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Program 

 Spokojnosť a rovnováha 
– Vedenie 

– Vedenie osobné 

– III. a IV. generácia time managementu 

– Čo môžeme urobiť 

– Spokojnosť 

– Rovnováha 

– Správny smer 

– Dôvody pre prácu na sebe 

– Cesta 

– Úspech 
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Vedenie 

 Vedenie  
– Odpovedá na základné otázky:  

• Čím chceme byť? 

• Čo prinášame ostatným? 

• Aké nástroje, hodnoty ctíme a chceme využívať? 

– Čo sa robí pri vedení: 

• Premýšľanie. 

• Určovanie smeru, cesty, cieľov, vízie, misie, poslania, koncepcie, 

stratégie. 

• Pozeráme do budúcnosti. 

– Vo vedení vyberieme to, čo si máme v živote vybrať. 
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Vedenie 

 Vedenie 
– Zlé skúsenosti s vedením: 

• Vedenie je zamerané na hmotné výsledky. 

• Chýba mu vnútorná vyrovnanosť. 

• Osobný plán musí byť presný a tým je zložitý a preto ho nie je 

možné udržať v bežnom živote aktuálny, v súlade s okolnosťami, ani 

na 100% napĺňať. 

• Nemáme dostatočné vnútorné návyky, ako tento plán uskutočňovať. 
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Vedenie 

 

Výsledky sú spôsobené robením správnych vecí, nie robením vecí 

správne. Petr Drucker 
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Vedenie 

 Vedenie 
– Je efektívne z niekoľkých dôvodov: 

• Vieme, čo a ako máme robiť. 

• V kľude sme si rozmysleli, čo je podstatné. 

• Vieme, že nemôžeme mať všetko, že si musíme vybrať, a že je 

lepšie si vybrať bez zhonu a v kontexte hodnôt, ako v chaose 

bežného dňa. 

• 20% činností sa postará o 80% výsledkov. 

• V prvých 20% času je urobených 80% práce. 

• Reálnosť. 

• Rýchle a perspektívne rozhodovanie. 

• Stále vodítko, pripomínanie, odolávanie zvodom. 

• Zdieľanie koncepcie vo firme a predstáv v rodine. 
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Vedenie osobné 

 Vedenie osobné 
– Nech je vízia firmy akákoľvek, hlavným mottom budú vždy peniaze, zisk.  

• Tlaky na ľudí sú silné (firma, zákazník, čas, termíny...).  

– Berme to ako fakt a skúsme to vyvážiť niečim rovnako silným: vlastnou 

spokojnosťou.  

– Budujme našu cestu tak, aby podporovala firemné záujmy, ale aby 

zároveň zabezpečovala našu spokojnosť, dobré pocity. 

• Tie sú jediným a konečným meradlom našich úspechov, ale zároveň 

sa na nich podieľa naša energia, tvorivosť, motivácia ... 
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III. a IV. generácia time managementu 

 Tretia a štvrtá generácia time managementu 
– Modlou tretej generácie time managementu v oblasti vedenia sú ciele 

a čas. 

– Pre štvrtú generáciu je prioritný správny smer, pretože život ide tak 

rýchlo, že jednotlivosti nerozhodujú, ale je nutné čerpať silu z pocitu, že 

ideme správnym smerom-symbolom je kompas. 

– Zásadným princípom štvrtej generácie je spokojnosť. 
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Čo môžeme urobiť 

 Čo môžeme urobiť 
– Time management III.generácie:  

• V množstve úloh hľadáme priority-reaktívny prístup 

– Time management IV.generácie:  

• Prioritám prideľujeme úlohy-proaktívny prístup 

 



© RNDr. Marta Krajčíová                                        10                                                                                       www.krajciova.sk 

Spokojnosť 

 Spokojnosť 
– Čo je to spokojnosť?  

– Tak ako bola v oblasti osobného rozvoja závislosť, v oblasti vedenia je 

mottom slovo rovnováha.  

