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ÚVOD

Volám sa Radoslav Hoppej (28) a som autorom blogu Nie je túra bez Štúra.

Toto je môj prvý e-book, ktorý si obdržal/a výmenou za tvoj e-mail. Sľubujem, že ťa 
nebudem spamovať, ale raz za čas ťa budem informovať o novinkách z môjho 
cestovateľského blogu Nie je túra bez Štúra na https://www.hoppeyr.com/, kliknúť 
môžeš aj na moju fanpage na FB či môj Instagram :-)

Dlho som rozmýšľal nad tým, o čom by mal byť tento e-book. Chcel som ti priblížiť 
niečo autentické. Niečo, čo som si sám odžil, aby to neboli len suché a nudné frázy... 
Tak verím, že, keď si ho prečítaš, tak ti aj pomôže. Pokojne mi napíš tvoju reakciu, 
na info@hoppeyr.com Budem rád.

https://www.hoppeyr.com/
https://www.facebook.com/hoppeyrcom/
https://www.instagram.com/hoppey_r/
mailto:info@hoppeyr.com


HOME OFFICE – prvý mesiac práce

To, že som sa rozhodol pre home office prácu malo viacero dôvodov. Pri rozmýšľaní 
či s tým začnem, som však pozeral len na výhody tohto typu práce a nevýhody som 
nejako neriešil. Myslel som si totiž, že žiadne nie sú... Po prvom mesiaci je môj 
pohľad upravený, trošku viac „triezvy“, pretože som s home office začal aj reálne. Tu 
sú moje rady a postrehy, ktoré ti pomôžu pri rozhodovaní sa či zvolíš home office 
alebo ostaneš verný/á starej klasike a dochádzaniu na pracovisko.

• Pre prácu doma je potrebná veľká disciplína a motivácia. A to nedokáže 

každý... Práca doma je veľmi príjemná, ak si rozhodnutý/á, že sa nebudeš len 
povaľovať, ale naozaj pracovať :-)

• Musíš si rozvrhnúť denný plán, ktorý sa zo začiatku nedarí nejako plniť, 

lebo zrazu je všetko dôležitejšie. Aj ja som mal prvé dni dosť uprataný byt... :-)

• Vytvor si denný harmonogram, napíš si ho na nejakú tabuľu alebo nalep 

na stenu v „pracovni“ a riaď sa ním na 100 %!!!

• Nemusíš pracovať 8,5 hodiny vkuse, nemusí to byť zákonite iba ráno 

a poobede. Môžeš si pracovný čas rozdeliť na menšie časti, a tak stihneš aj 
kávu či pivo s kamarátmi, ale dávaj si pozor na hranice medzi pracovným 
a súkromným životom.

• To, že pracujem doma, je super. Baví ma to pohodlie pri vykonávaní 

práce, nie som ničím rušený, ani kolegami, ani dianím na pracovisku. Mne 
open space v práci veľmi vadil a nevedel som sa dostatočne sústrediť na 
svoju prácu…



• Usporíš za náklady na dopravu a čas, ktorý strávi bežný človek 

cestovaním do práce a z práce, a povedzme si úprimne, tie zápchy nebavia 
asi nikoho.

• To, že som sa rozhodol pre home office bolo aj kvôli tomu, že sa mi lepšie 

pracuje samostatne. Možno budeš mať po čase pocit, že máš narušené 
sociálne väzby, môžu ti chýbať medziľudské vzťahy s kolegami, ale to sa dá 
napraviť tým, že sa budeš stretávať s kamarátmi a rodinou, teda s ľudmi, 
ktorými sa stretnúť chceš a nie musíš. 

• Motivácia je pri home office veľmi dôležitá, zrazu len ty sám budeš rozhodovať 

o tom ako rýchlo v danej práci budeš napredovať a ako sa ti bude dariť. Je to 

veľmi oslobudzujúce, ale aj trošku stresujúce zistenie. Vždy buď 

motivovaný a výsledky sa dostavia :-)

• Nebudeš konzultovať proces plnenia danej úlohy či zadania, po väčšine je to 

tak, že odovzdávaš rovno hotový výsledok práce podľa požiadaviek 
zamestnávateľa a v presne určenom čase. Takže si nič nerob z toho, ak ti tvoj 
šéf vráti niečo na opravu. Nie vždy sa ti podarí splniť zadanie na 100%, keď 
nevidíš šéfovi do hlavy a nevieš hneď, čo vlastne chce :-)

• Stres je, ale je môj. Z každej strany počúvam ako sú všetci v strese a tak, že 

na nich tlačia v práci a ja som neskutočne rád, že jediný, kto na mňa 

tlačí som len ja sám, a moje svedomie :-)

Ak sa pre home office rozhodneš, tak ti prajem veľa šťastia a verím, že sa ti bude 
tento tvoj nový život páčiť :-)



VLASTNÝ BLOG – na hocijakú tému

O tom, že budem mať vlastný blog som sníval už roky. Vždy som však váhal 
a rozmýšľal, či na to jednoducho mám. Nejdem ti tu písať môj životopis a čo všetko 
som zažil, aby som sa odhodlal a začal makať na svojom sne. Ale aj to, že čítaš tento 
e-book je znakom, že sa snažím a makám na sebe každý jeden deň. Písať dnes 
môže každý... Toto počúvam z každej strany, ale NIE JE to tak. Ver mi :-) Prečítaj si, 
čo som sa naučil za prvý mesiac môjho blogovania. 

