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Aktivity projektu SOCRATES na vyučovaní predmetu 

ADMINISTRATÍVA A KOREŠPONDENCIA 

 

 

D r u h ý   r o č n í k 

 

• skupinové súťaže - odpisy rôznymi metódami, napr. milánskou, arabskou, 

predlžovaný odpis, rýchly odpis 

• program "Desiatimi prstami", prípadne ATF, ZAV 

• vlastný hlavičkový papier triedy 

• texty a písomnosti v cudzom jazyku 

• korektorské značky 

 

 

Odpis milánskou metódou 

 

 

je určený predovšetkým na nácvik presnosti. Prvýkrát sa použil na medzinárodnom sústredení 

pisárov na stroji v Miláne. Text sa odpisuje súvisle od začiatku: 

 

 

1. variant: Ak žiak urobí chybu, text píše od začiatku. 

 
 
Príklad 
 
Vnútorný obchod sa vo svojich formách prispôsobuje členitosti 
trhu, ktorý obstaráva. O veľkoobchode hovoríme tam, kde sa st 
 
Vnútorný obchod sa vo svojich formách prispôsobuje členitosti 
trhu, ktorý obstaráva. O veľkoobchode hovoríme tam, kde sa spro- 
stredkuje vo veľkom. Veľkoobchod je distribučný orgán, ktorý nie 
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2. variant: Ak žiak urobí chybu, text píše od začiatku odseku, v ktorom urobil chybu. 
 
 
Príklad 
 
Pedagogický výskum potvrdil, že v dôsledku zriaďovania rôznych 
typov stredných škôl v uplynulom polstoročí maturitná skúška 
v súčasnosti nie je objektívnym meradlom žiakových schopností 
a vedomostí na všetkých školách. Preto sa pristupuje k radikálnym 
zmenám v organizácii, náplni a hodnotení maturitnej skúšky. 
 
Cieľom novej koncepcie maturitnej skúšky je predovšetkým zvýšiť 
jej kvalitu na úroveň porovnateľnú zo skúškou v štáti  
 
 
 
 
Pedagogický výskum potvrdil, že v dôsledku zriaďovania rôznych 
typov stredných škôl v uplynulom polstoročí maturitná skúška 
v súčasnosti nie je objektívnym meradlom žiakových schopností 
a vedomostí na všetkých školách. Preto sa pristupuje k radikálnym 
zmenám v organizácii, náplni a hodnotení maturitnej skúšky. 
 
Cieľom novej koncepcie maturitnej skúšky je predovšetkým zvýšiť 
jej kvalitu na úroveň porovnateľnú zo skúškou v štátoch Európskej 
Únie zvýšiť objektivitu výsledkov maturitnej skúšky, ďalej 
dosiahnuť aby vysoké školy na prijímacích skúškach akceptovali 
maturitné vysvedčenie, ale tiež zjednotiť hodnotenie 
a klasifikáciu vedomostí maturantov.  
 

Po skončení odpisu sa hodnotí počet riadkov, ktorý žiak napísal súvisle bez chyby. Vyhráva 

žiak, ktorý má najviac bezchybných riadkov. 
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Odpis arabskou metódou 

  

- žiak píše vybraný riadok od konca na absolútnu presnosť. Hodnotí sa počet chýb. Vyhráva žiak 

s najmenším počtom chýb. 

 

 
Príklad 
 
utsar a ínerohco hcýkcihcysp utčop umecújatsaran eláts keirpaN 
mélborp as íduľ hcývardz envítaler u ja vomélborp hcýkcihcysp 
 

 

 

 

Predlžovaný odpis 

 

 

je určený na nácvik rýchlosti písania. Text sa odpisuje od začiatku 1 minútu, potom od začiatku 

2 minúty, potom 3 minúty, potom 5 minút. Hodnotíme počet úderov a počet chýb. Vyhráva žiak 

s najvyšším počtom úderov a nulovým/minimálnym počtom chýb. 

