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Abstrakt
Cieľom príspevku je analyzovať a definovať teoretický základ poskytovania verejných služieb,
ich štandardizáciu a niektoré postupy hodnotenia kvality verejnej správy. Definujeme službu
ako takú, jej charakteristiky. Ďalej definujeme verejné služby, ich poskytovanie, spôsoby
zabezpečenia a ich poňatie z pohľadu rôznych teórií. Budeme sa venovať štandardizácii služieb
a možnostiam hodnotenia ich kvality.
Štandard verejnej služby alebo akejkoľvek služby je kľúčovým pojmom pri hodnotení kvality
poskytovania verejných služieb. Preto hlavným pojmom v tejto problematike je verejná služba,
resp. verejný statok.
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Abstract
The aim of the paper is to analyze and define the theoretical background of the provision of
public service, its standardization and certain methods of public administration quality
assessment. The paper defines the service as such and its characteristics. It also defines the
public service, its provision, ways of its ensuring and its notion from the point of view of
different theories. The paper provides the analysis of the service standardization and the
possibilities of its quality assessment.
The public service standard or any service standard is a key category for the evaluation of the
public service provision quality. The main term of the issue is public service.
Kľúčové slová: verejné služby, kvalita verejných služieb, štandardizácia

“Service standards enable us to develop from a service jungle to a service garden.”
Prof. Dr. Günther Schuh

ÚVOD
Odvetvie služieb rastie rýchlym tempom rovnako v rozvojových, ale aj rozvinutých
krajinách. Mohli by sme povedať, že toto storočie je storočím odvetvia služieb1. Skvalitňovanie
poskytovania služieb je však kontinuálny proces a nie krátkodobá činnosť. Pri zabezpečovaní
a poskytovaní verejných služieb je úlohou vlád tento proces zdokonaľovať a posunúť sa od
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rigidných byrokratických systémov, procesov a postojov k hľadaniu nových spôsobov
poskytovania služieb so zreteľom na potreby občana – klienta.
Počet poskytovateľov služieb narastá každým dňom, či už v oblasti telekomunikácií,
zdravotnej starostlivosti, ale pre klienta nie je vôbec ľahké si vybrať najvhodnejšieho
poskytovateľa. Pri výbere produktu preto narastá význam štandardizácie, ktorá môže klientovi
významne pomôcť urobiť čo najlepšie rozhodnutie vo výbere poskytovateľa služby.
Štandardy služieb definujú aké ciele, ktoré si stanovila organizácia, majú byť splnené. Tieto
štandardy pozostávajú zo súboru záväzkov, ktoré sa organizácia zaviazala plniť pri poskytovaní
konkrétnej služby. Takisto popisujú, čo môže klient očakávať od poskytnutej služby a spôsob,
akým sa služba zabezpečuje.
Keďže štandardy sú navrhnuté pre potreby verejnosti , občanov, sú veľmi dôležité pre
udržanie úrovne kvality ich poskytovania v organizácii, ktorá ich zabezpečuje. Udržiavajú
úroveň konzistencie, ktorá umožňuje poskytovateľovi aj klientovi prehľad o situácii v akej sa
nachádza a aké výsledky môže očakávať. Štandardy služieb majú zmierniť nejasnosti z procesu
a poskytovať klientom súbor záväzkov, na ktoré môžu prihliadať pri hodnotení výkonnosti
organizácie. Organizácie, ktoré spĺňajú alebo prekračujú tieto štandardy, budú na druhej strane
vidieť nárast spokojnosti klientov, pozitívne vnímanie verejnosti a zlepšenú celkovú výkonnosť
organizácie.

1. Definovanie pojmu služby
Existuje niekoľko definícií pojmu služba. Podľa Petita (1987)2 služby sú: nehmotné
komodity, ktorých poskytovanie je ekonomická aktivita pri ktorej kupujúci vo všeobecnosti
nenadobúda výhradné vlastnícke právo kupovanej vecí. Kľúčovými charakteristikami služieb
sú ("5 I“):
Nehmotnosť – služba má nehmotný charakter.
Nemožnosť tvorby zásob – službu nemožno skladovať
Neoddeliteľnosť – služba pozostáva zo súboru niektoľkých činností, ktoré nie je možné
rozdeliť.
Nekonzistentnosť – služba je variabilná v čase aj priestore.
Zapojenie – službu nie je možné poskytnúť bez prítomnosti, resp. zapojenia klienta.
Podľa (Zeithaml and Bitner, 2003) služby sú činnosti, procesy a výkony. Vo
všeobecnosti možno povedať, že služby zahŕňajú všetky ekonomické aktivity, ktorých
výstupom nie je hmotný produkt alebo stavba, je spravidla spotrebovaný a produkovaný v
rovnakom čase a prináša pridanú hodnotu vo formách (pohodlie, zábava, voľný čas, comfort,
zdravie), ktoré sú vo svojej podstate nehmotných záujmom kupujúceho (Quinn, Baruch and
Paquette, 1987). Podobne podľa Hung N. Bui (2004) služba je aktivita, ktorá zasahuje všetky
časti nášho života. Od narodenia sú naše životy závislé na službách ako zdravotníctvo,
vzdelávanie, obchod. Inou definíciou služby je, že služba je akákoľvek aktivita alebo benefit,
ktorú jedna strana ponúka druhej, ktorá je vo svojej podstate nehmotná a v ničom nezakladá

