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Váhy vecí

poskytujú odpoveď na otázku:

o koľko viac alebo menej časovo náročný je jeden typ veci v
porovnaní s iným

a poskytujú vzorec ktorý:

determinuje potrebný počet sudcov na zvládnutie zaťaženosti, ktorú
predstavuje ročný nápad vecí a na vyrovnávanie pracovnej zaťaženosti
medzi rôznymi sudcami a súdmi.



Vzorec váh vecí založený na aktivitách

Pracovný čas za 
všetky udalosti v 

type vecí

Pracovný čas na 
udalosť

Frekvencia udalostiUdalosť

30 minút10 minút3Pojednávanie

90 minút30 minút3Príprava na 
pojednávanie

75 minút15 minút5Rozhodnutie, ktorým sa 
nekončí konanie

75 minút75 minút1Rozhodnutie ktorým sa 
končí konanie

270 minút = 4,5 hodínVýsledná váha veci



Kontrola snímky dňa pred odovzdaním

• Prosím, skontrolujte že je správne uvedený dátum na každej snímke 
dňa. Ak chýba na jednom alebo viacerých časových snímkach, prosím 
doplňte ho.

• Uistite sa, že každá snímka dňa uvádza jeden dátum. Ak ste použili tú 
istú snímku dňa na dokumentovanie viac ako jedného dňa, prosím 
dajte nám vedieť (moderátor by mal označiť hlavičku tejto snímky dňa 
žltým zvýrazňovačom a tiež zarámovať časové dáta, ktoré sú 
relevantné pre každý osobitný deň. 

• Prosím, skontrolujte že každý riadok na každom hárku  pozostáva tak 
zo „začiatočného času“ ako aj z „konečného času“.



Prosím skontrolujte či „konečný čas“ v každom riadku koreluje so 
„začiatočným časom“ nasledujúceho riadku v snímke dňa a či 
odzrkadľuje Váš pracovný čas.

Napr.:

09:15- 10:30

10:30-10:30 Jednoduchá chyba. Z kontextu vyplýva, správne má byť: 

10:30-11:30

11:30- 11:35

Kontrola snímky dňa pred odovzdaním



Kontrola snímky dňa pred odovzdaním

• Prosím, skontrolujte či v každom riadku je iba jedna značka.  Buď 
jedna značka „X“ alebo jedna značka „číslo“ v stĺpcoch k procesom 
tvorby rozhodnutí. Riadok, v ktorom sú 2 značky nebude akceptovaný, 
pretože neidentifikuje pracovný čas na jednu aktivitu. Napr.:

Pracovný čas 

aktivity

Príprava na 

pojednávanie

Písanie procesného 

rozhodnutia ktorým

sa nekončí konanie

09:10-09:52 X 1



Kontrola snímky dňa pred odovzdaním

• Ak objavíte riadok, ktorý uvádza pracovný čas (začiatočný a koncový 
čas), ale nedokumentuje na akej aktivite ste participovali, pokúste sa 
ju spätne vystopovať, aby ste mohli doplniť chýbajúce dáta.

Napr.:

09:00 - 09:45 - prázdny riadok

09:45- 10:00  - verejné vyhlásenie v „C“ veci

Ak viete napr. pomocou kontroly kalendára Vašich pojednávaní, že v 
tom čase ste viedli pojednávanie v „Cb“ veci, potom môžete doplniť 
chýbajúce dáta.


