Číslo metodického nástroja
Názov a číslo pracovnej oblasti
Názov a číslo kapitoly
Názov a číslo výstupu
vzdelávania
Názov metodického nástroja
Cieľ metodického nástroja

Individuálne alebo skupinové
cvičenie
Typ metodického nástroja

Popis cvičenia

EUPA_LO_004_M_005
2.1 ADMINISTRATÍVNE POSTUPY
2.1.2 Zabezpečovanie zásob kancelárskych potrieb
LO4: Vie vysvetliť a opísať postupy kontroly skladu kancelárskych
potrieb a zabezpečiť, aby kancelária fungovala bez problémov.
Objednávanie kancelárskych potrieb
Po dokončení tohto cvičenia, budú účastníci schopní:
1. Vysvetliť a popísať postupy kontroly zásob kancelárskych
potrieb, ktoré musia uplatňovať, aby mohla kancelária
fungovať bez problémov
2. Načrtnúť postup používaný na objednávanie od určitého
dodávateľa
Individuálne
Skupinové
Písomné cvičenie
Analýza videa
Simulácia
Výber z viacerých možností
Skupinové cvičenie s kartami
Cvičenie s použitím ICT
Hranie rolí
Skupinová diskusia
Prípadová štúdia
Kreatívna skupinová práca
Súťaž
Objednávanie kancelárskych potrieb
Účastníci dostanú 6 emailov s požiadavkami od manažéra a kolegov
na objednávku kancelárskych potrieb a materiálu
–

Nasleduje skupinová diskusia o možných firemných
politikách (kto je zodpovedný za aký druh materiálu, v
závislosti od veľkosti spoločnosti, kedy je potrebné
povolenie od manažéra (v súvislosti s množstvom,
cenou,...)) atď.

–

Účastníci vytvoria malé skupiny (po 3-4) a prejdú si tieto
požiadavky, pripravia zoznam vecí, ktoré je potrebné
objednať a následne hľadajú na internete a zatelefonujú
niekoľkým dodávateľom, aby získali viac informácií o
procese a podmienkach objednávky. Potom skupiny
poreferujú o svojich zisteniach celej skupine, tréner
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následne porovná a zosumarizuje zistenia.
–

Každý z účastníkov má vytvoriť písomnú objednávku.
Tréner požiada 4 účastníkov, aby nahlas prečítali svoju
objednávku, a ohodnotí ich čo do štylizácie, detailnosti,
štruktúry,...
6 požiadaviek (mali by byť na samostatnom hárku papiera)
1. Plniace pero značky Parker, 6 rôznofarebných
zvýrazňovačov, Kožená taška na počítač, Post it lístočky
2. 120 Obálok A4, 12 modrých pier, nožnice, veľká zošívačka
3. Štítky, obálky, 30 poštových známok, Obal na vizitky, Veľké
Post it lístky
4. Mlieko do kávy, kalkulačka, zošívačka
5. Adresár, stolový kalendár, zvýrazňovače, nožnice
6. Magnetická tabuľa a magnetky, ceruzky (aspoň 12), 3
balenia fixiek na tabuľu

Cvičenie sprevádza

Potrebné vybavenie tréningovej miestnosti:
Počítače s pripojením na internet a telefón
Riešenie