2

Pascal Petit (1987). "services," The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 4, pp. 314–15.

Vedecký časopis FINANČNÉ TRHY, Bratislava, Derivat 2020, ISSN 1336-5711, 1/2020

vlastnícke právo. Jej poskytovanie môže predpokladať aj využitie hmotného produktu. (Kotler,
Armstrong, Saunders and Wong 1999).
Podľa Meričkovej (2013) sú služby všeobecne členené na služby trhové, ktoré možno
vymeniť na trhu za peniaze, a služby, ktoré v dôsledku určitého sociálneho a ekonomického
prostredia predstavujú výhody, ktoré je potrebné rozdeľovať pomocou netrhových
mechanizmov, tj. netrhové služby. Patria sem služby vo verejnom záujme (verejné)
produkované verejnou správou, alebo neziskovými organizáciami. Za tieto služby sa neplatia
žiadne poplatky, prípadne užívatelia týchto služieb platia ceny, ktoré sú dotované z verejných
zdrojov (štátny rozpočet, rozpočet obcí a krajov).
V minulosti bol rozvoj poskytovania služieb skôr druhoradý. Za dôležitejšiu časť
národného hospodárstva sa vždy považovala produkcia hmotných statkov. Národné
hospodárstvo vnímalo služby ako statky, ktoré nevytvárajú žiadnu úžitkovú hodnotu a preto bol
význam služieb skôr podceňovaný. A keďže v krajinách strednej a východnej Európy
fungovala centrálne riadená a plánovaná ekonomika, ktorá rozdeľovala ekonomické sektory na
produktívne a neproduktívne (Halásek, 2004: 9) celý sektor služieb zaostávať o niekoľko
desiatok rokov za vyspelejšími krajinami.
Podľa Vaštíkovej (2008) môžeme služby definovať ako: „akúkoľvek činnosť alebo výhodu,
ktorú jedna strana môže ponúknuť druhej, je v podstate nehmotná a jej výsledkom nie je
vlastníctvo.“ (Vaštíková, 2008: 13)
Z hore uvedených definícií je zrejmých niekoľko znakov, ktorými sa služby odlišujú do
hmotných statkov. Z pohľadu autorov (Benčo, 2005; Halásek, 2004) ide o nasledujúce
charakteristické vlastnosti:
- Nemateriálnosť – je to zásadná vlastnosť, ktorou sa služba odlišuje od hmotných
statkov. Je nemožné sa jej dotknúť a vidieť ju.
- Nemožnosť skladovania – to znamená, že spotreba služby nastáva až v momente jej
poskytovania. Napríklad voľná izba v hoteli nemôže byť uskladnená a použitá v prípade
plnej obsadenosti hotela.
- Neoddeliteľnosť spotreby od výroby – na rozdiel od hmotných statkov, ktoré sa môžu
vyrábať a spotrebovávať na inom mieste sú služby typické tým, že ich produkcia
a spotreba sa realizuje na rovnakom mieste a v rovnakom čase. Samozrejme, existujú aj
výnimky, napr. zastupovanie klienta advokátom.
- Hodnotenie kvality je možné až po samotnej spotrebe
- Prakticky žiadna patentová ochrana
- Nemožno ju baliť a poskytovať vzorky
- Individuálny prístup – to znamená, že charakter služby, jej kvalita, poskytovanie a
spotreba sa môže líšiť od prípadu k prípadu aj napriek tomu, že ide o tú istú službu. Je
to závislé predovšetkým na objekte, ktorý službu poskytuje, rôznorodosti jednotlivých
služieb a vnútorných podmienkach .
- Monetárnu hodnotu tvorí predovšetkým kvalita, ochota a záruka
- Nemožno ju vlastniť

