
SPÔSOB VEDĽAJŠIEHO PRÍJMU

Keď istý Brit, ktorý riadil stavebnú firmu, napísal sériu článkov o akváriách 
pre úplne neznámu webovú stránku, na konci každého z nich pridal za-
každým odkazy na produkty internetového obchodu Amazon. Vedel, že ak 
čitatelia jeho článkov kliknú na niektorý z odkazov a niečo si kúpia, získa 
drobnú províziu. Keďže mal vo firme plné ruky práce, len čo články uve-
rejnil, takmer okamžite celú záležitosť pustil z hlavy. O niekoľko týždňov 
neskôr mu poštou dorazil šek... na 350 dolárov. Jeho partnerka neverila, že 
ide o skutočné peniaze, až kým ju za ne nepozval na príjemnú večeru so 
všetkým, čo k tomu patrí. 

V tom čase ani len netušil, že tento drobný projekt, ktorý vytvoril za ví-
kend, by mu časom mohol vyniesť stovky dolárov. Rovnako vtedy nemal ani 
poňatia, že o niekoľko rokov mu tie isté články budú zarábať v priemere 700 
dolárov mesačne bez toho, aby musel čo i len pohnúť prstom. Nepostačí mu 
to možno na dôchodok, ale rozhodne to poteší. 

Podobne to bolo aj v prípade istého zamestnanca štátnej správy v San 
Diegu, ktorý sa ponúkol, že bude fotografom na kamarátkinej svadbe. Ani 
len netušil, že si tak postupne mesačne zarobí až 3 500 dolárov. Tento človek 
sa nechcel stať svadobným fotografom na plný úväzok, no možnosť foto-
grafovať príležitostne na svadbách vždy, keď sa mu to hodí, mu dodáva po-
cit pohody a finančnej istoty. Podľa toho, ako mu to vyhovuje, ponuku buď 
prijme, alebo odmietne. Zatiaľ čo, samozrejme, dostáva pravidelnú výplatu 
zo svojej „skutočnej“ práce. 

 Keď istá obchodná zástupkyňa spoločnosti Pennsylvania Oil and Gas 
začala na Pintereste uverejňovať obrázky, nebola žiadnou celebritou a určite 
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nerozmýšľala, ako „zarobiť“. Popri zamestnaní na plný úväzok bola navyše 
mamou, učiteľkou jogy a aktívnou členkou miestnej komunity. Na jej ra-
dostné prekvapenie spojené s obrovským šokom zarobila za mesiac viac ako 
1000 dolárov. Po troch rokoch sa jej príjem vyšplhal až na viac ako 40-tisíc 
dolárov ročne, a to len vďaka tomu, že vždy, keď si našla počas svojho nabi-
tého dňa voľnú chvíľku, pripla na Pintereste niekoľko fotografií.

Všetky tieto skutočné príbehy predstavujú istý spôsob vedľajšieho príjmu, 
ktorý môžeme označiť ako projekt na zarobenie peňazí a zvyčajne sa doň pus-
títe popri stálom zamestnaní. Inými slovami, je to spôsob, ako si zarobiť extra 
peniaze bez toho, aby ste na seba vzali riziko podnikania na vlastnú päsť. 

Niekomu sa samozrejme myšlienka, že dá v práci výpoveď a postaví sa na 
vlastné nohy, môže zdať vzrušujúca. Mnohých však môže taktiež vystrašiť. Ko-
niec koncov, ak musíte zabezpečiť rodinu alebo splácate hypotéku, je nesmier-
ne ťažké, ak nie nemožné, nadobro sa vzdať stáleho príjmu, ktorý vám navyše 
pokrýva aj zdravotné poistenie. 

Ale čo ak by ste s minimálnou investíciou času, peňazí a úsilia dokázali roz-
behnúť nápad, ktorý by vám priniesol peniaze navyše, a to všetko popri stabilnom 
a stálom zamestnaní? V tejto knihe sa dozviete presne ako na to vďaka podrob-
ným inštrukciám, ktoré vás privedú od nápadu k jeho realizácii len za 27 dní. 
Celá príručka je napísaná predovšetkým pre tých, ktorí nemajú dostatok ani času, 
ani trpezlivosti. Je to podrobná mapa, ktorá vám ukáže, ako hľadať nové nápady, 
vybrať si tie najúspešnejšie, uplatniť ich v praxi a do mesiaca zarobiť peniaze. 