 

 

 

Rýchly odpis so zníženou penalizáciou/bez penalizácie 
 

 

je vhodné použiť na konci vyučovacej hodiny. Žiak píše maximálnou rýchlosťou. Chyby sa 

neopravujú, ale musí byť jasný význam textu. Hodnotí sa rovnako ako predlžovaný odpis. 

 

 
Príklad 
 
Psychológovaia a psychiatri hovoria o tom,k že ich pomoc 
vyhľadávajú predovšetkým tí odvážnejší. Ľudia a medzi mini aj 
úspešní zamestnani firiem si stále neuvdomujú, že vyhľadať 
psychoóga znamená pracovať na svojom vzostupe, a nie páde. Čím 
neskôr sa ľudia s psychickýmik problémami eči ochorením liečia, 
tým 
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Vlastný hlavičkový papier projektovej skupiny 

 
Obchodná akadémia, 2. A trieda 

K. Mikszátha 1, 979 80  Rimavská Sobota 
 
 

                                                                                      
                                                                                     ●                                                                      ● 

 
 
 
 

                                                                                     
                                                                                     ●                                                                     ● 
 
  

                                                         Miesto odoslania 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 
 
 

 
Telefón             Fax            Bankové spojenie           IČO                Internet 
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09. 02. 2004       37. hodina – list v ANJ      Kajbová/2. A          
 
 
February 09, 2004 
Personnel Manager 
Richards Investment Corp. 
726 Burret St. 
St. John´s, Nfld. 
A1A 2B7 
 
 
Dear Madam, 
 
Mr. Robert Wellesley, who was formely a pay clerk in 
your firm, has given us your name as a reference. 
 
We would appreciate a letter from you in which you 
comment on Mr. Wellesley´s capabilities, reliability, 
and overall effectiveness while he was in your employ. 
 
We will, of course, keep this information in the 
strictest confidence. We are grateful for your 
assistance in this matter. 
 
Yours truly, 
 
 
 
W. Dempsey 
Staffing Services 
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20. 02. 2004   40. hodina – text v ANJ      M. Kékešiová/2. A 
 
...DETERMINED in the spirit of those Treaties to continue the  
process of creating an ever closer union among the peoples of 
Europe on the foundations already laid, CONSIDERING  that Article   
49 of the Treaty on European Union affords European States the  
opportunity of becoming members of the Union, CONSIDERING that 
the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of  
Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the 
Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of 
Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic have 
applied to become members of the Union, CONSIDERING tha the 
Council of the European Union, after having obtained the opinion 
of the Commission and the assent of the European Parliament, has 
declared itself in favour of the admission of these States, HAVE 
DECIDED to establish by common agreement the condition of 
admission and the adjustments to be made to the Treaties on which 
the European Union is founded, and to this end have designated as 
their Plenipotentiaries... WHO, having exchanged their full powers 
found in good and due form, HAVE AGREED AS FOLLOWS: (ARTICLE 1) 1. 
The Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of 
Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the 
Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of  
Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic hereby 
become members of the European Union and Parties to the Treaties 
on which the Union is founded as amended or supplemented. 2. The  
conditions of admission and the adjustments to the Treaties on  
which the Union is founded, entailed by such admission, are set 
out in the Act annexed to this Treaty. The provisions of that Act 
shall form an integral part of this Treaty. 3. The provisions 
concering the rights and obligations of the Member States and the 
powers and jurisdiction of the institutions of the Union as set 
out in the Treaties referred to in paragraph 1 shall apply in  
respect of this Treaty. (ARTICLE 2) 1. This Treaty shall be 
ratified by the High Contracting Parties in accordance with their 
respective constitutional requirements. The instruments of  
ratification shall be deposited with the Government of the Italian 
Republic by 30 April 2004 at the latest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                              administratíva a korešpondencia 
                                

                                                                                                                  88    

 
Korektorské značky 

 
 

sú témou, ktorá sa má preberať až v treťom ročníku. Vzhľadom na pokročilú úroveň zručností 

pri tvorbe a spracovaní textov bola téma zaradená na koniec druhého ročníka.  

Korektorské značky sú všeobecne uznávané a akceptované ako značky, ktoré pomáhajú 

upraviť už napísaný text tak, aby bol formálne, jazykovo a štylisticky presný.  

