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Anton KORAUŠ 
 
Abstrakt  

Monitor spokojnosti klientov je silný a flexibilný nástroj. Potreby klientov rozkladá na položky a 

kvantifikuje ich na jednotlivé časti. Informácie, ktoré zhromažďuje, môžu využívať rôzne skupiny rôznym 

spôsobom. 
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Abstract  

There is a wide range of methods of measuring the quality of services focused on the side of demand. 

These methods can be used independently or to combine them in dependence on factors like costs, goal, 

clients´ base size, frequency and a goal of the research. Institution dispose own means for the research 

or they use external agencies for finding the best solution.  

Key words:monitor of clients satisfaction,  methods of measuring the quality, quality of services, a goal of 

the research 
 
Úvod 
 
Pre dosiahnutie maximálnej spokojnosti a lojality zákazníkov je potrebné systematické preskúmanie 
požiadaviek zákazníkov, ich rýchle a efektívne uspokojovanie, previazanosť cieľov kvality s potrebami a 
očakávaním zákazníkov, systematické meranie spokojnosti a lojality zákazníkov, rozvoj a riadenie vzťahov so 
zákazníkmi, rozvoj vzťahov i s ďalšími zainteresovanými stranami.  
 
Vrcholový manažment 
 
Prostredníctvom monitoru sa môže vrcholový manažment každý mesiac oboznámiť s hodnotením kľúčových 
aspektov služieb a meniacimi sa prioritami. Tento monitor dokáže merať: 

• priebežne úroveň spokojnosti klientov, 

• pravidelne spokojnosť s vybavovaním sťažností, 

• koľko klientov stratila inštitúcia v prospech konkurencie, 

• návratnosť investícií do programu starostlivosti o klienta, 

• výkonnosť rôznych častí skupín a ich manažérov, 

• či je správne zvolený produktový mix. 
 
Služby klientom sa stávajú rovnako dôležité a objektívne ako finančné miery, napr. zisk, návratnosť investícií 
atď. Principiálnym kritériom je stanovenie merateľných cieľov na začiatku programu starostlivosti o klienta tak 
z krátkodobého, ako i z dlhodobého hľadiska. Oveľa dômyselnejšie využívanie monitoru umožní vrcholovému 
manažmentu po čase finančne ohodnotiť zlepšenia. Teda v daný rok by napr. meranie odhalilo, že sťažnosti sa 
znížili o určitú sumu a spokojnosť s vybavením sťažností sa zvýšila o inú hodnotu. Tieto informácie potom 
možno prepojiť s číslami o podiele na trhu, krížovom predaji ostatných produktov atď. Každá inštitúcia si musí 
vytvoriť svoju vlastnú maticu. Možno je to na prvý pohľad komplikované, ale z dlhodobého hľadiska monitor 
slúži ako prostriedok na hodnotenie nákladov vynakladaných na poskytovanie kvalitných služieb klientom. [1, 2] 
Ak však monitor neukáže žiadne zlepšenie alebo ak sa v skutočnosti niektoré indície časom zhoršili, môže na to 
existovať viacero dôvodov. [12] Napríklad:  

• ciele starostlivosti o klienta sa nefiltrujú smerom nadol na všetky úrovne alebo sa niekde v reťazci 
 zablokovali, 

• je potrebné upraviť index alebo ho zmeniť tak, aby odzrkadľoval meniace sa potreby, 

• vrcholový manažment odvrátil svoju pozornosť od starostlivosti o klienta a zameral sa na „skutočné“ 
 podnikanie predpokladajúc, že služby klientom si už teraz nevyžadujú žiadnu výraznú pozornosť. 
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Stredný manažment 
 
Reakcie, ktoré sa odovzdávajú strednému manažmentu ohľadom spokojnosti klientov, sú dôležité z niekoľkých 
dôvodov: 

• stredný manažment musí čeliť klientom a naučiť sa o nich čo najviac, 

• naznačujú, ako dobre si počína personál, ktorý manažujú, pretože monitor je rozložený na regióny a 
 dokonca na pobočky, 

