
 

Vzdelávací modul 11 

 

Časový manažment 



EQF definícia 

Znalosti 

• Študent získa 

vedomosti o 

výhodách a 

technikách 

riadenia času 

Zručnosti 

• Študent získa 

zručnosti v 

oblasti 

efektívneho 

riadenia času 

Kompetencie 

• Študent zistí a 

získa 

kompetenciu byť 

dobrým 

manažérom času 



Pred začatím… 

Je dôležité pamätať na nasledujúci citát: 

 

"Jediné, čo v tomto živote máme, je čas: rozdiel je v tom, ako tento čas využívame a ako vieme, ako ho dosiahnuť ziskovým." 

Zdroj: www.pixabay.com  

http://www.pixabay.com/


Úvod 

Manažment času sa chápe ako primerané rozdelenie 

pracovného času osoby do rôznych úloh, ktoré musí 

vykonávať. Správa času vám umožňuje spravovať 

pracovný čas tak, aby ste dosiahli najvyššiu možnú 

produktivitu. 

Zdroj: www.pixabay.com  

http://www.pixabay.com/


Prečo je dôležité efektívne riadiť svoj čas? 

Ak sa vám čas efektívne darí, vaša motivácia a sebaúcta rastú: váš pocit je 

príjemnejší a skrátka sa cítite lepšie. 

 

Ak svoj čas nespravujete efektívne, bude to viesť k frustrácii, ktorá 

vedie k zlým výkonom a zdravotným problémom, ako je stres. 

Zdroj: www.pixabay.com  

Zdroj: www.pixabay.com  

http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/


 

Je dôležité vedieť ... 

Keď hovoríme o manažmente času, je dôležité poznať nasledujúci koncept: 

    Zlodeji času 

Jedným z najdôležitejších kľúčov pre správne riadenie času je vedieť, ako identifikovať činnosti 

alebo situácie, ktoré kradnú náš čas: zlodeji času. 

Zdroj: www.pixabay.com  

http://www.pixabay.com/


Zlodeji času 

Zlodeji času sú tie faktory alebo okolnosti, ktoré nám 

bránia vykonávať efektívne riadenie času: robia z nás 

„stratu času“ a odčítavajú našu produktivitu. 

Niekedy sú pre nás títo zlodeji časmi cudzími 

okolnosťami, ale pri mnohých iných príležitostiach sme 

to my, kto ich vytvoril. 

Vedeli ste, že zlodej času znižuje náš efektívny pracovný 

čas o 50 až 70%? (Workmeter.com) Zdroj: www.pixabay.com  

http://www.pixabay.com/


Príklady zlodejov času (1) 

 

 

 

 
 

Prerušenie dôležitej úlohy pri odpovedaní na telefón nielen preruší samotnú úlohu, 

ale tiež zníži našu koncentráciu a zbytočne predlžuje čas na jej dokončenie. Ak 

neprijmete hovor, nič sa nestane, môžu vám nechať odkaz, alebo sa určite pokúsia 

inokedy. 

Telefón 

E-mail 
E-maily samy o sebe nie sú problémom, problémom je neustále prerušovať naše úlohy 

a kontrolovať doručené maily. 



Príklady zlodejov času (2) 

 

 

 

 
 

WhatsApp správy, messenger atď sú neustále prerušenie a vo väčšine prípadov nie 

sú dôležité alebo naliehavé, ale venujeme pozornosť na úkor úlohy, ktorú robíme. WhatsApp, 

Messenger, atď 

Zdroj: www.pixabay.com  

http://www.pixabay.com/


Príklady zlodejov času (3) 

 

 

 

 
 

Vo väčšine prípadov kvôli nedostatočnej príprave, organizácii a plánovaniu trvá 

stretnutie omnoho dlhšie, ako je potrebné, bez toho, aby sa k výsledkom alebo 

záverom pridalo niečo hodnotné. 

Nekonečné 

stretnutia 

Nedostatok 

motivácie 

Neustále pracujeme, na ktorých sme nadšení, a môžeme byť v pokušení rozptyľovať 

sa alebo hľadať výhovorky, bez toho, aby sme si uvedomili, že tieto rozptýlenia 

všetko, čo dostanú, je odložiť úlohu a zostať na našom zozname úloh, kým nebude 

príliš naliehavá. vrátiť, odložiť, ktorý má na konci zlý výsledok. 



Príklady zlodejov času (4) 

 

 

 

 
 

Posúdenie času potrebného na splnenie úlohy nie je vždy ľahkou úlohou. Ak sa 

zapojíte do procesu kontroly, zlepšovania, optimalizácie, dokončenia atď., Čo 

robíte znova, strácate čas ... vo väčšine prípadov strávený čas nie je úmerný 

dosiahnutému zlepšeniu. 

Buďte viac ako 

perfekcionista 

Výhody, ktoré nám súčasné mobilné zariadenia priniesli, sú nesporné, ale naučiť sa 

ich dobre využívať v každodennom živote je výzvou. Nespočetné možnosti 

konfigurácie s upozorneniami všetkých mobilných aplikácií môžu byť konštantným 

zdrojom rozptyľovania, ktoré nepretržite preruší našu prácu. 

Oznámenia 



Príčiny zlého riadenia času a riešenia (1) 

V skutočnosti sú zlodeji času dôsledkom 

zlého riadenia času, ale príčiny by sa 

mohli zoskupiť do .... 