Pri výučbe je potrebné oboznámiť každého žiaka s normalizovanými korektorskými značkami – 

sú obsiahnuté v STN 88 0410 Korektorské značky. Nácvik úpravy textu podľa korektorských 

značiek uľahčujú texty v časopise Slovenský stenograf, ktoré už obsahujú autorskú korektúru. 

 

 
Príklad textu po vykonaní korektúr 
 
Obchodné a nákupné aliancie zaznamenali v poslednom  
období systémový i kvalitatívny pokrok. Štyri 
dominantné nákupné centrály Spoza-Zdroj, Coop 
Centrum, Slovpos a Noba pokryli prevažnú časť 
sortimentných požiadaviek družstevného i 
súkromného obchodu. Je to výsledok globalizácie 
slovenského obchodného priestoru v uplynulom roku, 
ktorá prinútila domácich obchodníkov na ešte užšiu 
kooperáciu.  
 
 
V roku 2001 sa obchod, kde  
prevažuje slovenský kapitál, zadefinoval v troch  
polohách. Prvú skupinu maloobchod, pre ktorý 
pracujú pomerne známe a silné nákupné centrá. Zásobuje 
plnohodnotným sortimentom tovaru okrem veľkých  
supermarketov najmä stredný formát predajní 
s plochou od 200 až do 2500 m2  predajnej plochy a so  
sortimentom do 10-tisíc položiek.  
 
 
Druhú skupinu predstavuje ešte stále úspešne pôsobiaci  
veľkoobchod, ktorý má v regiónoch viacročne 
vzťahovo i zmluvne zabezpečenú sieť malých 
a stredných obchodníkov. Okrem výnimiek sólových 
supermarketov ide o pultové a samoobslužné predajne 
s predajnou plochou do 400 m2 a sortimentom  
do 5-tisíc položiek. Z tejto skupiny možno uviesť 
najmä veľkoobchodny Opal Fytos Group, 
Mitoma, PT Táborský, Bameko, Libex, Spilip 
či Supako Nova.  
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T r e t í   r o č n í k 
 

• písanie na presnosť a rýchlosť – metódy ako v 2. ročníku 

• korektorské značky – viď 2. ročník 

• tvorba reklamných tlačív 

• „Detektívna kancelária FOFO“ 

• formuláre 

• obchodná korešpondencia – prezentácie v programe PowerPoint 

 
Tvorba reklamných tlačív 

 

spája vedomosti žiakov z odborných predmetov Administratíva a korešpondencia, Ekonomika, 

Informatika. U žiakov sa téma stretáva s pozitívnym ohlasom, pretože na základe teoretických 

vedomostí a príkladov z praxe môžu vytvoriť vlastné – nekonvenčné propagačné materiály – 

viď strany 8 - 10. 

 
Detektívna kancelária FOFO 

 

predstavuje imaginárnu spoločnosť žiakov – detektívov, ktorí v utajení (majú pridelené čísla) 

kontrolujú obchodné listy. Úlohou detektíva je skontrolovať list, ktorý napísal niekto iný a do 

„správy“ napísať zistené chyby a navrhovaný trest pre „páchateľa chýb“. „Páchateľ“ sa musí 

pred tribunálom obhájiť a zistené chyby napraviť. Na činnosť detektívov dohliada „zaujatý 

pozorovateľ“ – vyučujúci. 

Aktivita je vynikajúcim spôsobom nenúteného zopakovania poznatkov o formálnej úprave 

písomností, ktoré žiaci nadobudli v 2. ročníku. 

 
Formuláre 

 
tlačív OBJEDNÁVKA a DODACÍ LIST vyhotovovali žiaci podľa konkrétnych vzorov, ktoré sa 

využívajú v praxi – viď strany 11 – 12. 
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Hypernova ponúka 
 
 

Mami, priprav ma do školy! 
 
 

                      

 

 

Výhodná akcia! 