• ukážu, ako dobre si počína stredný manažment, pretože je okamžite zodpovedný za motiváciu svojich 
 pracovníkov a ručí za to, že jeho pracovníci poskytnú najvyššiu možnú úroveň služieb, 

• pomáhajú pri rozhodovaní, kde a kedy je potrebné školenie, 

• poskytujú informácie, ktoré sa používajú pri hodnotení pracovníkov. Tento moment je obzvlášť dôležitý, ak 
 je plat závislý od úrovne služieb klientom. [10, 13] 
 
Plat závisiaci od poskytovania služieb sa pomaly stáva čímsi, čo sa inštitúcie snažia zapracovať do hodnotenia, 
ale čo je zjavne ťažké, ak nie nemožné alebo dokonca nespravodlivé, bez vhodného systému monitorovania 
spokojnosti klientov. Dokonca aj potom je to komplikované, napr. ak jeden člen personálu je vzorom 
v poskytovaní služieb klientom, ale ak v dôsledku nedostatočnej firemnej podpory nesplnil určité ciele. Toto sú 
problémy, s ktorými sa snažia inštitúcie neustále vysporiadavať.  
 
„Záhadní kupujúci“ 
 
Jeden zo spôsobov, ako môžu manažéri nezávisle kontrolovať výkonnosť rôznych skupín, je využiť „záhadných 
kupujúcich“ v rámci systému kontroly a overovania kvality služieb, tzv. „Mystery Shopping“.  
 
Pracovníci 
 
Musí existovať „kaskáda porozumenia zhora nadol“, ktorá je potrebná z hľadiska dobrých služieb klientom. 
Pracovníci nielenže musia pochopiť túto potrebu, oni jej musia byť aj oddaní. Jediný spôsob, ako to dosiahnuť, 
je prostredníctvom viditeľnej, neustálej a pretrvávajúcej lojálnosti bezprostredných nadriadených. To znamená 
neustále informovať pracovníkov, čo sa od nich očakáva, ako aj pravidelne sprostredkovať odozvu na ich výkon 
z hľadiska merateľných aspektov starostlivosti o klienta. Jeden spôsob, ako to dosiahnuť na báze kontinuity, je 
zaručiť, aby dobrovoľné okruhy služieb medzi oddeleniami navrhovali realistické spôsoby neustáleho 
zlepšovania služieb a znižovania nákladov a skutočne si vypočuli názory, a ak je to možné, uplatňovali ich v praxi 
prostredníctvom manažérov. [6, 7] 
V rámci inštitúcie môže existovať schéma ocenenia za najlepší nápad mesiaca. Ak sa začne zdať, že je táto 
schéma ocenenia sprofanovaná, je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že ľudia majú radi pocit, že sa svojou 
prácou zapájajú a chcú, aby si ich výsledky niekto všimol. [14] 
Typická a komplexná procedúra reakcie, ktorej úlohou je udržať aktívny moment programu starostlivosti o 
klienta, môže mať nasledujúce vlastnosti: 

• Manažér sa pravidelne stretáva s okruhom služieb a diskutuje o pokroku, ktorý sa dosiahol, z hľadiska 
 návrhov a nápadov od posledného stretnutia. Niektoré nápady možno oceniť a vyjadriť vo forme 
 formálneho návrhu, keď už možno prediskutovať ich výhody a nevýhody podrobnejšie a niektoré možno 
 priviesť k realizačnej etape. Činnosť takéhoto druhu je jedným z najdôležitejších spôsobov, ako ukázať, že 
 starostlivosť o klienta je nielen teória, ale aj realita. Pracovníci bývajú zdrojom mnohých neobjavených 
 nápadov, ktoré nielenže môžu zlepšiť služby, ale dokážu aj zvýšiť efektívnosť.  

• Manažéri sa pravidelne zviditeľňujú, zúčastňujú sa vyhodnotení a morálnych ocenení jednotlivých 
 pracovníkov za kvalitné výkony. 

• Grafy alebo diagramy znázorňujúce výsledky indexu starostlivosti o klienta by sa mali permanentne 
 zverejňovať. Mali by sa porovnávať s ostatnými časťami inštitúcie, avšak k tomuto je potrebné pristupovať 
 obozretne, aby sa nedosiahol opačný účinok. Dôvod, prečo si niektoré distribučné miesta počínajú lepšie, 
 prípadne horšie, spočíva mnohokrát v objektívnych príčinách, jednou je napr. poloha distribučného miesta.  