Iné komentáre pre trénera

Neexistuje správne riešenie – účastníci by si mali všimnúť, že
objednávky nie sú veľmi špecifické, a preto by sa mali dopýtať na
detaily aby sa ubezpečili že ich objednávka bude správna, Mali by
diskutovať aj o tom, či daná osoba naozaj potrebuje dané
predmety k svojej práci, či by ich nemali objednať viac, aby boli
v zásobe a pod.
V závislosti na veľkosti spoločnosti a zodpovednostiach
a právomociach osoby, môže objednávať pre seba, pre oddelenie
prípadne celú spoločnosť. Môže nakupovať v papiernictve osobne,
uskutočniť objednávku telefonicky, cez internet alebo objednať
prostredníctvom katalógu (tréner by mal byť schopný odporučiť
bežné webstránky spoločností v danej krajine).
Objednávky môžu byť odoslané poštou alebo doručené priamo do
spoločnosti.
Po zistení potrieb, by sme ale nemali preceňovať množstvo, ktoré
budeme objednávať. Využívanie množstevných zliav nie je vždy
vhodné, pretože určité položky (jedlo, nápoje) nemožno skladovať
veľmi dlho.
Administratívny personál by mal vykonávať inventúru zásob.
Inventárny denník je takisto užitočný nástroj na vedenie evidencie
používania zásob. Okrem každodenných položiek, ako perá, papier,
ceruzky, spinky a euroobaly, niektoré položky potrebujú špeciálne
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posúdenie. Napríklad tonery musia byť objednávané špeciálne pre
konkrétne kancelárske zriadenia.
Kancelárske potreby by mali byť uložené na policiach v sklade
alebo skriniach. Ak majú zamestnanci prístup k tomuto skladu,
zvážte označenie jednotlivých políc, pre udržanie poriadku.
Udržiavajte sklad organizovaný a čistý. Položky, ktoré najčastejšie
používate by mali byť umiestnené v úrovni očí, kde ich najrýchlejšie
nájdete a sú ľahko dostupné. Položky ktoré je možné vyliať alebo
vysypať by mali byť na spodnej polici. Snažte sa zachovať originálne
balenie, uľahčí vám to opakované objednávky danej položky.
Z rovnakého dôvodu ponechajte škatule otvoreného kancelárskeho
papiera uložené tak, že bude viditeľný štítok škatule. Existuje totiž
množstvo typov a gramáží kancelárskeho papiera a niektoré sa
lepšie hodia pre konkrétne tlačové úlohy ako iné.
Nasleduje zoznam bežných kancelárskych potrieb usporiadaných
podľa typu:
Audiovizuálne pomôcky a vybavenie
Audiovizuálne vybavenie a doplnky
Vybavenie na laminovanie
Vybavenie na viazanie
Nástenky, tabule, korešpondencia
Prezentačné nástroje
Tabule
Flip-chart
Nástroje na kreslenie a grafiku
Základný materiál a štítky
Lepidlá a lepiace pásky
Poznámkové bločky, lístky, zošity, pokladničky, Post it lístky
Základné nástroje pre kontrolu
Menovky, lístky
Svorky, spinky
Dierovačky a rezačky
Gumičky
Trezory a bezpečnostné zariadenia
Korekčné pásky
Zošívačky
Nálepky
Pečiatky

Kuchynka
Dávkovače na nápoje
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Chladené nápoje
Kuchynské spotrebiče
Riad a príbory
Káva a horúce nápoje
Lekárnička
Hodiny
Kufríky a obaly
Kufríky
Obaly na laptop
Obaly na vizitky
Rýchloviazače
Šanóny
Zakladače
Ruksaky
Vzorkovníky
Kalendáre a plánovače
Adresáre
Organizéry
Telefónne diáre
Kalendáre
Nástenné plánovače
Náhradné náplne a príslušenstvo k plánovačom
Čistiace potreby
Osviežovače vzduchu
Čističe skiel a zrkadiel
Čističe kúpeľní a WC
Mopy, vedrá
Mydlo
Kefy, prachovky
Hubky a stierky
Podlahové a kobercové čističe
Smetiaky a vrecia na odpad
Vysávače
Tlačivá
Obchodné a personalistické tlačivá
Gravírované výrobky
Vizitky
Obálky
Hlavičkový papier
Štítky
Špeciálne a vlastné pečiatky
Archivácia, viazanie a skladovanie
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Viazačky a príslušenstvo
Rozraďovače
Indexy
Krabice
Obaly
Fólie
Rozdeľovače
Euroobaly
Lišty
Regály
Väzby
Údržba
Čističe vzduchu
Baterky
Rebríky a stolčeky
Predlžovačky
Žiarovky
Ventilátory
Náradie
Ohrievače
Ručné vozíky
Kufríky na náradie
Organizéry a doplnky pracovného stola
Držiaky kníh
Zakladače
Organizéry káblov
Držiaky na perá
...
Papier, Formuláre a obálky
Prázdne certifikáty
Papier
Obchodné formy
Rolky papiera
Fotopapier a iný špeciálny papier
Nástenky
Obaly na dokumenty
Pečate
Obálky
Daňové formuláre
Perá, ceruzy, fixy
Gumy
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Strúhadlá
Zvýrazňovače
Spotrebný materiál pre tlačiarne a faxy
Tonery a cartidge do tlačiarní
Toaletné potreby
Toaletný papier
Vreckovky
Obrúsky
Zásobníky
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