Zdroj: www.pixabay.com  

http://www.pixabay.com/


Príčiny zlého riadenia času a riešenia (2) 

Nedostatok 

organizácie 

Nedostatok 

riadenia priorít 

Nedostatok 

plánovania 



 

Nedostatok organizácie 

Je nevyhnutné určiť úlohy, ktoré sa majú vykonať, 

aby ste mohli plánovať podľa svojich priorít. 

Bez predchádzajúcej organizácie budete venovať 

príliš veľa času tomu, aby ste vedeli, čo by sa 

malo robiť ďalej, aký by bol správny pracovný 

postup. 

Zdroj: www.pixabay.com  

http://www.pixabay.com/


 

Nedostatok riadenia priorít 

Akonáhle sa vám podarí zorganizovať a spresniť zoznam úloh, ktoré musíte vykonať, uvedomíte si, že nie 

všetky z nich majú rovnaký význam pre sledované ciele. 

Musíte mať jasno vo svojich prioritách a vytvoriť objednávku. 

Zdroj: www.pixabay.com  

http://www.pixabay.com/


 

 

Nedostatok plánovania 

Akonáhle sa vám podarí zorganizovať a spresniť zoznam úloh, ktoré musíte vykonať, uvedomíte si, že nie 

všetky z nich majú rovnaký význam pre sledované ciele. 

Musíte mať jasno vo svojich prioritách a vytvoriť objednávku. 

Zdroj: www.pixabay.com  

http://www.pixabay.com/


 

Eisenhowerova matica (1) 

Dwight Eisenhower bol generálom americkej armády počas druhej 

svetovej vojny a prezidentom Spojených štátov v rokoch 1953 až 1961. 

Počas svojho pôsobenia začal programy, ktoré viedli k rozvoju 

medzistátneho diaľničného systému, spusteniu prieskumu internetu 

alebo vesmíru. , V priebehu týždňov, mesiacov a dokonca rokov mal 

veľkú schopnosť riadiť svoj čas a udržať si svoju produktivitu. Jeho 

najslávnejšia metóda riadenia času je známa ako Eisenhower Box alebo 

Matrix a funguje tak, ako je uvedené nižšie. 



Eisenhowerova matica (2) 

Najprv musíte úlohy rozdeliť do štyroch kvadrantov: 

1. Naliehavé a dôležité: Zahŕňa tie úlohy, ktoré sa musia 

vykonať okamžite. 

2. Dôležité, ale nie naliehavé: Toto sú úlohy, ktoré môžete  

naplánovať na vykonanie neskôr. 

3. Naliehavé, ale nie dôležité: Úlohy, ktoré môžete 

delegovať na inú osobu. 

4. Ani naliehavé, ani dôležité: Úlohy, ktoré môžete vyradiť 

alebo odstrániť. 

Zdroj: www.pixabay.com  

http://www.pixabay.com/


Eisenhowerova matica (3) 

Eisenhower povedal: „To, čo je dôležité, je takmer nikdy naliehavé 

a čo je naliehavé, takmer nikdy nie je dôležité.“ Preto je dôležité 

rozlišovať medzi naliehavým a dôležitým. Prijatie hovoru od 

zákazníka alebo od šéfa môže byť naliehavé, ale kontrola e-

mailov od poskytovateľov bude dôležitá, ale menej naliehavá a 

môžete ju nechať na neskôr. Odporúča sa obmedziť počet úloh 

každého typu na maximálne osem na kvadrant, aby ste zaistili 

realistický plán riadenia času. 
Zdroj: www.pixabay.com  

http://www.pixabay.com/


Eisenhowerova matica (4) 

Sprav Rozhodni 

Deelguj Eliminuj 

Naliehavé Nenaliehavé 

Dôležité 

 

Nedôležité 



Eisenhowerova matica (5) 

Výhoda metódy Eisenhower spočíva aj v možnosti veľmi 

jasným a vizuálnym spôsobom klasifikovať naliehavosť a 

dôležitosť každej úlohy v známej štvor kvadrante. 

Umožňuje identifikovať činnosti, ktoré je potrebné 

vykonať, a tiež tie, ktoré je možné odstrániť, aby sa lepšie 

spravoval čas a zvýšila produktivita. Môžete vytočiť číslo 

ručne alebo na počítači alebo si stiahnuť aplikáciu 

Eisenhower do svojho mobilu. 
Zdroj: www.pixabay.com  

http://www.pixabay.com/


Výhody riadenia času na pracovisku 

Výhody riadenia času sú mnohé. Tu budú uvedené len niektoré z nich. 

Medzi najdôležitejšie patria: 

• Vyššia produktivita; 

• Väčšia dôvera; 

• Získanie schopnosti splniť navrhované ciele; 

• Príležitosť si užiť to, čo sa robí, a získať väčšiu kontrolu nad vlastným 

životom a prácou. 
Zdroj: www.pixabay.com  

http://www.pixabay.com/


Záver 

Ak chcete efektívne spravovať svoj čas, mali by 

ste ... 

• Naplánujte si deň; 

• Stanovenie priorít úloh; 

• Identifikujte svojich zlodejov času; 

• Vyhnite sa neproduktívnym stretnutiam; 

• Správa nepredvídaných udalostí; 

• Urobte si plánované prestávky. 

Zdroj: www.pixabay.com  

http://www.pixabay.com/


Pamätaj si! 

"Človek, ktorý sa odváža stratiť jednu hodinu života, neobjavil hodnotu života" 

Charles Darwin 



Referencie: 