 

Až 50 % zľava 

pri kúpe školských potrieb pre Vaše deti! 
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Cestovná 
kancelária Saturn 
Vám ponúka 
zvýhodnený 
silvestrovský pobyt 
v Egypte a na 
Rhodose.  

 
Ponúkame Vám najnižšie ceny s najlepším 
vybavením hotelov.  
 
Bližšie informácie v pobočkách Saturnu. 
 
 

Tešíme sa na Vás! 
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Predaj počítačov všetkých svetových značiek 

a tiež ponuka najväčšieho výberu softveru na Slovenskom trhu 

za bezkonkurenčné ceny. 

Profesionálny servis PC a Softveru. 
 

HannibaL ComputerS, s. r. o. 

Hlavná 123, 980 11  Ožďany 

tel. : 0904 827 306 
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Odberateľ Objednávka č.: 

 

DIČ: ……………………………………… 

IČO: ……………………………………… 

Vybavuje __________________________ 

tel.:____________    fax: ______________ 

V _____________    dňa ______________ 
 
 

Dodávateľ 

Por. 
čís. Názov a druh tovaru Množstvo Jedn. 

množ. 
Cena za  
jednotku 

Cena 
spolu 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Peňažný ústav odberateľa Ponuka zo dňa 

Číslo 

Dodacia lehota 

Spôsob platby 

Spôsob dopravy 

Stanica určenia 

Miesto určenia 

Číslo účtu 
 
 
 
 
 
………………………………………………. 

Pečiatka a podpis objednávateľa 

Objednávka č.: 
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Dodací list č:                                                                  Dodávateľ: 
Dátum                       
Objednávka čís./zo dňa  
Tovar vyskladnený dňa  
Tovar odoslaný dňa                                                          Odberateľ: 
Spôsob dopravy 
Miesto určenia  
 
Daňové identifikační číslo         Daňové identifikačné číslo 
dodávateľa:                        odberateľa: 

Cena bez DPH 

Spolu P
o
r

 

.
č
.

Názov  
a druh tovaru Množstvo J

e
d
.
m
.

Za 
jednotku       Sk             h 

D
P
H  
 

%

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  
Spolu DPH      __________ Sk __h  

DPH ___ % _________ Sk __ h 
 Celková suma   __________ Sk __h 

 
 
ŠPZ automobilu     Zásielku prevzal 
Vyskladnil                 Č. obč. preukazu 
 
Kontroloval 
 
Podpis skladníka      
 
       ............................................. 

       Dátum, podpis a pečiatka  
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pomohli žiakom získať vedomosti o druhoch, obsahových náležitostiach a frázach používaných 

v obchodných listoch. Bude možné využívať ich aj v budúcnosti, pretože učebnice 

nezodpovedajú aktuálnym normám a požiadavkám praxe. 

 

 

 
Prezentácie 

 

 

Témy prezentácií 

 

Odvolávacie 
údaje

(NIE odvolacie)

     

DOPYT

 

P O N U K A

      

Reklamácia

     

Odpoveď na reklamáciu

 

Odpoveď na 
urgenciu

     

Odpoveď na upomienku
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Odvolávacie 
údaje

(NIE odvolacie)
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Umiestnenie odvolávacích
údajov

• Na predtlačených listových papieroch 
formátu A4 sú usporiadané v riadku za 
sebou.

• Umiestňujú sa 17 mm pod adresovým
pásmom.

• Na listových papieroch formátu 1/3 A4 sú
usporiadané v stĺpci pod sebou vľavo alebo 
vpravo od adresového pásma.
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Obchodné listy obsahujú tieto odvolávacie 
údaje:

• Váš list číslo/zo dňa – pod predtlač sa odpíše číslo 
a dátum z listu, na ktorý sa odpovedá. Dátum sa oddeľuje 
lomkou bez medzery. Ak je toto číslo dlhé, dátum sa 
napíše do ďalšieho riadku od ľavej zvislice predtlače bez 
lomky. Ak náš list nie je odpoveďou na predchádzajúci 
list, miesto pod predtlačou ostáva prázdne.

