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1. Najvyšším princípom plánovania je písomná forma.

Všetky činnosti, úlohy a termíny si poznamenávajte do diára okamžite. Iba

tak si vždy udržíte prehľad a môžete sa sústrediť na podstatné záležitosti.

2. Svoj ďalší deň si plánujte vždy večer.

Nenechajte za seba pracovať svoje podvedomie, nech počas noci pôso-

bia jeho kreatívne sily.

3. Urobte odhad časových potrieb a určite časové limity.

Aj každý finančný rozpočet sa musí nejakým spôsobom kalkulovať.

- Uvedomte si: čas má ešte väčšiu cenu ako peniaze!

- Nepresný odhad je lepší, ako vôbec žiadny. Preto:

4. Nerozplánujte si celý deň.

Malo by vám zostať ešte 40 – 50 % rezervného času. Zo skúseností zistí-

te, čo sa dá počas vášho pracovného dňa naplánovať a stihnúť a čo nie.

5. Začnite, zvládnite a ukončite deň pozitívne.

Váš vnútorný postoj určuje vaše správanie a správanie vášho okolia.

Myslite a žite pozitívne. Radujte sa zo svojho úspechu.

PREČO by ste si mali stanoviť priority

Čo môžeme dosiahnuť lepším stanovením priorít? Zostavenie poradia úloh vám

umožní:

�� Optimálne využiť čas

�� Lepšie dosiahnuť stanovené ciele

�� Koncentrovať svoje sily a energiu na úspechy

�� Pracovať iba na dôležitých a nevyhnutných úlohách.

�� Úspešný manažment času je úspešným manažmentom priorít.

AKO stanoviť priority
�� PARETOV PRINCÍP

- Je lepšie urobiť správnu prácu (efektivita), ako urobiť prácu iba „správne“

(efektívnosť). Aj dlážku možno čistiť svedomito.

- S vynaložením 20 % času dosiahnete už 80 % výsledkov, keď svoju aktivitu

zameriate na strategicky významné body.

- Táto zákonitosť je odvodená od talianskeho ekonóma Vilfreda Pareta a je

známa ako pravidlo 80:20 alebo ako Paretov princíp.

Príklady Paretovho princípu:

- 20 % zákazníkov alebo výrobkov často prinesie až 80 % obratu.

- 20 % výrobných chýb spôsobí 80 % nepodarkovosti.

- 20 % informácií obsahuje už 80 % informačnej hodnoty.

�� METÓDA ABC

- Kľúčom úspešnosti manažmentu času je, aby všetky plánované aktivity

mali jednoznačnú prioritu: Tieto aktivity sú zoradené do poradovníka

podľa klasifikácie A-B-C.

- Úlohy A sú najdôležitejšie; nemožno ich delegovať a majú pre príslušnú

osobu najväčšiu hodnotu, napr. predajné rozhovory pre predajcov.

- Úlohy B sú priemerne dôležité a čiastočne ich možno delegovať.

- Úlohy C zaberajú najviac času a ich hodnota je minimálna, napr. papie-

rovanie, čítanie, archivácia, akty, korešpondencia, správa.

- Ak zhodnotíte význam svojich činností pre splnenie cieľov (podľa klasi-

fikácie A/B/C) a zvážite, aký podiel času im venujete, potom ste svoj čas

využili tým najlepším spôsobom, to znamená, že ste si na úlohy A rezer-

vovali najviac svojho času.

- Metóda ABC funguje v praxi najlepšie vtedy, keď si naplánujete na jeden

deň iba jednu, maximálne dve úlohy A. Rešpektujte rezervný čas pre

nepredvídané udalosti. Aj tu platí, že menej je viac!

Pä� rozhodujúcich pravidiel denného plánovania

Ako zaobchádza� s komentárom?

Stanovenie priorít: Menej je viac
HODNOTA ČINNOSTI

65 % 20 % 15 %

Úlohy A Úlohy B Úlohy C

veľmi dôležité dôležité papierovanie,

rutinné záležitosti

15 % 20 % 65 %

SKUTOČNE POUŽITÝ ČAS

Keď prednášate, musíte rátať s tým, že sa v publiku vyskytnú „vŕtači“. Nenechajte sa tým vyviesť z miery, 

aj keby malo ísť o zle myslenú námietku. Ak by ste reagovali agresívne, potom takého človeka iba „nažhavíte“

a následkom toho príde k nepeknej výmene názorov. Najlepšie je:

�� Prepočuť to. Keď ide o nejakého „vŕtača“, jednoducho ho „prepočujte“.

Ak by sa vyskytlo viac nahlas prednesených komentárov, musíte reago-

vať.

�� Odsunúť odpoveď. Odpovedzte: „Ďakujem za vašu námietku. Vrátim sa

k nej neskôr.“ Taký komentátor vidí, že beriete jeho námietku vážne 

a hodláte sa pustiť do výmeny názorov. 

�� Položte protiotázku. Požiadajte takého „komentátora“, aby zopakoval

svoj výrok. Ešte väčší účinok dosiahnete, ak si necháte vysvetliť určité

výroky alebo tvrdenia.

�� „Odraziť“ komentátora. Požiadajte ho, aby sa postavil, povedal najprv

svoje meno, funkciu a pod. Takýto postup pôsobí upokojujúcim dojmom.

�� Pritakať. Poďakujte pri konštruktívnej námietke za to, že bola položená.

Povedzte: „V tom s vami súhlasím, ale zamysleli ste sa tiež nad tým, 

že ...“

�� Nezdržiavať sa. Povedzte: „Poznám túto námietku. Myslím si však, že

pre ostatných poslucháčov bude lepšie, ak budem pokračovať. Prosím,

obráťte sa na mňa s touto námietkou po prednáške.“

�� Na takého „komentátora“ sa už počas celej prednášky nepozrite, pokiaľ

ste mu na jeho námietku odpovedali. Ihneď sa obráťte na publikum 

a pokračujte vo svojej reči.
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