– Spokojnosť je udržanie rovnováhy v dôležitých aspektoch nášho života.  

• Nejedná sa o ustálený stav, ale o dynamickú rovnováhu, ktorá 

osciluje okolo rovnovážnej polohy a niekedy je nutné k jej 

zachovaniu vydať energiu. 
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Spokojnosť 

 Spokojnosť 
– Platí jeden prírodný zákon. 

– Život sa buď zlepšuje, alebo zhoršuje.  

• Z toho vyplýva, že rovnováha nie je stabilný stav. 

• Ak chceme zachovať kvalitu čohokoľvek (života, vzťahu, kondície) 

musíme ho dopovať, aktívne podporovať. 

• Ináč sa začne zhoršovať. 

– Na spokojnosti nemôžeme pracovať priamo, lebo je vedľajším 

produktom určitých činností.  

– Účelom nášho života nie je všetko stihnúť a nevšímavo bežať za 

stanovenými cieľmi. 
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Rovnováha 

 Rovnováha 
– Nech uvažujeme o úspechu, vzťahoch, zdraví, ekonomike, financiách, 

dostaneme sa nakoniec vždy k požiadavke určitej vyváženosti: 

• súkromie-zamestnanie 

• blahobyt-skromnosť 

• práca-odpočinok 

• náklady-zisk 

– Na vyjadrenie rovnováhy máme symboly: spravodlivosť a jej váhy.  
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Rovnováha 

 Rovnováha 
– Rovnováha nie je iba to dobré. 

– Jej existencia je podmienená neustálym bojom s protikladmi.  

• Ak chceš byť hladný, najprv sa najedz. 

• Ak chceš vziať, najpr daj. 

• Ak chceš mať, najprv nemaj. 

• Buď prázdy a budeš plný. 

• Musí byť zle, aby bolo dobre. 
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Rovnováha 

 Rovnováha 
– Princíp dynamickej rovnováhy môžeme použiť ako základ mnohých 

doporučení time managementu: 

– Úspech a neúspech 

• Úspech poteší, ale stagnujeme. 

• Neúspech bolí, ale štartuje nové riešenia. 

• Obidva majú rovnakú cenu, preto sa namiesto trápenia rýchlo 

poučme a sústreďme na zmenu. 

– Deň a život 

• Hľadať rovnováhau v jednom dni je nemožné, odkazovať sa stále na 

budúcnosť je nekonečné. 

• Hľadajme rovnováhu v období, ktoré naša myseľ ľahko obsiahne-

v týždni. 
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Rovnováha 

 Rovnováha 
– Stres a nezáujem 

• Obidva znižujú sústredenie. 

• Hľadajme a sami si dávkujme mierny tlak. 

• Potom môžeme očakávať kvalitné výsledky. 

– Podrobný plán a nič 

• Hľadajme rámcovo pevný, ale v podrobnostiach voľný plán, ktorý 

upozorňuje na dôležité veci, ale zároveň ponecháva priestor na 

zmenu, tvorivosť a nepredvídané situácie. 

 



© RNDr. Marta Krajčíová                                        16                                                                                       www.krajciova.sk 

Rovnováha 

 Rovnováha 
– Našu dlhodobú spokojnosť môže zaistiť dynamická rovnováha v troch 

oblastiach života: 

– Vzťahy 

• Rovnováha medzi našimi dôležitými životnými rolami. 

• Rovnováha energie, ktorú im venujeme a rovnováha medzi ich 

kvalitou. 

– Kondícia 

• Rovnováha medzi tým, akú energiu vydávame (práca) a ako sa 

o seba staráme. 

– Potreby 

• Rovnováha v dosahovaní dôležitých životných potrieb. 
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Správny smer 

 

Správny smer je práca na sebe, pomalý, ale vytrvalý rast (motto 

sebapoznania) a udržiavanie rovnováhy v rozhodujúcich 

oblastiach života (motto vedenia). 
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Dôvody pre prácu na sebe 

 Dôvody pre prácu na sebe 

– Zvyšovanie svojej trhovej hodnoty. 

