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Lukáš sa cíti smutne a nevyužito, chce sa realizovať v 
podnikaní a práci, má nápady, ale nevie ako robiť to, čo ho 
skutočne baví a nechať si za to platiť... 
 
Odpovede, výzvy, pomoc a podporu nájde v MAOi Inštitúte pre 
Digitálnych Nomádov, kde mu ukážu ako objaviť jeho talent a 
následne vybudovať vlastnú značku založenú na jeho autentickom 
príbehu. “    
   

Ahoj, toto je Lukáš. 
Lukáš sa cíti smutne 
a nevyužito… 
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MAOi je skratka slov myslite a obchodujte inak, teda 
myslíme inak a robíme veci inak. Poukazujeme na iné uhly 
pohľadu, spájame zdanlivo nespojiteľné a tým ponúkame 
netradičné a originálne riešenia. Nebojíme sa ísť proti prúdu, 
zdieľať naše know how, názory a otvorene hovoriť o tom, ako 
môžete zarábať inak – na tom, čo vás baví.  
 
Digitálne nomádstvo je životný štýl (digitálny lifestyle), ktorý 
spája cestovanie, zábavu, zážitky a prácu/zamestnanie 
v jedno. 

// Strana 5 



// Strana 6 



“    
   

V tomto príbehu je opísané, ako našiel obyčajný chalan, ktorý 
študoval a popri tom podnikal a pracoval, svoj zmysel života tým, 
že objavil a rozvinul svoj talent, následne vybudoval svoju značku 
a začal zarábať na tom, čo ho baví. 
 
Na tejto dobrodružnej ceste spoznal digitálny životný štýl, 
cestoval, zabával sa, pracoval, plnil svoje sny, motivoval a 
inšpiroval druhých, aby išli za svojimi snami a nebáli sa robiť čo 
ich baví. 

Príbeh zakladateľa 
myšlienky MAOi 
Lukáša Franka 
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Som tvorca myšlienky MAOi a spoluzakladateľ MAOi Inštitútu 
pre Digitálnych Nomádov o.z. V súčasnej dobe sa naplno 
venujem myšlienke MAOi a životnému štýlu zvaného digitálne 
nomádstvo a aktívne propagujem metódu #RBMČMB. 
 
Z pohľadu pracovnej kariéry som architektom nápadov a 
projektov, kde vediem ľudí k tomu, aby robili to, čo ich baví, 
boli sami sebou a nechali si za to platiť, pretože myslieť a 
obchodovať (zarábať) sa dá aj inak. 
 
Inými slovami, som koučom pre tých, ktorí sa rozhodnú vydať 
na dobrodružnú cestu objavovania a rozvíjania svojho 
talentu a vnútorného potenciálu. Tu však moja práca nekončí, 
pretože ak človek objaví svoj talent, môže pokračovať a 
skutočne na tom zarábať skrz vybudovania vlastnej značky a 
statusu experta. Moje životné krédo je: Rob, čo ťa baví, buď 
sám sebou a nechaj si za to platiť. 
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“    
   

Myslíme inak a robíme veci inak. Poukazujeme na iné uhly 
pohľadu, spájame zdanlivo nespojiteľné a tým ponúkame 
netradičné a originálne riešenia. Nebojíme sa ísť proti prúdu, 
zdieľať naše know how, názory a otvorene hovoriť o tom, ako 
môžete zarábať inak – na tom, čo vás baví.  
 
Náš inštitút sa zaoberá komplexnými riešeniami šitými na mieru 
podnikateľom, zamestnancom, študentom, ale aj nezamestnaným. 

MAOi je skratka slov 
myslite a obchodujte 
inak... 
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Umožňujeme ľuďom uvedomiť si, skrz naše služby, že vďaka 
myšlienke MAOi môžu zmeniť svoje myslenie, zmeniť svoj 
svet a prispieť tak k spoločnému celoživotnému cieľu – robiť 
svet lepším a zmysluplnejším pre nás, naše rodiny, priateľov 
a ďalšie generácie. 
 
V MAOi Inštitúte pre Digitálnych Nomádov podporíme každý 
zmysluplný nápad, projekt, alebo človeka, pretože spoločne 
dokážeme meniť svet k lepšiemu. Dokážeme to spoločne...  
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“    
   

Digitálne nomádstvo je životný štýl (digitálny lifestyle #RBMČMB), 
ktorý spája cestovanie, zábavu, zážitky a prácu/zamestnanie  
v jedno.  
 
Blog MAOi Inštitútu je okrem návodov a postupov ako objaviť váš 
talent, následne ho rozvinúť a napokon vybudovať vašu značku, aj 
o našom osobnom a pracovnom živote, podnikaní, našich 
návykoch a zlozvykoch, a taktiež o cestovaní, zábave, hraní sa, 
zážitkoch a dobrodružstvách. 

Digitálne nomádstvo 
je životný štýl 
(digitálny lifestyle) 
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Trendom tejto digitálnej doby je práca, alebo zamestnanie 
na mieru, spojené so životom a osobnými potrebami 
človeka.  
 
Preto sme sa rozhodli rozšíriť na Slovensko myšlienku 
Digitálneho nomádstva, ktoré je riešením na potreby tejto doby 
a prepája prácu, zábavu a cestovanie v jedno.  
 
Sme prvou oficiálnou inštitúciou na Slovensku, ktorá sa 
snaží vzbudiť povedomie o životnom štýle zvanom digitálne 
nomádstvo a metóde #RBMČMB. 
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“    
   

MAOi Inštitút pre Digitálnych Nomádov vznikol v auguste 2014 s víziou ukazovať ľuďom ako 
sa dá myslieť a obchodovať (zarábať inak). Nakoľko myšlienka vznikla už omnoho skôr pri 
jednom podnikateľskom projekte, nepotreboval MAOi Inštitút vo svojich začiatkoch finančné 
prostiedky.  
 
Dôvodom bolo to, že vždy ak sme sa chceli ako MAOi Inštitút pustiť do nového projektu, mali 
sme za sebou podnikateľské subjekty, s ktorými sme mali taký vzťah, že nám zastrešili všetko, 
čo sme potrebovali. Teda finančné prostriedky nešli z MAOi Inštitútu, ale my sme oslovili 
sponzorov a ani nám dali všetko čo bolo potrebné. Riešili sme to takto práve kvôli tomu, že 
naše občianske združenie sme aktívne začali propagovať až koncom roka 2015, lepšie 
povedané až v roku 2016, kedy je priestor a čas zo strany zakladajúcích členov a štatutárnych 
zástupcov.  
 
Preto patrí veľká vďaka spoločnostiam V Group s.r.o., Forex Trhy s.r.o., Lukáš Franko – iFA  
a iné. To je aj dôvodom, prečo je výsledok hospodárenia, tak ako na strane príjmov, aj výdajov, 
rovný nule eur.  
 

Výročná správa 
MAOi Inštitútu  
za rok 2015 
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Príjmy	 Stav	k	31.12.2015	
Sponzoring projektov 
 
Celkové príjmy 

0 € 
 

0 € 

Výdavky	 Stav	k	31.12.2015	
Sponzoring projektov 
 
Celkové výdavky 

0 € 
 

0 € 
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