
Základným predpokladom úspechu v 
akejkoľvek oblasti je "mať zrovnanú hlavu" a 
vedieť, za čím idem. Žijeme v dobe zameranej 
na výsledky a výkon. Nepreberné množstvo 
informácií sa na nás valí každý deň, človek 
nemá šancu všetko ponímať. 

Komu inému skladať účty, ako 
sám sebe. Občas, ideálne jeden- 
krát týždenne sa na túto zmluvu 
pozrite a zhodnoťte, či ju 
skutočne dodržujete alebo či 
klamete sami seba.

Oblasti si nadefinujte podľa svojej potreby alebo sa zamerajte na tie základné:

- pracovné
- osobné (já sám)
- rodina / vzťahy (moje väzby a priateľstvá)
- koníčky

Pri stanovovaní svojich týždenných plánov a ich hodnotenia potom začínajte touto 
stránkou – kontrolujte svoj kurz!

CHCEM SVOJ ŽIVOT 
PREŽIŤ A SÚSTREDIŤ SA 
NA TO NAJDÔLEŽITEJŠIE

Definujte dôležité míľniky na svojej ceste v budúcom roku v 
základných životných oblastiach.
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Spíšte zmluvu sám so 
sebou!
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PILOT je nástroj na sledovanie pracovných i osobných priorít. Skvele 
funguje v kombinácii ako s papierovým, tak aj s elektronickým diárom.

Mesačné prehľady tvorí dvojstránka s 
prázdnymi stĺpcami. Umožňuje niekoľko 
spôsobov využitia:

TIP! Na stráženie 
určitého projektu sa 
výborne hodí TODO 
dlhá záložka na 
sledovanie
konkrétnych
krokov
projektu.

- ako nadpis použite daný mesiac
- zvýrazňovačom či inou formou si vyznačte 
víkendy
- posledný deň daného mesiaca podčiarknite 
(aby ste videli, kedy daný mesiac končí)

- ako nadpis zadajte názvov projektu (napr. 
marketing v budúcom polroku)
- víkendy si vyznačte zvýrazňovačom
- označte deň štartu projektu
- jednotlivé fázy projektu rozkreslite do 
časovej osy

1. Ako mesačný kalendár

2. Ako projektový kalendár pre 
špecifické projekty

MESAČNÉ PLÁNY ALEBO 
PROJEKTY?
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PILOT je skvelý vďaka jednoduchému 
konceptu týždenného plánovania.

- týždenný plán
- týždenný diár pre exekutívu
- stránky pre hodnotenie týždňa

1. Jedenkrát týždenne si urobte čas sami pre 
seba a premyslite si, čomu chcete venovať 
svoju pozornosť = naplánujte si týždeň

2. Pár slovami si jednoducho stanovte cieľ 
týždňa - tak, ako to cítite

3. Top 3 najdôležitejšie záležitosti sú projekty, 
ktoré "musia" byť hotové

1 týždeň = 4 stránky

Ako s PILOTom jednoducho plánovať?

PLÁNUJEME TÝŽDEŇ

TIP: Nezabúdajte na 
osobnú a vzťahovú úroveň. 
Aj tie sú veľmi dôležitou 
súčasťou vášho života.

Ďalšiu časť plánu tvoria projekty, úkoly alebo delegovaná práca. V tejto oblasti 
môžete využiť niekoľko možných prístupov:

- projekty, ktoré chcete ďalej kontrolovať / posúvať
- plán životných rolí a ich úkolov pre tento týždeň
- delegovaná práca = úkoly zadané kolegom v tíme, ktoré chcete kontrolovať

TIP: Oddeľte farbou pracovné od osobných úkolov 
alebo jedny píšte hore, druhé dole.

Budujte pozitívne návyky! Maximálne 3 naraz.
Budujte pozitívne návyky. Sledujte ich plnenie v spodnej časti stránky.
Okienka znamenajú dni v týždni a slúžia k odškrtnutiu splnenia (princíp
nepretrhnutej reťaze).

TIP: Na označenie dní, kedy sa danej aktivite chcete venovať 
dajte do okienka bodku. Bude vám pripomínať, čo ste si sľúbili. 

Čo chcem tento týždeň stihnúť - Tu je priestor pre vaše osobné úkoly. 

Projekt vs. delegované úkoly



PILOT je navrhnutý pre prácu s 
prioritami v priebehu týždňa. Nenájdete 
tu ani dátum, ani hodiny. To umožňuje 
zamyslieť sa nad dňom ako prázdnym 
priestorom a nad jeho využitím.

Nikto vás nebude kontrolovať, iba vy sami. 
Preto využite tento priestor pre veci, ktoré 
budú večer naozaj odškrtnuté!

Snažte sa naplniť váš deň tým, čo považujete 
za dôležité. Je to len na vás, čo si do každého 
dňa zapíšete a ako.