1.1 Verejné služby
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Verejná služba je služba, ktorú poskytuje vláda svojími občanom žijúcim na ňou spravovanom
území, či už priamo alebo nepriamo tým, že financuje poskytovanie týchto služieb. Verejná
služby môže mať vlastnosti verejných statkov (nekonkurenčnost a nevylúčiteľnosť), ale
väčšinou sú to služby, ktoré by trh nedokázal zabezpečiť v primeranom množstvo a kvalite. Vo
väčšine prípadov sú verejné služby šlužbami, čiže nezakladajú produkciu tovarov. Môžu byť
poskytované miestnymi alebo národnými monopolmi, hlavne v sektoroch ktoré sú
prirodzenými monopolmi.3
Verejná služba podľa Ochranu (2003, s. 16) „predstavuje taký druh služby, ktorej účelom
je uspokojenie verejných potrieb, pričom producentom, organizátorom, garantom či
regulátorom tejto služby je inštitúcia verejnej správy“. Verejná služba má tieto rysy:
- kritériom účelu poskytovania služby je tzv. verejný záujem a financovanie z verejných
zdrojov,
- z časového hľadiska má daná služba tzv. kontinuálny charakter,
- z hľadiska rozsahu poskytovania služby má všeobecný charakter (alebo univerzálny),
- je garantovaná z hľadiska kvantity a kvality vo forme štandardov,
- na jej zabezpečenie sa vytvárajú regulačné systémy.
Verejné služby definujú i ďalší autori napr. Matoušek a kol. (2007, s. 9), ako služby, ktoré
sú poskytované v záujme verejnosti, financované z verejných rozpočtov a podrobnejšie
vymedzené legislatívou než iné služby, čím sú viac závislé na politickom rozhodovaní štátu,
kraja a obcí. Ochrana (2007, s. 8 a 9) - tento pojem „verejná služba“ vymedzuje ako „... taký
druh služieb, ktorých užívateľom (spotrebiteľom) je verejnosť ako sociálny subjekt. Verejné
služby sú produkované, zabezpečované či regulované orgánmi verejnej správy...“. Z toho
vyplýva, že nie je vylúčené, aby verejnú službu poskytoval i súkromný subjekt, ktorý je k tomu
vyzvaný, príp. prinútený (v mimoriadnych situáciách) a ktorý túto službu môže poskytovať na
trhovom i netrhovom princípe. Všeobecným cieľom tohto poskytovania je, aby tieto služby
uspokojovali spoločenské potreby pri rešpektovaní princípu subsidiarity4.
Podľa Osbourna (2012) sa verejné služby stávajú čoraz viac participatívnymi, čiže vyžadujú
podieľanie sa občanov na ich tvorbe. Obhajuje „prístup s dôrazom na samotnú verejnú službu“,
čo je úzko späté s poskytovaním verejných služieb. Znamená to, že konečný užívateľ služby je
kľúčovým článkom verejnej politiky a procesu poskytovania služieb.
1.2.1 Verejné služby z pohľadu teórií verejnej správy
New Public Management
Koncepty New Public Managementu sa objavili vo verejnej správe v polovici 80-tych
rokov a zdôrazňovali zaobchádzanie s občanmi ako s “klientami”. NPM je teória správy, ktorá
je silne ovplyvnená teóriou trhu a ekonomickým rozhodovaním, verejnou voľbou, teóriou
principal - agent a ekonomikou transakčných nákladov (Hood, 1991; Kaboolian, 1998).
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New Public Management a hnutie ‘Reinventing government” zmenilo občanov na
zákazníkov, pojem “verejná” bol oddelený od pojmu “správa” a nahradnený princípmi voľného
trhu. Obe tieto teórie tvrdia, že podnikanie je riešením pre vládne problémy, pretože
podnikatelia využívajú všetky dostupné zdroje na maximalizáciu productivity a efektivity.
New Public Management posunul poňatie verejnej služby bližšie k spokojnosti
zákazníkov. Christopher Pollitt (1993) definoval štyri hlavné aspekty NPM:
- trhový mechanizmus
- decentralizácia
- zlepšenie kvality služieb
- sledovanie želaní jednotlivých zákazníkov.
Osborne a Gaebler’s (1992) vo svojej práci Reinventing Government: How the
Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector definovali 10 princípov potrebných
pre reformu sektora. 10 princípov:
- radšej riadiť než ťahať
- radšej splnomocniť a posilniť než slúžiť
- vytvoriť konkurenciu v poskytovaní služieb
- presun od dodržiavania pravidiel k orientácii na výsledok
- sústredenie sa na výsledky nie na vstupy
- napĺňať potreby zákazníkov a nie byrokracie
- radšej zarábať než míňať
- radšej predchádzať problémom než ich riešiť
- od hierarchie k participácii a tímovej práci
- trhovo orientovaná správa.
Začiatok 90-tych rokov bol poznačený snahou “znovuobjaviť vládu” – snaha využiť prácu
Osborna and Gaeblera “Reinventing Government” (1993) na transformáciu vlády na obchodnú
spoločnosť (napr. USA). Cieľom bolo vyviesť vládu von z „ľahostajného“ štátu a ukončiť éru
„sebe slúžiacej byrokracie“ (Shafritz & Hyde, 1997, pg. 475).
Podľa Yanthana et al. (2011) sa New Public Management vyznačuje nasledujúcimi
aspektami – orientácia na výsledok a zameranie na cieľ, organizačná flexibilita, podmienky pre
zamestnanie, hlavný motív: 3 E, zmena v štýle správy: od výkonu k riadeniu.
1.2.2 Klasifikácia verejných služieb
Služby verejnej správy sú rôznorodé a uspokojujú potreby obyvateľstva prostredníctvom
rôznych foriem služieb. V sučasnosti je možne nájsť mnoho rozdelení služieb. Majlingová
(2002) uvádza, že služby môžu vystupovať ako:
- výsledný efekt materiálneho charakteru
- ako činnosti, ktoré sú spotrebovávané ako proces – služby nemateriálneho charakteru