Vedľajší príjem však nie je len o tom, ako získavať hotovosť navyše. V dnešnej 
dobe, keď sa z podnikania vytráca akýkoľvek pocit lojality voči zamestnancom, 
vám vedľajší príjem poskytne nový pocit bezpečia. Ponúka vám možnosť roz-
hodnúť sa. Keď totiž dostanete viac peňazí z rôznych zdrojov, nebudete závislí 
na vrtochoch jedného zamestnávateľa. 

Viac príjmov znamená viac možností. Viac možností predstavuje väčšiu 
slobodu. 

Na nasledujúcich stránkach si prečítate omnoho viac príbehov s rovna-
kým koncom ako mali tie, ktoré sme práve spomínali. Nie sú len zábavné, ale 
majú aj hlbší zmysel. Ich úlohou je ukázať vám, že každý si dokáže vytvoriť 
svoju skratku k slobode tým, že zvýši svoj príjem, a to s využitím schop-
ností, ktoré už má. Nezáleží na tom, čo robíte každý deň v práci, alebo či sa 



považujete za „podnikateľa“, vedľajší príjem sa vám zíde. Ak sa budete držať 
tohto plánu, do mesiaca sa vám podarí zabezpečiť si ho. 

Aký bude váš príbeh?

STROM, NA KTOROM RASTÚ PENIAZE

Už ste niekedy počuli príslovie, že peniaze nerastú na strome? Rodičia to 
občas zvyknú hovoriť deťom, keď si ich ratolesti chcú kúpiť všetko, čo vidia. 
Lenže títo rodičia majú pravdu len spolovice. Peniaze v skutočnosti rastú 
na strome. Musíte len zasadiť správne semienka do správnej pôdy. V každej 
krátkej kapitole tejto knihy nájdete príbeh o niekom, kto svoj strom s pe-
niazmi objavil a pomohol mu zakvitnúť jednoducho tak, že svoj nápad usku-
točnil. Postupne sa naučíte, ako odhaliť a rozlúštiť tajomstvá tohto procesu a 
prispôsobiť si ich podľa seba.

Dúfam, že vás tieto príbehy inšpirujú, ale predovšetkým dúfam, že vás 
motivujú konať. Aj na vás niekde čaká strom, na ktorom rastú peniaze. V na-
sledujúcich 27 dňoch prídete na to, ako ho nájsť, starať sa oň a potom už len 
sledovať, ako rastie. 

Nezáleží na tom, či ste už mali nejaký vedľajší príjem, alebo je pre vás 
tento pojem úplne nový, táto kniha vám v krátkom čase pomôže spustiť 
a úspešne rozbehnúť ziskový projekt. Všetky podrobnosti nájdete na naj-
bližších viac ako 200 stranách, ale práve teraz potrebujete vedieť toto: 

1. Každý by mal mať vedľajší príjem. Aj keď máte radi svoju aktuálnu 
prácu, mať viac ako jeden zdroj príjmu vám poskytne väčšiu slo-
bodu a viac možností. 

2. Na rozbehnutí vedľajšieho projektu nie je nič ťažké. Ak sa budete 
držať inštrukcií v tejto knihe, dokážete to do mesiaca.

3. Na to, aby ste dokázali zarobiť peniaze navyše, musíte najprv zis-
tiť, ako a kde hľadať nápady, ktoré by vám priniesli zisk, a vybrať 
spomedzi nich za každých okolností ten najlepší. Obe tieto schop-
nosti získate po prečítaní prvej polovice knihy. 
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4. Mať vedľajší príjem je predovšetkým o schopnosti konať! Musíte 
svoj nápad uskutočniť zvyčajne ešte predtým, než sa cítite stoper-
centne pripravení, a následne ho po prvých výsledkoch znova pre-
hodnotiť a doladiť. To sa naučíte po prečítaní druhej časti knihy.