• Naše číslo – obsahuje korešpondenčné číslo listu 
odosielateľa. Toto číslo je odpísané z podacieho denníka, 
v ktorom je prijatý alebo odoslaný list zapísaný.
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• Vybavuje/linka – uvádza sa sem obyčajne priezvisko 
pracovníka, ktorý vec vybavuje. Za lomkou sa napíše číslo 
vnútornej telefónnej linky alebo priamej telefónnej linky. 
Tak isto aj skupinu týchto údajov možno napísať do dvoch 
riadkov pod sebou v jednej zvislici s predtlačou.

• Miesto a dátum – uvádza sa na konci riadka 
predtlače odvolávacích údajov. Pod miesto odoslania sa 
uvádza dátum vyhotovenia listu. Pri číslelno-slovnej formu 
dátumu sa mesiac píše slovom v 2.páde. Dátum sa 
nerozdeľuje do dvoch riadkov, v prípade potreby sa pre 
označenie mesiaca použije skrátené slovo (1. okt. 2005). 
Na označenie mesiaca sa v listoch nikdy nepoužíva rímska 
číslica! 
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• Vec – obsahuje heslovitý obsah listu. Tento odvolávací
údaj môže a nemusí byť predtlačený. Neukončuje sa 
interpunkčným znamienkom, môže sa písať do jedného 
alebo viacerých riadkov. Zvýraznenie hesla veci je možné
urobiť tučným písmom, podčiarknutím alebo kombináciou 
všetkých spomínaných spôsobov.
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DOPYT
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Dopyt je obchodný list, 
ktorý

• vyjadruje úsilie, záujem o získanie 
určitého obchodného tovaru alebo o 
vykonanie služby

• zasiela odberateľ (potenciálny 
kupujúci) dodávateľovi 
(potenciálnemu predávajúcemu)

• môže byť reakciou na predchádzajúcu 
nezáväznú ponuku
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Štruktúra listu

1. Vec – Dopyt po tovare       alebo

Tovar – dopyt         NIE Dopyt na tovar

2. Podnet na list – odvolanie sa na 
rozhovor, odporúčanie iných, inzerát, 
predchádzajúce obchody

3. Vlastný dopyt – informácie o kvalite, 
cene, dodacích a platobných podmienkach

4. Zdôvodnenie – za akým účelom sa              
tovar/služba obstaráva

5. Cieľ dopytu – výzva na ponuku alebo na 
zaslanie informácií

6. Pozdravná formula
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Najčastejšie používané frázy

Zaujala nás ponuka Vašich výrobkov 
/služieb. Zašlite nám podrobnejšie 
informácie o ....

Radi by sme od Vás kúpili ....

Oznámte nám ......

Pošlite nám ......

Oznámte nám, prosíme, najvýhodnejšie 
podmienky, za ktorých by ste nám dodali 
....
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Najčastejšie používané frázy

Pošlite nám svoj najnovší cenník aj so 
vzorkami výrobkov.

Chceme rozšíriť svoje obchodné spojenie, 
preto ....

Chceme sa včas pripraviť na nasledujúce 
obdobie, preto Vašu odpoveď očakávame 
najneskôr do .....

Želáme veľa obchodných úspechov a ostávame 
s pozdravom.
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P O N U K A
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P o n u k a

je obchodný list, v ktorom budúci 
dodávateľ informuje budúceho 

odberateľa o podmienkach kúpy a 
predaja, alebo o návrhu na uzavretie 

kúpnej zmluvy.
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Záväzná ponuka – sú v nej presne uvedené
konkrétne množstvá, cena a kvalita tovaru a 
obsahuje aj klauzulu o záväznosti ponuky
„ Záväzne Vám ponúkame“.

Nevyžiadanej ponuke nepredchádza dopyt, 
píše ju dodávateľ z vlastnej iniciatívy.