Ďalším členením je delenie verejných služieb podľa spotreby:
- služby, ktoré uspokojujú potreby zahrnuté do verejnej spotreby obyvateľstva (napr.
dávky sociálnej starostlivosti, služby kultúry atď.)
- služby verejnej spotreby štátu (napr. služby obrany, služby vedy a techniky atď.)
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Do verejných služieb sú zaraďované najmä: školské a zdravotnícke služby, sociálne služby,
služby polície, služby obrany a pod. Uvedené služby sa podieľajú na uchovávaní a rozvoji
ľudského potenciálu. Služby verejnej správy zahŕňajú činnosti ústredných, regionálnych a
obecných orgánov štátnej správy a samosprávy, ktoré zabezpečujú riadenie a prevádzku
hospodárstva, zdravotníctva, vzdelávania, povinného sociálneho zabezpečenia a pod.
Tieto a ostatné verejné služby je povinný zaisťovať občanom štát. K tomu účelu zriaďuje štát
svoje inštitúcie, predovšetkým príspevkové organizácie a organizačne zložky. Štát však môže
tiež pri realizácii verejných služieb spolupracovať s neziskovými organizáciami. Môže verejné
služby od neziskových organizácii nakupovať (sociálne služby), môže vytvárať podmienky pre
ich poskytovanie (zdravotníctvo), môže regulovať činnosť neziskových organizácii (požiarna
ochrana, školstvo) alebo im udeľovať podporu (kultúra a umenie, ochrana životného prostredia,
výskum a vývoj). (Modernizace veřejné spravy,2005).
1.2.3 Formy poskytovania verejných služieb
Podľa Čapkovej (2004) sú rozdiely v potrebe v miestnych verejných službách
ovplyvňované faktormi, ako sú rozdielne ekonomické a environmentálne podmienky, rozdielna
veková a sociálna štruktúra, ktoré si vyžadujú intervencie.
Ako uvádza Balážová - Papcunová (2007) formy zabezpečovania verejných služieb
samosprávami sú:
1. Interné, ktoré sú zabezpečované prostredníctvom príspevkovej a rozpočtovej
organizácie samosprávy, pracovníkmi samosprávy a obchodnými spoločnosťami –
akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným – so stopercentnou
majetkovou účasťou samosprávy.
2. Externé, kde ide najmä o zmluvné zabezpečovanie, teda kontraktácia verejných služieb
(public – private partnership, outsourcing, obchodné spoločnosti a majoritnou
i minoritnou majetkovou účasťou samosprávy).
Podľa Nemca a Meričkovej (2010) zložky verejnej správy ako poskytovatelia verejných
služieb majú povinnosť zabezpečiť, aby verejná služba bola poskytovaná efektívne v rozsahu a
kvalite zodpovedajúcim potrebám v spoločnosti. V súčasnom období stále rastúcich verejných
potrieb a pretrvávajúcich snáh o zníženie deficitu verejných rozpočtov je naplnenie tejto
povinnosti neľahkou úlohou a vyžaduje systémový prístup. Výber vhodného spôsobu
zabezpečovania verejnej služby musí byť realizovaný s ohľadom na charakter verejnej služby
a špecifické potreby a podmienky prostredia, v ktorom je služba poskytovaná. Voľba formy
zabezpečovania verejnej služby ovplyvňuje efektívnosť produkcie a úroveň kvality
poskytovania verejných služieb.
Jednou z foriem decentralizácie je deetatizácia služieb a tým návrat k podstate
subsidiarity. Deetatizácia sa spája tak s presunom zodpovednosti za spravovanie verejných vecí
zo štátu na samosprávu regiónov a obcí, ako aj s ich privatizáciou, čím sa vytvára konkurenčné
prostredie pri ich poskytovaní (školstvo, sociálne veci, zdravotníctvo, šport, kultúra, verejná
doprava) Podľa nás existuje ešte mnoho úloh, ktoré môže efektívnejšie ako verejná správa
poskytovať súkromný sektor a neziskový sektor.
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Privatizáciou služieb, vytváraním verejno-súkromných partnerstiev, uzatváraním zmlúv
o dodávke služieb privátnym sektorom (contracting – out) je možné výrazne prispieť k vyššej
efektívnosti využívania verejných financií a k väčším aglomeračným úsporám (úsporám z
rozsahu) pri tých službách. Možnosť realizácie „privatizácie“ služieb bude na Slovensku
pravdepodobne regionálne diferencovaná, najmä z dôvodu (ne) záujmu súkromného sektora a
absencie konkurenčného prostredia. Inštitucionálne zmeny na miestnej úrovni môžu tomuto
procesu iba napomôcť (Černěnko, 2010).
Zároveň je potrebné zaoberať sa uplatňovaním štandardov tak pre hodnotenie kvality a
efektívnosti poskytovaných služieb preneseného výkonu štátnej správy ako aj pre ich samotné
financovanie. Základným predpokladom zvyšovania kvality a efektívnosti výkonu tak
originálnych ako aj prenesených kompetencií miestnych samospráv je dobre fungujúci finančný
mechanizmus.
V rámci zabezpečenia vyššej kvality poskytovania služby je možné uvažovať okrem
vrátenia tejto kompetencie do štátnej správy aj nad poskytnutím tejto služby súkromným
poskytovateľom. V takom prípade je štandardizácia takmer nevyhnutná. Bez stanovených
štandardov by verejný poskytovatelia služieb neboli schopní zmluvne zabezpečiť poskytovanie
verejných služieb súkromnou sférou. Takáto forma zabezpečovania je podobná franchisingu, keďže
na základe znakov prenosu kompetnecii v definovaní služby, postupov, noriem a pod. nachádzame
podobnosť s franchisingom. Preto jednou z možností, ktorá by hypoteticky mohla mať vplyv na