ČO POTREBUJETE A ČO NEPOTREBUJETE

Na získanie vedľajšieho príjmu nepotrebujete takmer nič. Na to, aby ste us-
peli, potrebujete väčšinou:

•	 To správne duševné rozpoloženie.
Predovšetkým ochotu učiť sa a experimentovať. Aj napriek 
tomu, že máte s vedľajším príjmom dlhodobé skúsenosti, 
niektoré veci, ktoré sa tu dozviete, budú pre vás úplnou novin-
kou. Na to, aby ste z jednotlivých lekcií vyťažili čo najviac, vám 
nesmie chýbať ochota otvoriť svoju myseľ novým spôsobom 
myslenia. 

•	 Ochotu konať.
Napriek tomu, že som sa snažil napísať praktickú knihu, len to, 
že si ju prečítate, vám nepomôže. Musíte prejaviť vôľu riadiť sa 
inštrukciami a vyskúšať cvičenia. Môžete si ich obmeniť tak, 
aby vám vyhovovali, ale ak chcete byť úspešní, nesmiete ich 
jednoducho preskočiť.

Ako ste si určite všimli, zoznam vecí, ktoré na získanie vedľajšieho príjmu 
potrebujete, je skutočne minimálny. Na druhej strane zoznam toho, čo nepo-
trebujete, je podstatne dlhší. Je však skutočne dôležitý, pretože mnoho ľudí si 
myslí, že popri svojej každodennej práci si nedokážu zarobiť peniaze navyše. 
Títo ľudia sa našťastie mýlia. Zbavme sa tejto myšlienky hneď na začiatku:

• Nepotrebujete veľa peňazí.
Odložte bokom kreditné karty (aspoň tie s nastaveným vyso-
kým limitom) a nerobte si starosti s navýšením kapitálu alebo 



s pôžičkou. Na uskutočnenie procesu, ktorý vám v najbližších 
dňoch ukážem, tak ako aj na drvivú väčšinu nápadov a príbe-
hov, ktoré si prečítate, veľa peňazí nepotrebujete. V niektorých 
prípadoch to dokonca zvládnete úplne bez nich.

• Nepotrebujete veľa času.
Aby som to uviedol na pravú mieru, trochu času potrebovať bu-
dete. Čas na rozbehnutie vedľajšieho príjmu by však mal byť 
minimálny. 27-dňový plán by mal byť viac než dosť popri vašich 
existujúcich povinnostiach a nemal by vám zabrať viac ako ho-
dinu denne. Ak chcete, aby vám to išlo rýchlejšie alebo chcete 
projekt okamžite pozdvihnúť na vyššiu úroveň, je to v poriadku, 
môžete doň investovať viac času, ale nemusíte.

• Nepotrebujete titul z ekonómie ani žiadne špeciálne vzdelanie.
Väčšina škôl a seminárov o podnikaní učí ľudí, ako sa stať ma-
nažérom v spoločnosti, čo je v poriadku, ak ide o váš trvalý 
príjem. Pri vedľajšom príjme však neriadite cudziu spoločnosť, 
rozbiehate vlastný biznis. Na to manažérsky titul nepotrebu-
jete. Nebudete potrebovať žiadny komplikovaný softvér ani 
tabuľky. Na finančné prognózy vám postačí aj kúsok papiera 
a presne k tomu sa dostaneme počas 5. dňa nášho plánu. 

• Nepotrebujete zamestnancov, asistentov ani obchodných partnerov. 
Možno v istom bode budete potrebovať pomoc, ale nie hneď. 
Počiatočným cieľom je začať na vlastnú päsť, s pomocou va-
šich vlastných schopností a úsilia. 

• Na rozbehnutie vlastného malého podnikania nepotrebujete skúsenosti.
Na to, aby ste zarobili nejaké peniaze navyše, nemusíte byť 
„veľkopodnikateľom“. Aj keď s prácou pre seba nemáte skúse-
nosti, s pomocou rád v tejto knihe a s trochou vynaliezavosti 
nebudete mať najmenší problém premeniť svoj nápad na zisk.
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Niektoré z vyššie uvedených vecí (peniaze, nadbytok voľného času, vzdela-
nie) môžu vášmu plánu v skutočnosti uškodiť. Ak máte dosť peňazí na to, 
aby ste ich minuli, miniete ich. Ak máte dosť voľného času na to, aby ste ním 
plytvali, urobíte to. Čokoľvek ste sa v škole o podnikaní naučili, vás môže 
odradiť alebo vám zabrániť v tom, aby ste podnikli jednoduché kroky a zme-
nili tak svoj nápad na realitu. A nakoniec, možno sa v budúcnosti ukáže ako 
rozumné riešenie rozšíriť svoj tím, ale keď si musíte všetko urobiť sami, bu-
dete nútení držať sa toho, čo je dôležité. Tento plán vám ukáže, ako na to. 

