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Anotácia
Výskumná úloha vychádza z dokumentov Európskeho semestra na roky 2016 a 2017 zdôrazňujúcich
celkové zvýšenie kvality služieb zamestnanosti a posilnenie individualizovaných služieb evidovaným
uchádzačom o zamestnanie ako jedného z hlavných opatrení pri znižovaní dlhodobej nezamestnanosti.
Výskumná správa tvorí teoretické východisko pre pokračovanie skúmania a návrhov riešení v oblasti
kvality vo verejných službách zamestnanosti s dôrazom na individualizované odborné poradenské
služby. Problematika kvality vo verejných službách zamestnanosti je skúmaná teoretickou deduktívnou
metódou - od vybraných systémov manažérstva kvality v podnikoch a v organizáciách verejnej správy,
cez zabezpečovanie kvality vo verejných službách zamestnanosti a poradenstve v európskom priestore
po skúmanie problematiky kvality vo verejných službách zamestnanosti osobitne individualizovaného
odborného poradenstva v SR. Vyústením konceptualizácie výskumu je odporúčanie do nasledujúcej
fázy, ktorá by mala byť zameraná na empirický prieskum podmienok súčasného zabezpečovania kvality
pri poskytovaní verejných služieb zamestnanosti.
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Abstract
The research is based on the European Semester documents requirement to increase the quality
of public employment services in general and to enforce personalized services to registered jobseekers
as the main tool to deal with the long-term unemployment. The report contains the theoretical
overview of the research on quality assurance in the public employment services with the focus on
personalized career guidance/counselling. It is based on the theoretical deductive method - from
quality management systems in companies and public administration organizations through quality
assurance in public employment services and counselling in Europe to the quality topic in public
employment services, specifically personalized career guidance in the Slovak Republic. The outcome
of the theoretical research part is the recommendation for the following empirical research phase,
which should be focused on currently used methods of quality assurance in PES provision.
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quality management systems, performance management, benchmarking;
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ILO – International Labour Organization (Medzinárodná organizácia práce)
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QMS – Quality Management Systems [Systémy manažmentu kvality]
TQM – Total Quality Management
ÚOŠS – Ústredné orgány štátnej správy
VSZ – Verejné služby zamestnanosti

Úvod
Štatistické údaje o vývoji nezamestnanosti Výberových zisťovaní pracovných síl
Štatistického úradu Slovenskej republiky poukazujú na dlhodobý trend postupného znižovania
nezamestnanosti na Slovensku. Zatiaľ čo v prvom štvrťroku 2014 bola nezamestnanosť
na úrovni 14,1%, k tretiemu štvrťroku 2017 klesla o 6,1 p.b. na 8%. Za rovnaké obdobie počet
nezamestnaných poklesol z 382 900 osôb na 220 200 ľudí. S celkovým trendom znižovania
počtu nezamestnaných, s miernymi výkyvmi klesá aj počet dlhodobo nezamestnaných, avšak
ich podiel na všetkých nezamestnaných je viac ako polovičný. Konkrétne, k 1. štvrťroku 2014
dlhodobo nezamestnaných bolo 263 600 občanov, čo tvorilo takmer 70% všetkých
nezamestnaných. K 3. štvrťroku 2017 sa počet dlhodobo nezamestnaných znížil (na 128 600
ľudí), ale ich podiel na všetkých nezamestnaných bol 58,4%.
Jednou z príčin problémov v umiestňovaní dlhodobo nezamestnaných na trh práce je aj
personálna poddimenzovanosť úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá obmedzuje
možnosti rozvoja individuálneho prístupu ku klientom znevýhodneným na trhu práce. Práve
riešenie

dlhodobej

nezamestnanosti

prostredníctvom

poskytovania

kvalitných

individualizovaných, „na mieru šitých“ služieb zamestnanosti je zdôraznené v dokumentoch
Európskeho Semestra v rokoch 2016 a 2017. Podporené je aj v Akčnom pláne na posilnenie
integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v Slovenskej republike prostredníctvom
rozvoja aktivít zameraných na poskytovanie kvalitných individualizovaných služieb
zamestnanosti.
Individuálny prístup ku klientovi/ke ako aj ďalšie aktivity (poskytovanie celoživotného
poradenstva, neustála podpora profesijného rastu zamestnancov, vytváranie inovatívnych
riešení pri vysporiadavaní sa s dlhodobou nezamestnanosťou a vytváranie partnerstiev
a spolupráca verejných a neverejných služieb zamestnanosti) považujeme za hlavné atribúty
poskytovania kvalitných služieb zamestnanosti. Na podporu rozvoja individuálnych
poradenských služieb ako aj podporu sieťovania sa realizovali a realizujú viaceré projekty
a iniciatívy. Avšak nie sú známe iniciatívy, ktoré by sa zaoberali výlučne nastavovaním
štandardov a indikátorov kvality vo verejných službách zamestnanosti.
V uvedenom kontexte sa predkladaná štúdia, ktorá predstavuje prvú etapu viacročného
výskumu, zameriava na konceptualizáciu kvality služieb zamestnanosti ako východisko pre
7