zvýšenie kvality poskytovaných služieb, samozrejme za predpokladu existencie komplexného
integrovaného štandardu, sa javí franchising. Na akúkoľvek prenesenú kompetenciu môžeme
nazerať ako na franchising. Štát v takom prípade vystupuje ako franchiser a obec, resp.
súkromník ako franchisant.
Poskytovateľ franchisingu (v našom prípade štát) dáva svojim partnerom – prijímateľom
(obec alebo súkromník) právo a súčasne aj povinnosť využívať jeho koncepciu
(štandardizovaný výkon prenesenej kompetencie) v stanovenom rámci. To oprávňuje, ale aj
zaväzuje prijímateľa používať meno systému, značku tovaru, značku služieb a ostatné
priemyselné ochranné a autorské práva, ako aj know-how, hospodárske, technické a obchodné
metódy. Poskytovateľ franchisingu poskytuje prijímateľovi podporu za priamu alebo nepriamu
odmenu. Na tento účel partneri medzi sebou uzatvárajú zmluvu.“
Jednou z hlavných výhod takéhoto zabezpečenia verejných služieb je nutnosť presného
definovania a rozsahu poskytovaných služieb, čiže stanovenie štandardu, čím bude
zabezpečená ekonomická efektívnosť. Štandardy prispievajú k transparentnosti - a tým
k porovnateľnosti – služieb. Franchise vnikne iba tam, kde je to ekonomicky výhodné
a technicky a legislatívne možné.
Jedným z príkladov, kde bol využitý franchising vo verejných službách je prípad poštových
služieb na Novom Zélande. Samozrejme, že to nie je jediný spôsob zabezpečenia poštových
služieb v tejto krajine. Rovnako ako na Slovensku, aj na Novom Zélande funguje deregulácia
týchto služieb, ale napriek možnosti poskytovať tieto poštové služby aj inými firmami, je
najrozšírenejším spôsobom využívania služieb štátnej novozélandskej pošty, resp. jej
franchizantov. Novozélandská pošta tak disponuje sieťou PostShop obchodov s viac než 900
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maloobchodnými predajňami vo formáte "obchody v obchode" a pokrýva hlavnú časť obcí
Nového Zélandu.5
1.2 Kvalita verejných služieb
Definícia kvality služieb sa u mnohých autorov líši. Napríklad Bitner, Booms a Mohr
(1994) definujú kvalitu služby ako „celkový dojem zákazníka o nedostatkoch / prednostiach
organizácie a jej služieb“. Preto je kvalita služieb kľúčovým prvkom fungovania spoločností
poskytujúcich služby. Cronin a Taylor ( 1 9 9 4 ) vnímajú kvalitu služieb ako formu prístupu,
ktorý predstavuje celkové dlhodobé hodnotenie. Udržanie kvality služieb na istej úrovni a jej
neustále zlepšovanie musí byť „celoživotnou“ snahou pre tie spoločnosti, ktoré chcú udžať
svoju prosperitu aj v mysliach zákazníkov. Parasuraman, Zeithaml a Berry (1985) definujú
kvalitu služby ako „funkciu rozdielov medzi očakávaním a výkonom v rámci daných dimenzií
kvality“. Aj Roest a Pieters (1997) definujú kvalitu služieb ako „relativistickú a kognitívnu
diskrepanciu medzi normami založenými na skúsenosti a výkonmi, ktoré súvisia s benefitmi
týchto služieb“.
Pre zabezpečenie čo najvyššej kvality poskytovaných verejných služieb uvádza (Halásek
2004), aby sa obce pri posudzovaní verejných služieb zamerali na tieto štyri oblasti:
-

