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2.7 PRACOVNÉ CESTY, SYSTÉMY PLÁNOVANIA ČASU, ORGANIZÁCIA
PRACOVNÝCH STRETNUTÍ A FIREMNÝCH AKCIÍ
2.7.3 Použitie systémov plánovania času pre bežné podnikateľské
účely
LO028: Používa plánovacie systémy pre spracovanie žiadostí od
ostatných na nové alebo zmenené záznamy za účelom poskytnutia
efektívnej podpory pri podnikaní.
Prosím, pomôžte Márii
Po skončení tohto stretnutia, budú účastníci schopní:
1. Porozumieť ako spracovávať požiadavky od ostatných
a a efektívne organizovať kalendáre
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
Účastníci dostanú prípadovú štúdiu a majú Márii pomôcť vyriešiť
veľmi zložitú situáciu.
Skupiny by si mali prípadovú štúdiu prečítať a prediskutovať. Každá
skupina musí pripraviť zoznam odporúčaní pre Máriu a prezentovať
ich pred ostatnými.
Prípadová štúdia: Prosím pomôžte Márii
Účastníci by mali venovať pozornosť nasledovnému:
Identifikovať potreby a ponechať nejaký čas počas dňa na
urgentné záležitosti, ktoré sa môžu vyskytnúť
Flexibilitu pre preplánovanie ak sa vyskytnú urgentné
záležitosti
V tejto prípadovej štúdii je možné lepšie preplánovať dve
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Iné komentáre pre trénera

stretnutia s dodávateľmi , radšej ako zrušiť workshop, ktorý sa
koná len raz za pár rokov.
Účastníci musia demonštrovať svoje porozumenie riešeniu
urgentných a dôležitých záležitostí. Takisto by mali preukázať, že si
uvedomujú, že nie je udržateľné riešiť všetky aktivity v daný deň (za
predpokladu, že Mária má stihnúť obed) a preto je potrebné niečo
preplánovať aby sa tam vmestili urgentné a dôležité záležitosti.
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: PROSÍM POMÔŽTE MÁRII
Mária pracuje ako osobná asistentka pána Nováka posledných 5 rokov. Pracuje v spoločnosti s 204
zamestnancami, a pre p. Nováka je najdôležitejšou osobou v spoločnosti. V podstate riadi jeho
kanceláriu.
Dnes je streda, 7. marca a Mária má pred sebou nasledovný denný plán (kalendár a zoznam úloh):
09:00-10:00

Stretnutie s p. Novákom ohľadne konferencie (poznámka 1.)

11:00-11:30

Stretnutie s novým dodávateľom ohľadne kartotékového systému (poznámka 2)

13:00-13:30
14:00-16:00

Stretnutie s existujúcim dodávateľom, týkajúce sa slabej kvality niektorých dodávok
Účasť na workshope pre osobné asistentky a sekretárky vedúcich pracovníkov
(poznámka 3)

1, Konferencia je veľmi dôležitá udalosť organizovaná spoločnosťou každý rok. Ide o
medzinárodnú udalosť, koná sa 3. júla. Mária má kľúčovú zodpovednosť za túto udalosť. Dnes
bude sfinalizovaný zoznam prednášajúcich a budú urobené niektoré rozhodnutia o dizajne
pozvánky. Takisto bude potvrdené miesto konania.
2, Stretnutie bolo iniciované dodávateľom, ktorý chce Márii prezentovať nový typ systému na
spravovanie údajov a databáz. Napriek tomu že v pláne spoločnosti pre najbližšie obdobie
zmena systému, Mária si myslela, že by bolo dobré mať o tom nejaké informácie. Takisto
dodávateľ sa veľmi snažil stretnutie zrealizovať.
3, Workshop je organizovaný najlepšou spoločnosťou v tejto oblasti a koná sa len raz za dva
roky, vždy sa týka veľmi zaujímavých a dôležitých informácií pre túto profesiu. Tento rok je
nosnou témou „event manažment“.
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Zoznam úloh
Príprava pozvánok na konferenciu (možno urobiť až po stretnutí s p. Novákom - predpokladané
trvanie 2 hodiny)
Finalizácia miesta konania, a zaslanie záväznej objednávky emailom (predpokladané trvanie 2
hodiny )
Mária prišla do práce 7:45 ako zvyčajne (15 min. pred začiatkom svojho pracovného času) Pripravila
kávu a skontrolovala kalendár a zoznam úloh.
Začala riešiť emaily a potom sa pripravila na stretnutie s p. Novákom. Potrebovala:
Vziať so sebou ponuky pre miesta konania, aby sa p. Novák mohol rozhodnúť
Vziať so sebou návrhy pozvánok, s cieľom vybrať dizajn
O 08:30 prišiel do práce p. Novák a o 9:00 začalo ich stretnutie a dohodli sa na pozvánkach, mieste
konania aj prednášajúcich) Mária sa vrátila k svojmu stolu a začala pracovať na úlohách pred ďalším
stretnutím.
Potom zazvonil telefón, ktorý jej úplne zmenil deň. Jeden z vlastníkov spoločnosti , p. Perry sa chystá
neočakávane pricestovať dnes večer. A chce sa stretnúť aj s p. Novákom a prediskutovať s ním nový
obchod. (informáciu dostal pred 10 dňami, ale ešte sa na ňu nestihol pozrieť)
Pán Novák ju zavolá do kancelárie a je vidno, že je vystresovaný . Mária sa má postarať o všetky
záležitosti ohľadne tejto návštevy (okrem letu, ktorý už je vybavený).
Konkrétne:
Zarezervovať ubytovanie
Zarezervovať taxi z letiska na hotel
Zarezervovať stôl v reštaurácii , na večeri musí byť aj ona prítomná
Takisto má zrušiť všetky schôdzky p. Nováka na nasledujúci deň, pretože ho strávi s p. Perrym.
Mária panikári, ešte má 3 stretnutia a množstvo nedokončených úloh. Vyzerá to, že nemá dosť času na
dokončenie svojej práce.
ČO JEJ NAVRHNETE?
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za
akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