následný výskum súčasného stavu v tejto oblasti v SR a prípadné návrhy pre zavedenie
systému kvality. Cieľom štúdie je pripraviť teoretické východiská pre budúce stanovenie
štandardov a nastavenie indikátorov kvality vo verejných službách zamestnanosti.
Výskumná správa pozostáva zo štyroch hlavných kapitol. Prvá kapitola je zameraná
na vymedzenie kľúčových pojmov súvisiacich s problematikou kvality služieb. Sústreďuje sa
predovšetkým na pojmy služby, verejné služby, kvalita, štandardy, indikátory kvality. Druhá
kapitola je venovaná charakteristikám vybraných systémov manažérstva kvality. Popisuje
normy ISO radu 9000 a vybrané modely manažérstva kvality, konkrétne Model výnimočnosti
EFQM a Model CAF. Súčasťou druhej kapitoly je aj konceptualizácia riadenia ľudských zdrojov
ako súčasti systémov manažérstva kvality. Tretia kapitola sa sústreďuje na problematiku
zabezpečovania kvality v službách zamestnanosti, predovšetkým v poradenských službách
a na manažment výkonnosti vo vybraných krajinách Európy. Štvrtá kapitola rozpracováva
zabezpečovanie kvality služieb zamestnanosti v Slovenskej republike. Sústreďuje sa na analýzu
vybraných strategických a koncepčných dokumentov z hľadiska kvality, procesy riadenia
ľudských zdrojov v štátnej službe, zabezpečovanie kvality vo verejných službách
zamestnanosti na Slovensku, osobitne v odborných poradenských službách. Uvádza tiež
stanovené štandardy a indikátory kvality v iných príbuzných disciplínach – v podporovanom
zamestnávaní a v sociálnych službách.
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Sumarizácia kľúčových zistení
Služby zamestnanosti viac orientované na individuálne potreby klienta/ky, sprevádzanie
klienta/ky počas celého pracovného života, pomoc klientovi/ke vysporiadať sa s rizikami, ktoré
zmeny na trhu práce prinášajú, podpora profesijný rast svojich zamestnancov/kýň, podpora
inovatívnych riešení pri vysporiadavaní sa s nezamestnanosťou a spolupráca v rámci
partnerstiev – toto všetko považujeme za kľúčové úlohy služieb zamestnanosti v rýchlo sa
meniacom trhu práce a za základné aktivity pre poskytovanie kvalitných služieb
zamestnanosti. Okrem uvedeného, klienti/ky majú v porovnaní s minulosťou zvýšené
očakávania ku kvalite služieb zamestnanosti.
Kvalitu chápeme z výrobkovo-spotrebiteľského pohľadu ako vlastnosť služieb, ktorá je
zabezpečená dodržaním stanovených štandardov, naplnením indikátorov kvality a zároveň sú
uspokojené potreby koncových používateľov/liek, ktorí/é prejavujú spokojnosť s poskytnutou
službou. Zároveň kvalitu považujeme za verejný záujem, keď je definovaná v rozhodujúcich
dokumentoch a zabezpečovaná systémovo na národnej, regionálnej, lokálnej a organizačnej
úrovni.
Služby by sme mohli definovať ako činnosti zamerané na uspokojenie potrieb zákazníkov.
Tieto činnosti sa realizujú na základe kontaktu poskytovateľa a používateľa služby (zákazníka,
klienta) na konkrétnom mieste v konkrétnom čase. Služby sú nemateriálnej povahy,
jedinečné, variabilné, ovplyvnené podmienkami, v ktorých sa poskytujú. Osobitnou skupinou
služieb sú služby vo verejnom záujme, ktoré uspokojujú sociálne potreby ľudí a ich
poskytovanie na základe trhového mechanizmu je regulované podpornými opatreniami zo