– Firmy budú stále viac závislé na firemnej kultúre, na kvalite ľudí, vplyv 

striktného systému bude v procese nutnosti rýchlych zmien klesať. 

– Väčšina z nás bude zastávať okrem svojej odbornosti i ďalšiu osobnú 

funkciu: obchodník so svojou kvalitou, manažér svojich činností a aktivít. 

– Rýchlemu vývoju technológií nestačí naše prirodzené „vnútorné 

vybavenie“, je vhodné pomôcť si prácou na sebe, a zvyšovať tak 

oddolnosť k lákavému, ale často stresujúcemu konzumnému vývoju. 
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Cesta 

 Cesta 
– Pri úvahách o ceste prechádzame 3 etapami, pri ktorých zvažujeme: 

• Stav-odkiaľ ideme 

• Cieľ-kam smerujeme 

• Kroky-ako pôjdeme 
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Cesta 

 

I ten najpomalší, ktorý má pred očami stále svoj cieľ, postupuje 

rýchlejšie, ako ten, ktorý sa ponáhľa bez cieľa.  
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Cesta 

 Cesta 
– Celá stratégia, koncepcia a ciele sa nám zjednodušili na vyhľadávanie 

životných priorít a vytypovanie činností na ich podporu.  

– Je to jednoduché a silné.  

– Okamžitý krok správnym smerom je viac ako podrobné plánovanie 

budúcnosti. 
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Cesta 

 Cesta 
– Žime život vo voľnejších prioritách, ciele nechajme stranou. 

– Pri prioritách sa nám aj tak objavia a v práci ich máme dosť, kde ich 

dokonca meráme. 

– Nájdite niekoľko najdôležitejších priorít, udržujte rovnováhu a ... to je 

skoro všetko. 
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Cesta 

 

Niekoľko vecí, ktoré urobíme na podporu svojich priorít, zaberie 

ďaleko menej času, ako všetky tie, ktoré robíme na podporu 

bohviečoho. 
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Cesta 

 Cesta 
– Vytvárenie osobnej cesty má odozvu nielen v efektivite, ale aj v našich 

pocitoch, energii, vnútornej sile a istote. 

– Viera hory prenáša. 

– Vyváženosť, rovnováha. 

– Zdravie. 

– Nadhľad nad situáciou a kontakt s vierou rieši podružné problémy 

a koncentruje energiu. 

– Môže sa nepodariť 10 maličkostí, môžeme minúť 10 podružných cieľov, 

napáchať 10 chýb, ale ak pôjdeme po ceste k dôležitým veciam, 

budeme plní istoty a budeme odovzdávať uspokojivé výsledky. 
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Cesta 

 

Vo fáze vedenia nájdeme definovanú cestu a potom ju v praxi 
praktikujeme, nič viac. 
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Úspech 

 Úspech 
– Čo robia najúspešnejší? 

• Vedú svoj život. 

• Žijú proaktívne. 

• Nie sú vo vleku udalostí, ale aktívne premýšľajú a vyberajú si 

najdôležitejšie smery. 
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Úspech 

 

 

Úspech nie je to, čo sa nám prihodí.  

Úspech spočíva v tom, ako zvládame, čo sa nám prihodí. 
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Knihy 

 Petr Pacovský 
– Člověk a čas 
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RNDr. Marta Krajčíová 

konzultantka Business Process Management 
e-mail: mail@krajciova.sk 
mobil: +421 911 556 331  

 
 

web: www.krajciova.sk 
blog: martakrajciova.blogspot.com 

blog: martaknihy.blogspot.com 
blog: martaznalosti.blogspot.com 

blog: martaseminare.blogspot.com 
blog: martasloboda.blogspot.com 

 

 
 
 

Ďakujem za pozornosť 
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