-

-

-

kvalita komunikácie – komunikácia s príjemcom služby je jedným z predpokladov
zaistenia kvalitnej služby. Aby mohli byť naplnené očakávania užívateľov služieb, je
dôležité poznať ich potreby. Tieto potreby sú však u každého užívateľa rôzne. Práve na
základe komunikácie je možne stanoviť určitý kompromis v množstve poskytovaných
služieb a naplnení ich priorít. Nezastupiteľnú úlohu v komunikácii medzi užívateľmi
služieb a organizáciami majú zamestnanci týchto organizácií, ich vzdelanie a prístup.
Jedným z faktorov, na základe ktorého si užívatelia služieb vytvárajú výsledný dojem a
následne hodnotenie kvality služieb, je komunikácia zamestnancov s občanmi.
kvalita špecifikácie a vymedzenia služby – charakter poskytovaných služieb sa pod
vplyvom sociálnych, ekonomických či politických faktorov neustále mení. Z toho
dôvodu je potrebne neustále prispôsobovať poskytovanie služieb novým podmienkam
podľa nových informácii o potrebách užívateľov.
kvalita poskytovania – kvalita služby zohľadňuje aj spôsob poskytovania služby a je
dôležitá ak nie je splnený štandard služby. Proces poskytovania služieb môže
prechádzať rôznymi kontrolnými mechanizmami, ktorých cieľom je zistenie
nedostatkov a ich následne odstránenie.
kvalita personálu a systému – kvalita je vecou prístupu zamestnancov a personálu.
Kvalitná služba by mala byť poskytnutá vyškoleným a príjemným personálom, ktorý je
zapojený do výberu štandardov a tým je aj motivovaný k ich dodržiavaniu. K
dosiahnutiu kvalitného personálu napomáha vytvoriť prijemne pracovne prostredie,
neustála motivácia a vzdelávanie pracovníkov.