• POZOR! Naivne som si myslel, že blogovať o cestovaní bude pozostávať tak 

na 95 percent len z cestovania. Ale už po mesiaci som zistil „krutú“ realitu, že 
to nie je také ružové a dokonalé. Ak ti ani toto zistenie nevadí, tak super :-)

• Nech už chceš písať a blogovať o hocijakej téme, základom je to, že daná 

téma ťa musí baviť. To bude cítiť potom aj z tvojich článkov 
a potencionálni čitatelia to tiež ocenia :-) 

• Choď si za svojím snom, aj keď budú na teba všetci divne pozerať, 

nebudú rozumieť a hlavne ťa budú odrádzať... Na toto sa priprav. Zrazu ti 
nebude nik rozumieť, ani rodičia, ani kamoši. A ty musíš byť odhodlaný/á 
týmto poznámkam čeliť. Ja som čakal, úprimne, väčšiu podporu. No potom 
som si povedal, že ja som sa tak rozhodol a nemusím nikomu nič 
vysvetľovať... Je to predsa moje rozhodnutie :-)

• Maj finančnú rezervu. Bloger sa z teba nestane za jeden jediný deň. Ide 

o dlhý proces. Ja ešte ani dnes neviem, čo všetko ma čaká a čo všetko sa 
musím naučiť. 



• Vzdelávaj sa každý deň. Píš články, publikuj ich v pravidelnom intervale, 

ale nezabúdaj sa vzdelávať :-) Mne osobne veľmi pomohol workshop a e-book 
Bloger ako zamestnanie, ktorých autormi sú dvaja úspešní slovenskí 
c e s t o v a t e ľ s k í b l o g e r i A l e x a n d r a K o v á č o v á ( h t t p s : / /
www.crazysexyfuntraveler.com) a Milan Bardún (https://bezmapy.com/). A nie 
je to nejaká platená reklama ani nič podobné :P Jednoducho mi ich rady 
pomáhajú a dlho ešte aj budú. To, že všetko vieš nájsť dnes online je v tomto 
prípade veľkou výhodou. Čítaj si aj články iných blogerov, ich rady, postrehy, či 
chyby a pouč sa z nich :-) Mňa v poslednom čase baví aj to, ako sú zrazu 
všetci odborníci na blogovanie a zarábanie si blogom :D

• Všetko, čo ťa napadne si zapisuj, sprav si na to jeden zošit, aby si 

mal/a všetky myšlienky, nápady, postrehy pri sebe. Ja som to najprv neurobil 
a potom som mal zrazu na stole viac papierov ako nápadov v hlave :-)

• Čakal som, že keď si vytvorím fanpage na Facebooku, tak to pôjde všetko 

easy, že mi každý dá hneď like. Jasné, že to tak nebolo. Nezabudni na to, že 

ty musíš každého potencionálneho človeka „fanúšika“ 

presvedčiť o tom, aby klikol na tlačidlo Páči sa mi. A to nebude 
ani ľahké, ani rýchle a ani jednoduché.

• Na začiatku som dal propagovať jednu svoju fotku, jeden článok a potom aj 

moju fanpage. A tu sa mnou platené reklamy skončili, pretože som odklikol zlý 

rozpočet a zaplatil o dosť viac ako som chcel pôvodne. Rada: skontroluj 

si to radšej dvakrát, kým odklikneš propagáciu príspevku, 

a potom ešte raz do istoty :-)

• Vypni si určite Facebook a Instagram! Zo začiatku budeš celé dni 

online a budeš sledovať kto kde kedy klikol a či máš nového sledovateľa. Toto 
je dosť vyčerpávajúce a zaberá to veľa času. Ver mi, prešiel som si tým aj ja...

https://www.crazysexyfuntraveler.com/product/bloger-ako-zamestnanie/
https://www.crazysexyfuntraveler.com)
https://www.crazysexyfuntraveler.com)
https://bezmapy.com/


• Nezabudni na to, že zrazu bude stav, že nikto na teba nemá čas, všetci 

pracujú a nič nestíhajú... Tak sa aj ty môžeš zamerať na sebe a svoju prácu.

Ja som si založil blog a dávam do toho maximum, tak aby sa stal môj blog postupne 
mojím fulltime jobom. Aj niektoré postrehy, ktoré som písal, sa od tohto môjho cieľa 
odvíjajú. Aj keď sa rozhodneš pre blog ako záľubu, tak verím, že ti niektoré tieto moje 
postrehy pomôžu :-)

Veľa zdaru.

Najbližšie pri novom newslettri  :-)

Radoslav Hoppej

Autor cestovateľského blogu 
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http://www.hoppeyr.com

