa v otvorenej prírode

stretol s nebezpečenstvom (napríklad divou zverou). Len stresové faktory

sú iné – psychologické a, bohužial, je ich podstatne viac. Tým sa dlhodobo za-

ťažuje náš organizmu – sme „napätí“. 

V STÁLOM NAPÄTÍ

Ako z tohto začarovaného kruhu? Chceme zvládnuť viac práce, povinností,

štúdia – ale máme čoraz menej času na odbúranie stresu. Naše telo je stále

napäté v očakávaní nepríjemností v práci, nedostatkom času na seba, svoju

rodinu a blízkych, sťahuje sa nám srdce v obave, ako naše deti zvládnu školu,

maturitu, „prijímačky“ na vysokú, pociťujeme žalúdočnú nevoľnosť – tlaky

v žalúdku z toho, či zvládneme to, čo sa od nás očakáva, búši nám srdce v obave,

čo bude na porade. Ale o tom si pohovoríme v ďalšom článku.

(Autor je psychológ, lektor Top Consult Group s. r. o. Bratislava) Menší priestupok zákona, predpisov 11
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Konflikt s nadriadenými, vedúcimi

Revízia osobných zvykov

Zmena životných podmienok

Začiatok či koniec školy

Manželka nastupuje (odchádza) do (zo) zamestnania 
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Odchod dieťaťa z domu

Zmeny v pracovnej zodpovednosti

Väčšia peňažná pôžička

Manželské hádky

Prispôsobenie sa novým formám práce

Zmena zamestnania

Smrť priateľa

Negatívna zmena vo financiách

Zapracovanie sa v novom zamestnaní

Sexuálne problémy

Narodenie dieťaťa

Tehotenstvo

Choroba, zranenie blízkych

Zmierenie rozvedených manželov

Odchod do dôchodku

Výpoveď z práce
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Zmeny: – pracovného času, bydliska, školy
– rekreácie, spoločenského života a činnosti
– rytmu a podmienok spánku a budenia
– počtu schádzajúcich sa príslušníkov 

Životné udalosti 