5

New Zealand Post.: Purchase a Franchise. (online) (http://www.nzpost.co.nz/about-us/work-for-us/purchasea-franchise)
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1.3 Štandard a štandardizácia verejných služieb
Podľa Korimovej (2013) je jedným zo základných pojmov štandard, ktorý definuje pre
oblasť služieb čo je to štandardná služba, jej kvalita a ekonomická garancia.
Ďalej uvádza, že štandard je širší pojem, ktorý vyjadruje celkovú, komplexnú
charakteristiku niečoho - kvalitu služieb. Je komplexom, súborom ekonomických a
mimoekonomických štandardov, ktoré determinujú všetky druhy a formy služieb.
Následne štandardy hodnotenia kvality služieb akceptujú viaceré typy ekonomických a
mimoekonomických normatívov, ktoré pre jednotlivé druhy a formy služieb platia univerzálne
(obligatórne normatívy) alebo doplnkovo (fakultatívne normatívy). Normatív vnímame ako
sústavu nástrojov, ktorými sa niečo štandardizované merateľne normuje (finančný normatív,
personálny normatív, ...). Pritom ekonomické normatívy vychádzajú zo súčtu priamych a
nepriamych ekonomicky oprávnených nákladov (EON) na konkrétnu službu.
Štandardizácia služieb bude zohrávať kľúčovú úlohu v ďalšom rozvoji ekonomiky služieb.
Pomocou štandardizácie je možné porovnávať aj služby síce podobné, ale s rôznym
charakterom a štruktúrou.
Štandardizácia opisuje process unifikácie, hlavne v oblasti terminológie, zručnosti
personálu, technológie a organizačných procesov.
Štandardy služieb majú obrovský význam hlavne pre európske krajiny, pretože služby im
zabezpečujú a tvoria viac ako 70% HDP. Štandardy môžu zásadne zvýšiť funkcionalitu
a ziskovosť tejto časti hospodárstva. Ak vieme ohodnotiť kvalitu, potom vieme aj služby
navzájom porovnávať a hodnotiť (Gaub, 2007)6. Napokon limitovaná merateľnosť
a komplikované hodnotenie kvality služieb – oboje prameniace z nemateriálnej povahy služieb
– sú počiatočnými bodmi pre štandardizáciu (Schuh, 2007)7.
Štandardizácia služieb takisto podporuje spoľahlivosť, účelnosť, dôveru a zlepšuje
efektívnosť. Čo je však najdôležitejšie, najväčší úžitok z nej má konečný užívateľ služby
(bližšie viď Nemecká štandaridizačná stratégia, 2004).
Gudergan and Hoeck (2002, p. 18) definujú štandardizáciu ako termín pre unifikáciu.
Tvrdia, že štandard je v najširšom zmysle slova výsledkom unifikácie produktov, procesov,
rozhraní, atd. ktoré sú súčasťou systému (podnik, sektor, ekonomická oblasť: na národnej alebo
medzinárodnej úrovni).”8
Vytváranie štandardov kvality služieb najčastejšie zahŕňa nasledovné9:
- konzultácie so zákazníkmi a pracovníkmi pre lepšie pochopenie súboru priorít
- sledovanie prípadových štúdií organizácií podobného zamerania a veľkosti
- tvorba a formulácia poslania organizácie a jeho dodržiavanie pri tvorbe hlavných cieľov
6

In: DIN – Deutches Institut fur Normung e. V.: Standardization of Services. 2011. Berlin. (online:
http://clicresearch.org/wp-content/uploads/2011/11/12_en_service_standardization.pdf )
7
DIN – Deutches....
8
In: DIN – Deutches Institut fur Normung e. V.: Standardization of Services. 2011. Berlin. (online:
http://clicresearch.org/wp-content/uploads/2011/11/12_en_service_standardization.pdf )
9
Government of Ontario: 2005. Service Standards. (online)(
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2F
www.iccs-isac.org%2Fen%2Fpubs%2FService%2520Standards%2520English.doc&ei=pcAHUSBJaKh4gThxIHADQ&usg=AFQjCNEAFY2ugCkjTFdYCoL8JVkTXw2U9Q&sig2=hNL4uNc_3jCHQ8gf5hAJZw&bvm=b
v.61725948,d.bGE )
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-

Vyhodnotenie organizácie pred a po implementácii všetkých nových štandardov sa
uskutoční s cieľom čo najlepšie zhodnotiť výkon
Poskytovanie školení pre zamestnancov, ktoré im umožňuje získať potrebné informácie,
spĺňať dané ciele, a vyvíjajúce sa štandardy
Zabezpečenie finalizácie štandardov služieb tak, aby boli v súlade s politikou a procesmi
ktoré majú vplyv na správanie sa organizácie.

