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4 Dá sa predísť  
vyhoreniu?

Výpoveďou sa to nekončí. Zis-
tite, na akú prácu máte pred-
poklady a aká práca by vás na-
pĺňala. Vašu snahu však musí 
bezpodmienečne podporiť 
firma – veď aj pre ňu je výkon-
ný a nevyhorený zamestnanec 
len prínosom.
Niektoré organizácie ponúka-
jú intervenciu, nazývanú rotá-
cia v práci. Ako zamestnanec 
si môžete vyskúšať viacero 
pozícií v rámci firmy a prípad-
ne sa dať preradiť na pozíciu, 
ktorá vám väčšmi sedí.
S nedostatkom informácií sa 

môžete 
vysrovnať 

tak, že sa prihlá-
site na vzdelávacie 

kurzy, ktoré organizuje 
firma. Môžete sa dať aj na tré-
ningové programy, ktoré vedú 
skúsenejší spolupracovníci. 
Tí vám pomôžu pochopiť, 
čo presne sa od vás očakáva 
na danej pozícii a ako ju máte 
vykonávať.
Keď sa predsa len rozhodnete 
odísť, zistite, či sa vaše hodno-
ty a ciele zhodujú s hodnota-
mi a so smerovaním budúce-
ho zamestnávateľa. Pri dobrej 
voľbe povolania a s dostatkom 
informácií o tom, ako vyko-
návať prácu budete v telesnej 
i duševnej pohode, spokojní 
v živote i v práci. Q

VŠETKO JE NANIČ!
Petre sa nedarilo v práci ani 
v súkromí. Striedala jednu 
prácu za druhou, jej vzťahy sa 
končili skôr, ako sa začali. Nič 
a nikto jej nevyhovoval. Všet-
ko okolo nej bolo zlé, čoho sa 
dotkla, to pokazila. Začala byť 
frustrovaná, smutná a sklama-
ná zo seba, z okolia i zo života.

Zistilo sa, že kľúčovým fakto-
rom v tom, ako vnímate stres,  
je povahová črta – neuroticiz-
mus. Hodnotí vašu emočnú 
stabilitu, odolnosť proti ne-
gatívnym pocitom. Obsa-
huje aspekty ako úzkosť, 
zraniteľnosť, bojazlivosť, 
podráždenosť a nízke se-

bavedomie. Jedinci, ktorí majú 
nízku hladinu neuroticizmu sú 
pokojní, citovo stabilní a vyrov-
naní. To im umožňuje lepšie 
reagovať na stres a napätie. 

Na druhej strane, pracovníci 
s vysokou hladinou neuroticiz-
mu nedokážu regulovať stavy 
úzkosti, nervozity a smútku. 

Sú stále v strese a trpia ne-
utíchajúcim pocitom viny 

a frustrácie. Dôvodom je pou-
žívanie neefektívnych stratégií 
na zvládanie stresových situá-
cií. Myslia a správajú sa spôso-
bom, ktorý vyvoláva negatívne 
zážitky, čo vedie k syndró-
mu vyhorenia. 

 TEST: Ste neurotik? 
� Cítite sa často nanič?
� Bývate nervózni? 

 TEST: Zažili ste už syndróm 
 vyhorenia?
� Práca vás emočne vyčerpáva.
� Ráno cítite nechuť ísť do prá-

ce. 
� Často je vám jedno, čo sa stane 

vašim klientom či zákazní-
kom. 

� Odkedy máte túto prácu, stali 
ste sa odmeranejším k ľudom.
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Ste zapálení alebo už vyhorení?

Stresujúce už nie sú len vybrané povolania. Každý zamestnávateľ má čoraz vyššie nároky a zamestna-

nec čoraz menšiu istotu stáleho pracovného miesta. Ak pracujete s klientmi a so zákazníkmi, syndróm 

vyhorenia je prirodzená reakcia na neprestajné emocionálne a medziľudské vypätie. Ohrození sú naj-

mä učitelia, policajti, väzenskí dozorcovia, obchodní zástupcovia, manažéri a zdravotné sestry.
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