• Malo by sa uskutočňovať pravidelné hodnotenie jednotlivcov, aby sa sledovala ich výkonnosť, nielen 
 z hľadiska schopností požadovaných pre danú činnosť, ale aj z hľadiska štandardu služieb. Takisto by mala 
 existovať možnosť, aby pracovníci mohli diskutovať otvorene o svojich problémoch. Takáto diskusia môže 
 byť súčasťou hodnotenia pracovného postupu.  



Sustainability - Environment - Safety ´2012 
Zborník z konferencie so zahraničnou účasťou, Bratislava 3. december  2012  

Proceedings of the  International Conference, Bratislava, 3 December 2012, Slovakia 
■ Žilina: Strix. Edícia ESE-11, Prvé vydanie. ISBN 978-80-89281-84-8. ■ ■ Rusko, M. [Ed.]   

-  159 -  ▄▄ ISBN 978-80-89281-84-8 ▄▄ 

 

  

 
Vytvorenie schémy návrhov pracovníkov na zefektívnenie ich práce 
 
Schémy návrhov predstavujú ďalší spôsob, ako primäť pracovníkov, aby prichádzali s novými nápadmi. Japonci 
zmenili schému návrhov na niečo, čo možno popísať takmer ako určitý druh umenia, konkrétne vo výrobe, kde 
zamestnanci vedia, že ak prídu s dobrým nápadom, ktorého následkom bude zvýšenie produktivity, bude mať 
nápad najlepšiu šancu na zavedenie. Takýto postup zdola nahor je efektívny a môže nahradiť napr. okruhy 
služieb.  [3, 5] 
 
Pre úspešné fungovanie schém návrhov sú dôležité nasledovné faktory: 

• zaručiť, aby bola schéma dobre publikovaná, 

• vypracovať jednoduchý formulár, ktorý však musí mať dostatok priestoru na rozpracovanie, 

• umiestnenie priehradky na zhromažďovanie formulárov na ľahko dostupnom mieste vo firme,  

• pravidelné vyberanie návrhov z priehradky, 

• čím je firma menšia, tým môžu byť návrhy neformálnejšieho charakteru, 

• je potrebné vyčleniť pracovníka na vyhodnocovanie formulárov. Väčšina schém zlyhá, pretože ľudia, ktorí 
 ich majú preverovať, robia niečo iné a návrhy odkladajú stranou. 
 
Finálnym bodom je hodnotenie. Nič nemôže „ubrať viac vetra z plachiet“ programu starostlivosti o klienta, než 
vytvorenie všetkých takých schém reakcií a odozvy, ktoré potom upadnú do zabudnutia. Je potrebné nájsť 
realistický spôsob ich implementácie a presvedčiť pracovníkov o nevyhnutnosti a dôvodoch, prečo sa 
implementujú, alebo keď sa to nepodarí, tak ich radšej vôbec nerobiť.  
 
Desať kritérií kvality služby: 

• prístupnosť služby – miesto, čas, 

• komunikácia – vecnosť a zrozumiteľnosť, 

• kompetencia – odbornosť zamestnancov, 

• zdvorilosť – úctivosť a pozornosť zamestnancov, 

• dôveryhodnosť – nevyhnutná vlastnosť zamestnancov, 

• spoľahlivosť – presnosť a dôslednosť zamestnancov, 

• vnímavosť – rýchla a tvorivá reakcia personálu na potreby klienta, 

• bezpečnosť – odstránenie rizika, resp. pochybnosti, 

• reálnosť – plnenie proklamovanej kvality, 

• porozumenie a poznanie klienta – individuálny prístup ku klientom a ich potrebám. 
 
 
Záver 
 
Ak sa inštitúcia bude snažiť, aby si jej personál osvojil tieto kritériá kvality a aktívne ich uplatňoval, potom získa 
dostatok verných zákazníkov a všestranným uspokojením ich potrieb zabezpečí svoj kontinuálny rast. 
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