PREČO SOM NAPÍSAL TÚTO KNIHU

Počas celého obdobia dospelosti rozbieham alebo riadim nejaký typ ved-
ľajšieho príjmu. Je to vlastne jediný spôsob zárobku, aký poznám. Už viac 
ako 20 rokov si celkom dobre žijem vďaka tomu, že robím všetko možné od 
dovážania kávy až po vytváranie webových stránok. Dokonca som medzi-
časom strávil aj niekoľko rokov ako dobrovoľník v západnej Afrike a napĺňal 
(a aj uskutočnil) som svoj sen navštíviť každú krajinu na svete. Keby ste mi 
položili otázku, ako sa stať lepším zamestnancom, nevedel by som vám od-
povedať. Ak sa však chcete dozvedieť, ako si vytvoriť nový zdroj príjmu, ste 
na správnej adrese, dovediem vás krok po kroku až do cieľa. 

Aj vy sa môžete naučiť, ako si rozbehnúť vedľajší projekt. Keď nadobud-
nete schopnosť vymýšľať nové spôsoby, ako si privyrobiť, bez problémov 
prídete na niečo vždy, keď to budete potrebovať. A len čo si potom osvojíte 
schopnosť meniť nápady na skutočnosť, dokážete všetky svoje nápady zme-
niť na stroj, ktorý vám zarobí peniaze.

Je to ako alchýmia, len v tom nie sú žiadne čary. Je to skutočné. 
Jediným cieľom tejto knihy je pomôcť vám zvýšiť váš príjem a dať vám 

pocit istoty, že môžete robiť čokoľvek, čo vás baví. Ak túto úlohu prijmete 
a rozhodnete sa ju dotiahnuť do konca, sľubujem, že vám na vašej ceste bu-
dem všemožne pomáhať. 



AKO SA ZHOSTIŤ 27-DENNÉHO PLÁNU

Schopnosť úspešne si privyrobiť sa neučí v škole. Pokiaľ ste nemali výnimoč-
né šťastie, nemohli ste sa ju naučiť ani od svojich rodičov. Nie je nič zlé na 
vedomostiach, ktoré ste sa naučili v škole, v tomto prípade vám však veľmi 
nepomôžu. Jediný spôsob, ako sa dá naučiť zarobiť si peniaze navyše, je totiž 
prax. 

Minule som sa rozprával s istou dámou, ktorá rozbiehala svoj prvý ved-
ľajší projekt. Práve ona je typickým príkladom človeka, pre ktorého je na-
písaná táto kniha. Má dobrú prácu a nechce sa veľmi púšťať do podnikania 
na vlastnú päsť. Na druhej strane sa však chce vo voľnom čase venovať 
niečomu vlastnému. Napadlo jej teda vytvoriť dočasnú výstavu, kde by 
predávala svoje ilustrácie. Keďže toho o založení podnikania veľa nevede-
la, vydala sa zdanlivo logickou cestou. Zapísala sa na osemtýždňový kurz 
podnikania na miestnej univerzite. Kurz však bohužiaľ za veľa nestál. „Po-
mohlo mi asi len 15 percent z toho, čo som sa tam naučila,“ prezradila mi. 
„Zvyšok boli veci, ktoré väčšinou alebo absolútne nemali s mojimi cieľmi 
nič spoločné.“ 

Považujte túto knihu za iný typ školy. Namiesto toho, aby ste sa učili 
písať siahodlhé obchodné plány a požičiavať si peniaze, vám ukáže úplný 
proces plánovania a realizácie, zhustený do 27-denného časového rámca.