strany štátu. Mala by byť garantovaná ich kontinuita, udržateľnosť, kvalita vo forme
štandardov, súlad s potrebami používateľov a ochrana prijímateľa. Pri ich zabezpečovaní by
mal byť podporovaný individualizovaný prístup k používateľovi/ke (klientovi/ke) a jeho/jej
aktívna participácia na tvorbe a zlepšovaní služieb.
Od 80-tych rokov 20. storočia sa vo viacerých krajinách mení vzťah verejnej správy k občanom.
Do verejnej správy sa zavádzajú prvky súkromného sektora a mení sa z monopolného správcu
výkonu moci a redistribútora zdrojov jednotlivým skupinám občanov na proklientsky
orientovaného poskytovateľa služieb pre občanov v spolupráci a partnerstvách aj s inými
sektormi. (Keraudren, van Mierlo, 1997) V tomto prostredí sa menia aj verejné služby
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zamestnanosti, ktoré ILO chápe ako hlavný nástroj pre implementáciu politík zamestnanosti
a trhu práce. V nich sa vo viacerých európskych krajinách, a v rámci nich postupne aj
v Slovenskej republike, čoraz väčší dôraz kladie na individualizovaný prístup ku klientom,
výsledky, spokojnosť klientov a štandardizované postupy s cieľom poskytovať služby kvalitne
a efektívne.
Štandardy chápeme ako súbor pravidiel, postupov, ktoré umožňujú poskytovať služby
v požadovanej kvalite a na požadovanej úrovni. Môžu ich tvoriť zriaďovatelia, poskytovatelia
služieb spolu s používateľmi služieb. Používateľom štandardy pomáhajú orientovať sa
v službách a poskytovateľom slúžia ako nástroj pre sebaposudzovanie. Hodnota, na základe
ktorej sa posudzuje naplnenie štandardu kvality sa nazýva indikátor kvality (Repková, 2015).
Indikátor je vyjadrený číslom, musí byť relevantný k predmetu posudzovania, zrozumiteľný,
merateľný.
Trvalo zlepšovať výkonnosť v organizáciách je cieľom systémov manažérstva kvality (QMS).
V službách zamestnanosti vybudovať systémy manažérstva kvality znamená 1) naplánovať
a zadefinovať procesy a činnosti služieb zamestnanosti, 2) vypracovať a zaviesť dokumentáciu
QMS, 3) merať výkonnosť činností a procesov v rámci organizácie poskytujúcej služby
zamestnanosti a 4) odhaľovať nedostatky a hľadať možnosti zlepšovania. Súborom
minimálnych požiadaviek, ktoré tvoria základ riadenia organizácie, sú normy ISO radu 9000.
Prostredníctvom neustáleho zlepšovania sa organizácia dostáva ku komplexnému
manažérstvu kvality (TQM), ktoré je možné zvážiť vo vzťahu k verejným službám
zamestnanosti. TQM je postoj aj proces, v ktorom sa každý pracovník snaží o neustále
zlepšovanie. Nevyžaduje nové procesy, ale spočíva v dôslednom využívaní existujúcich
systémov, metód a procesov na zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti za účasti všetkých
zamestnancov a angažovaných zainteresovaných strán. Na zistenie miery uplatňovania zásad
TQM boli vytvorené modely TQM. V Európe sú to najmä Model výnimočnosti EFQM a Model
Common Assessment Framework (CAF).
Model výnimočnosti EFQM je nástrojom hodnotenia výkonnosti organizácie vo všetkých
oblastiach s cieľom neustáleho zvyšovania kvality. Jeho podstatou je závislosť ekonomických
výsledkov výkonnosti od výsledkov pracovníkov, zákazníkov a spoločnosti. Model CAF bol
10