1.4 Metódy merania kvality verejných služieb
V súčasnosti vzniká otázka porovnateľnej minimálnej úrovne poskytovaných služieb
ako dôsledok toho, že existuje celá rada poskytovateľov verejných služieb. Táto situácia má
riešenie v zavádzaní štandardov. Systémy na meranie kvality sa tak stali veľmi populárnymi
v súkromnom ale aj vo verejnom sektore. Patrí medzi ne komplexný súbor ukazovateľov
kvality, ktoré môžu byť použité na meranie rôznych produktov, služieb a procesov napr.
medzinárodný štandard ISO 9000-9004 sa prejavuje ako súhrn noriem na usmernenie
organizácie v meraní s cieľom zlepšiť ich individuálne riadenie kvality, uspokojovanie ich
potrieb, potrieb zákazníkov a organizačné vlastnosti. Manažérstvo kvality (Quality
Management) predstavuje „koordinované činnosti zamerané na usmerňovanie a riadenie
organizácie s ohľadom na kvalitu“ 10
Normy ISO vychádzajú zo zásad kvalitného riadenia, z ktorých vychádza aj TQM (Total
Quality management). TQM je filozofia, ktorá sa snaží integrovať všetky organizačné funkcie
so zameraním na uspokojovanie potrieb zákazníkov a na dosahovanie cieľov organizácie. Jedná
sa teda o prístup na uskutočnenie organizačných zmien, ktoré sa týkajú kvality, zákazníkov,
zamestnancov, produkcie, úloh vrcholového vedenia11.
Všeobecne sa dá povedať, že TQM je systematický prístup konania v praxi, ktorý
vyžaduje zmeny v organizačných procesoch, strategických prioritách, individuálnej viere, v
individuálnych postojoch a správaní sa jednotlivcov. TQM je považovaný aj za filozofiu a súbor
hlavných zásad pre správu organizácie. TQM sa dostalo do verejnej správy prostredníctvom
myšlienok nového verejného manažmentu približne v roku 1980.
Ďalším modelom hodnotenia kvality vo verejnej správe je model CAF (The Common
Assessment Framework) - Spoločný systém hodnotenia kvality. Model CAF vychádza z
predpokladu, že organizácia dosahuje výnimočné výsledky vo výkonnosti, vo vzťahu k
občanom/zákazníkom, zamestnancom a spoločnosti na základe vodcovstva, stratégie a
plánovania, zamestnancov, partnerstiev a procesov.12
Model CAF bol vyvinutý za účelom inovácie verejných služieb medzi ministrami EÚ
zodpovednými za verejnú správu. Hlavný cieľ je zameraný na podporu vzájomnej výmeny a
spolupráce pri uplatňovaní modernizácie v štátnej správe a poskytovania verejných služieb.
STN EN ISO 9000:2001: Systémy manažérstva kvality – Základy a slovník. Webová stránka miestneho úradu
KVP http://www.mckvp.sk/
11
HACKMAN, R. a WAGEMAN, R. 1995. Total quality management: empirical, conceptual, and practical
issues. Administrative Science Quarterly, 1995, s 309-42. Vol. 40 No. 2.
12
PRÍRUČKA MODELU CAF - CAF. 2006. Spoločný systém hodnotenia kvality: Zvyšovanie kvality
organizácií verejnej správy samohodnotením podľa modelu CAF 2006. [online]. Bratislava, 2006, s. 93. [Dátum
7. február 2014]. Dostupné na internete: <http://www.ssk.sk/download/f06506cd-2008-11-21.pdf>
10
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Model CAF bol navrhnutý tak, aby sa mohol používať vo všetkých častiach verejného sektora,
vo verejných organizáciách na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a za rôznych
okolností.
ZÁVER
Štandardizácia služieb môže významne prispieť k posilneniu ekonomiky. Vopred
definovaným produktom uľahčuje v mnohých ohľadoch výrobu a ponúka jednotné hodnotiace
kritériá pre dodávateľov, ktoré majú pozitívny vplyv na obchodné vzťahy. Štandardizácia môže
vytvoriť ekonomické výhody tým, že uľahčí prístup k veľkým regionálnym a globálnym trhom.
Tiež podporuje nákupné rozhodnutia zákazníkov.
Štandardy služieb sú neoddeliteľnou súčasťou každej iniciatívy na zlepšenie služieb, a
preto si zaslúžia značné množstvo pozornosti. Vytvorenie zmysluplných, vhodných a
merateľných štandardov vyžaduje prípravu. Je potrebné mať na pamäti, že poskytovanie služieb
môže byť ovplyvnené mnohými rôznymi faktormi: ako je počet klientov, ako aj povahou a
zložitosťou ich žiadostí. Okrem toho, očakávania klientov nie sú nevyhnutne homogénne, a
diskusia o tom, čo predstavuje kvalitné služby sa môže v rámci skupiny značne líšiť.
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