Vyžiadaná ponuka nasleduje po dopyte,
presne odpovedá na otázky kupujúceho.
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Formy podobné ponuke

V praxi sa vyskytujú ešte ďalšie druhy 
ponuky, ktoré nemajú charakter 

obchodného listu. Sú to všetky druhy 
reklamných prostriedkov.
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Náležitosti ponuky

1. Vec ponuka tovaru

2. Podnet na list        odpoveď na dopyt
ohlas na inzerát
predchádzajúce obch. vzťahy
rozšírenie sortimentu

3. Očakávaná reakcia skorá objednávka
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4. Možné následky v prípade oneskorenej objednávky
vyčerpania zásob alebo dlhé
dodacie lehoty

5. Vlastná ponuka    ponuka celého sortimentu
veľkej časti sortimentu
určeného tovaru alebo služieb
udaná cena, množstvo, kvalita 
dodacie a platobné podmienky

6. Pozdravná formula
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Spôsoby vyjadrovania v ponuke

• Vybavujeme Váš dopyt zo včerajšieho dňa.
• Môžeme Vám ponúknuť žiadaný tovar za 

tieto ceny: .....
• Môžeme Vám ponúknuť tieto druhy tovaru: 

.....
• Znížili sme cenu ako to len bolo možné. 
• Tento tovar Vám môžeme dodať v 
ľubovoľnom množstve za priaznivé ceny.
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• Hľadáme nové miesta odbytu pre náš tovar.

• Poskytujeme päťpercentnú zľavu z uvedených 
cien.

• Pôsobí nám veľké ťažkosti, aby sme uspokojili 
veľký záujem o tento tovar.

• Pousilujeme sa v každom prípade splniť Vaše 
želanie.

• Veľmi by nás tešilo, keby sme Vás mohli 
považovať za našich obchodných partnerov.
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• Je písomnosť, ktorou sa odberateľ zaviaže, že 
odoberie od dodávateľa dohodnuté množstvo 
výrobkov alebo poskytnuté služby.

• Ak je písomná objednávka  nevyhnutná, musí byť
napísaná tak, aby sa nevyskytli omyly a 
nedorozumenia.

• Forma objednávky môže byť: individuálny list
formulár
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• 1. Podnet na list

• 2. Vlastná žiadosť

• 3. Zdôvodnenie a  
očakávaná reakcia

• 4. Možné následky

• Odvolanie sa na ponuku, 
katalóg,

• Objednávka opísaného 
tovaru,

• Udanie množstva, kvality, 
cenových a dodacích 
podmienok,

• Potvrdenie objednávky, 
rýchla dodávka

• Pri dlhej dodacej lehote 
odstúpenie od objednávky.
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• Sa vyhotoví alebo na rovnopis objednávky, 
alebo výnimočne individuálnym listom.
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ObjednObjednáávkavka
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Reklamácia
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• je obchodný list, ktorým odberateľ
upozorňuje dodávateľa na zistené chyby 
v dodávke, na chyby v dodacom liste, 
alebo vo faktúre.

• má vždy písomnú formu a odosiela sa 
doporučene.

• je účinná, ak obsahuje presný, vecný a 
účinný popis zistenej skutočnosti a jasne 
sformulovaný spôsob nápravy.
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Ak odberateľ zistí nezrovnalosti v množstve, 
resp. v kvalite, musí spísať

Protokol o chybách
za účasti dodávateľa alebo zástupcu z 

nestrannej organizácie. Protokol o chybách a 
Reklamačný list musí odberateľ ihneď

poslať dodávateľovi ako prílohy reklamácie.
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Náležitosti reklamácie

1. Podnet na list – potvrdenie prijatia zásielky

- presný opis chýb

2. Vlastná žiadosť – požiadavky na predávajúceho

- návrh na riešenie reklamácie

3. Zdôvodnenie, očakávaná reakcia
4. Možné následky
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Spôsoby vyjadrovania
v reklamácii

Je nám ľúto, že tovar, ktorý ste nám poslali, Vám 
musíme vrátiť, lebo jeho kvalita je oveľa horšia ako 
v poslednej zásielke.
Tovar veľkosťou ani tvarom nezodpovedá vzorke, 
ktorú ste nám poslali.
Určite sme dostali tovar, ktorý bol určený inému 
zákazníkovi. 
Tovar ste mali dodať pred dvoma týždňami.
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Spôsoby vyjadrovania
v reklamácii