A namiesto toho, aby ste sa museli každý deň v určenú hodinu dostaviť 
do triedy, môžete sa tieto lekcie naučiť podľa vlastného rozvrhu, v čase, keď 
vám to vyhovuje. Preštudujte si nižšie uvedený všeobecný prehľad, ktorý 
vám ukáže, ako spolu všetky kroky súvisia a dovedú vás k úspešnej vedľajšej 
zárobkovej činnosti. 

Každý týždeň sa zameriava na jednu tému a je rozdelený do piatich kro-
kov spolu s bonusovými krokmi v 3. a 4. týždni. Neupínajte sa na to, koľko 
vám jednotlivé kroky trvajú. Niektoré dokončíte rýchlo, iné zas budete mu-
sieť dokončiť na ďalší deň. Základ je, aby ste sa všetkými štádiami posúvali 
po poradí. 

Toto sú úlohy na každý týždeň:

PRVÝ TÝŽDEŇ: Naučte sa prichádzať s výnosnými nápadmi.

S P Ô S O B  V E D Ľ A J Š I E H O  P R Í J M U  XIX



XX V E D Ľ A J Š Í  P R Í J E M

DRUHÝ TÝŽDEŇ:  Vyberte ten najlepší nápad (nie všetky nápady sú rov-
nako dobré).

TRETÍ TÝŽDEŇ:  Pripravte sa na to, že sa o svoj nápad podelíte so 
správnou skupinou ľudí.

ŠTVRTÝ TÝŽDEŇ:  Odštartujte svoj projekt (pravdepodobne to bude skôr, 
ako budete úplne pripravení) a sledujte výsledky.

PIATY TÝŽDEŇ:  Prehodnoťte a dolaďte zdroj svojho vedľajšieho 
príjmu.

PRVÝ TÝŽDEŇ: VYTVORTE SI ARZENÁL NÁPADOV

1. DEŇ:  Predvídajte budúcnosť.

2. DEŇ:  Zistite, ako rastú peniaze na stromoch.

3. DEŇ:  Príďte s vlastnými nápadmi, požičajte si cudzie 
alebo ich rovno ukradnite. 

4. DEŇ:  Zvážte pre a proti každého nápadu.

5. DEŇ:  Na kúsku papiera si vypočítajte svoj zisk.

DRUHÝ TÝŽDEŇ: VYBERTE SVOJ NAJLEPŠÍ NÁPAD

6. DEŇ: Porovnajte svoje nápady pomocou systému 
hodnotenia vedľajších príjmov.

7. DEŇ:  Staňte sa detektívom.

8. DEŇ:  Dajte si imaginárnu kávu so svojím ideálnym 
zákazníkom.

9. DEŇ:  Zmeňte svoj nápad na konkrétnu ponuku.

10. DEŇ: Dajte svojmu nápadu príbeh.



TRETÍ TÝŽDEŇ: PRIPRAVTE SA NA ŠTART

11. DEŇ:  Spíšte si základné informácie.

12. DEŇ:  Stanovte cenu.

13. DEŇ:  Pripravte si nákupný zoznam. 

14. DEŇ:  Určte spôsob platby.

15. DEŇ:  Naplánujte predbežný pracovný postup.

16. DEŇ:  Venujte o desať percent viac času 
najdôležitejším úlohám.

ŠTVRTÝ TÝŽDEŇ: PREDSTAVTE SVOJ NÁPAD 
SPRÁVNYM ĽUĎOM

17. DEŇ: Uverejnite svoju ponuku.

18. DEŇ:  Predávajte ako skautky.

19. DEŇ:  Požiadajte o pomoc desiatich ľudí.

20. DEŇ:  Skúšajte, skúšajte a ešte raz skúšajte.

21. DEŇ:  Nechajte si skúpiť všetok svoj tovar. 

22. DEŇ:  Zarámujte si svoju prvú zarobenú bankovku.

PIATY TÝŽDEŇ: PREHODNOŤTE SITUÁCIU  
A ZDOKONAĽTE, ČO TREBA 

23. DEŇ:  Sledujte svoje pokroky a rozhodnite o ďalších 
krokoch.

24. DEŇ:  Vylepšujte, čo funguje, a zbavte sa toho, čomu 
sa nedarí.

25. DEŇ:  Hľadajte peniaze pod každým kameňom.

26. DEŇ:  Dostaňte to z hlavy von.

27. DEŇ:  Späť do budúcnosti.
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