Každý deň začnite s tromi
najdôležitejšími úkolmi!
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PRÁCA S PRIORITAMI 
BEHOM TÝŽDŇA

Váš deň je ako pohár! Ráno sa javí prázdny a 
keď ho nenaplníte vy, urobí to niekto iný! 
Vypíšte si úlohy, priority, poznámky a 
pripomienky toho, čo chcete v danom dni 
stihnúť vy bez ohľadu na okolitý svet.

Čo mám dnes na pláne?

TIP:
Pokiaľ naozaj potrebu-
jete časové záznamy, 
predeľte si deň v 1/3 
čiarou. Do vrchnej 
časti si píšte časy a 
udalosti (8:00 porada, 
a pod.), spodnú využite 
na súpis vyššie 
uvedeného.

Vďaka konceptu 25.hodiny si každý deň pripomeňte záležitosti, ktoré by ste radi 
urobili, ale "nemáte na ne čas". Každý vie, že mať čas na to dôležité je skutočne 
otázkou voľby pre vás tých správnych priorít. Ak nemáte čas na niečo, čo je pre vás 
skutočne dôležité, zhodnoťte danú situáciu a nebojte sa zmeny.

Pravidelne a dostatočne dlho si vypĺňajte svoju 25. hodinu a uvidíte, čo sa bude 
diať ... Rovnaké je to aj s vďačnosťou. Každý deň sa vo vašom živote odohrá niečo, 
za čo môžete byť radi, čo vás posúva alebo pomáha mať lepší deň. Buďte za to 
vďační a zapisujte si to. Pomôže vám to vybudovať pozitívny pohľad na svet.

25.hodina a vďačnosť z každého dňa…

Čo by ste robili, keby to bolo iba na vás 
a nemuseli by ste na nič prihliadať?
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BEZ KONTROLY NIE JE VEDENIE 
ALEBO HODNOTÍME TÝŽDEŇ

Skvelé plány sú jedna vec, ich realizácia vec 
druhá. A sebakritický pohľad je niekedy pre 
posun nevyhnutný. Nebojte sa si na konci 
týždňa sadnúť a pozrieť sa na svoje výsledky. 
Buďte autentický a nebojte sa pravdy.

TIP: Kvadranty môžete použiť aj inak.
Prvé dva využite pre zápis + / -, ostatné využite na poznám-
ky/pripomienky – z porady, zo schôdzky a na NEZABUDNI veci.

A nezabudnite 
si napísať, čo 
vám tento 
týždeň urobilo 
radosť a komu 
ste urobili 
radosť vy! 
Budujte si tým 
v každoden-
nom živote 
pozitivitu.

Odporúčame teda každú oblasť nadpísať a popísať 
štýlom +/-, teda "čo sa podarilo" a "čo sa nepodarilo" a 
predovšetkým PREČO! Určiť si dôvody a reflektovať 
ich v ďalšom plánovaní je kľúčové.
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POZNÁMKY, POZNÁMKY 
A ZASE LEN POZNÁMKY

Poznámkovú a diárovú sekciu oddeľuje žltý 
papier s indexom. Táto stránka slúži na 
evidenciu záznamov, lebo každá poznámková 
stránka má priestor pre číslovanie / 
indexáciu. Postup ako to využívať nájdete 
nižšie.

Chcete mať vo svojich poznámkach 
prehľad? Indexujte a veďte si štruktúru!

TIP: INDEX by mal 
obsahovať označenie 

stránky a kľúčové slová 
vystihujúce podstatu 

poznámky. Niekto si pre 
lepšiu orientáciu pripojí 

za index aj dátum 
záznamu.

Je iba na vás, ako budete poznámkovú oblasť využívať. Naše odporúčanie znie - 
využívajte poznámkový priestor PILOTa iba pre poznámky týkajúce sa aktivít 
vedených v Pilotovi, tzn. pre projekty, úlohy a poznámky, ktoré sa týkajú 
konkrétnych aktivít.

Ak potrebujete viesť poznámky z rokovaní, porád a z iných oblastí, potom 
odporúčame zaobstarať si na tieto poznámky samostatný notes.

Podľa vami zvolenej štruktúry poznámkovej oblasti možno v zásade použiť 2 
prístupy indexácie stránok:

- klasické priebežné číslovanie od 1 do 44
- rozdelenie poznámok napr. na naše známe 4 oblasti – po 11 stránkach. Index 
stránky následne viesť vo formáte "označenie sekcie + číslo stránky, napr. P01 – P11 
(pre pracovnú oblasť).

Ako stránky INDEXovať?

Každý si rád píše poznámky. PILOT má pre ne vyhradených 44 strán!

TIP: Pokiaľ si zadovážite na poznámky zo stretnutí samostatný notes, 
môžete podobný spôsob indexácie zvoliť aj v ňom. Následne si môžete 

do PILOTa alebo do svojho diára k termínu dopísať tento Index a 
budete presne vedieť, kde nájdete poznámku z danej schôdzky.