Tovar veľmi súrne potrebujeme.
Trváme na okamžitom dodaní tovaru.
Na vyriešenie našej reklamácie navrhujeme takéto 
riešenie:
a) chýbajúci tovar dodáte do .......
b) zašlete dobropis k faktúre.
V prípade nejasností kontaktujte .... 
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Odpoveď na reklamáciu
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Odpoveď môže byť:

• napísaná odberateľom vtedy, keď
dostane reklamáciu a prešetrí jej 
odôvodnenosť.
• záporná – odmietnutie reklamácie,
• kladná – uznanie reklamácie.
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Pri uznaní reklamácie ešte
neuhradenej faktúry dodávateľ pošle 

odberateľovi novú faktúru.

Dobropis faktúry pri uznaní
reklamácie pošle dodávateľ

odberateľovi vtedy, ak je faktúra už
uhradená.
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Spôsoby vyjadrovania v odpovedi 
na reklamáciu

Úplne sa spoliehame na správnosť Vašich 
údajov a predkladáme Vám tento návrh:...
Celú vec prešetríme a o výsledku Vám podáme 
správu.
Ľutujeme, že pri vybavovaní Vašej objednávky 
došlo k pochybeniu, ktoré bolo neúmyselné.
Mrzí nás, že pri vyhotovení faktúry došlo k 
chybe. Reklamáciu uznávame a dobropis 
zasielame v prílohe.
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V snahe vyhovieť Vám,

- sme ochotní nahradiť Vám škodu.
- tovar bezplatne vymeníme.
- sme ochotní nahradiť Vám, čo sa stratilo 
cestou. 
- sme ochotní ponúknuť Vám zľavu ...
- sme ochotní poskytnúť Vám primerané
odškodnenie.
- chýbajúci tovar urýchlene dodáme.
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Odpoveď na 
urgenciu
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- píše odberateľovi dodávateľ, ktorý z 
objektívnych dôvodov nemohol dodať
tovar/poskytnúť službu včas, nechce 
však stratiť zákazníka ani prerušiť
obchodné spojenie.

- má písomnu formu – obsahuje 
príčiny omeškania i návrh, ako 
situáciu riešiť.

- odosiela sa doporučene.
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Vyjadrovacie frázy v 
odpovediach na urgenciu:
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Veľmi ľutujeme, že sme nevedeli za-
bezpečiť dodávku. . . 

Z tejto príčiny sme Vašu objednávku 
odsunuli na neskorší termín.

Ospravedlňujeme sa Vám za omeš-
kanie s vybavením Vašej objednávky 
č.  . . .  .
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Oznámte nám, či s navrhovaným 
termínom súhlasíte.

. . . Vám v plnom rozsahu dodáme 
do . . . za nezmenených dodacích a 
platobných podmienok. 

Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme 
omeškanie zredukovali na minimum.
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Odpoveď na upomienku
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• Odpoveď na upomienku píše odberateľ
dodávateľovi.

• Vysvetľuje prečo nebola uhradená
faktúra, obsahuje návrh na riešenie 
situácie.

• Musí mať písomnú formu.
• V odvolávacích údajoch musí mať dátum 
číselno-písomnú formu.
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Náležitosti upomienky

Vec - odpoveď na upomienku 

Podnet na list - odvolanie sa na upomienku
- poukázanie na predchádzajúce
upomienky

- konštatovanie, že zaplatíme
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Vlastná žiadosť - stanovenie lehoty splatnosti

Zdôvodnenie - vznik platobnej neschopnosti

Záverečná formula - prísľub zaplatenia
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Spôsoby vyjadrovania v 
odpovedi na upomienku

• Odpovedáme na Vaše vyzvanie na zaplatenie faktúry 
a prosíme o prepáčenie.

• Uznávame svoj peňažný záväzok.
• Odklad v platení bol zavinený zlou finančnou 

disciplínou našich odberateľov.
• Pre nedostatok peňazí sme nemohli splniť svoje 

záväzky tak presne, ako by sme chceli.
• Pre nedostatok peňazí nebolo možné, aby sme uhradili

faktúru.
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