vyvinutý pre verejnú správu za účelom podpory zamestnancov vo verejnej správe pri
poskytovaní kvalitných služieb. Rešpektuje špecifiká verejného sektora a napomáha
organizáciám verejného sektora zavádzať metódy manažérstva kvality určené na zlepšovanie
výkonnosti.
Neodmysliteľnou súčasťou systému manažmentu kvality, resp. komplexného manažmentu
kvality je manažment výkonnosti. V rámci ISO radu 9000, CAF a EFQM je na zabezpečovanie
kvality verejných služieb zamestnanosti využívaný v rôznych európskych krajinách (napr.
Estónsko, Nemecko).
Výkonnosť sa hodnotí najmä podľa napĺňania cieľov trhu práce a prostredníctvom
referenčného porovnávania – benchmarkingu. Ciele sú stanovované na národnej úrovni,
najčastejšie ministerstvom práce konkrétnej krajiny a špecifikované na regionálnej a/alebo
na miestnej úrovni regionálnou vládou a samosprávou. Na základe stanovených cieľov
lokálneho trhu práce sa hodnotí výkonnosť jednotlivých poskytovateľov verejných služieb
zamestnanosti očistená od miestnych externých vplyvov. Pri benchmarkingu sa na základe
vopred stanovených kritérií porovnávajú poskytovatelia verejných služieb zamestnanosti
pôsobiaci v rovnakých podmienkach na regionálnom/ miestnom trhu práce alebo pracovníci
(poradcovia) u jednotlivých poskytovateľov (napr. Švajčiarsko). Výsledky hodnotení pôsobia
ako spätná väzba pre manažérov, tvorcov politík, sociálnych partnerov a sú nástrojom
pre zlepšovania v rámci systému manažmentu kvality alebo komplexného manažmentu
kvality.
V manažérstve kvality a všetkých jeho nástrojoch a modeloch zohráva významnú úlohu rozvoj
ľudských zdrojov. Kritickým faktorom úspechu organizácií aj organizácií poskytujúcich služby
zamestnanosti sú ich pracovníci. Ich kvalifikácia (vedomosti, zručnosti, schopnosti,
skúsenosti), motivácia ako aj podmienky práce a procesy organizácie vplývajú na výkonnosť
pracovníkov aj organizácie ako celku a na kvalitu poskytovaných služieb. Nevyhnutnou
súčasťou riadenia ľudských zdrojov je rozvoj zamestnancov prostredníctvom systémového
prístupu ku vzdelávaniu. Spočíva v realizácii na seba nadväzujúcich krokov: analýza
a identifikácia vzdelávacích potrieb, plánovanie vzdelávania, realizácia vzdelávania,
hodnotenie vzdelávania. V rámci štátnej služby v SR je zdôraznený v Stratégii riadenia ľudských
zdrojov a uplatnený v Zákone č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a vo Vyhláške č. 126/2017 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov.
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Rozvoj kapacít v rezorte práce, vrátane úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sa v minulosti
realizoval na projektovej úrovni. Konkrétne možno spomenúť „Projekt technickej podpory
rozvoja ľudského kapitálu“ realizovaný v rokoch 2005-2007. V rámci jeho troch častí mal za
cieľ posilniť funkčné procesy a informačné toky medzi jednotlivými ministerstvami
a ostatnými inštitúciami spadajúcimi do ich rezortu, hodnotiť kapacitu pre tvorbu politík
v sektore práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci vládnych aj mimovládnych inštitúcií
a navrhnúť odporúčania pre zvýšenie tejto kapacity a posilniť schopnosť tvorby politiky na
faktoch a dátach (tzv. evidence based policy).
V rokoch 2014-2015 prebehla organizačná reforma úradov práce, ktorá v rámci programu ESO
integrovala Ústredie PSVR a úrady práce do jedného právneho subjektu. Cieľom tejto zmeny
bolo umožniť ústrediu lepšie riadenie jednotlivých úradov práce a ich personálneho
obsadenia. Na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny vznikli miesta prvého kontaktu, ktoré
integrovali

procesy

služieb

zamestnanosti

(evidencia

uchádzačov

o zamestnanie)

a poskytovania dávok v rámci sociálnych vecí.
Napriek reforme verejných služieb zamestnanosti, z analýzy Inštitútu finančnej politiky (2016)
vyplynulo zistenie, podľa ktorého v efektivite služieb zamestnanosti sa medzi jednotlivými
úradmi práce ukazujú rozdiely, a to aj pri zohľadnení regionálnych podmienok na trhu práce.
Negatívny vplyv na úspešnosť pri umiestňovaní nezamestnaných na trhu práce ako aj
na poskytovanie individualizovanej podpory pre znevýhodnené skupiny uchádzačov
o zamestnanie má najmä vyššie pracovné zaťaženie zamestnancov úradov práce.
V európskom priestore je hodnotenie kvality služieb zamestnanosti dôležitým nástrojom
realizácie efektívnej politiky zamestnanosti. V SR sa ukazuje ako nevyhnutné nastavenie
takého systému, zameraného na rozvoj ľudských zdrojov, a tiež na individuálne poradenské
služby.
Individualizované služby zamestnanosti, najmä vo forme poradenských služieb (v zmysle
celoživotného poradenstva), tvoria podstatu verejných služieb zamestnanosti vo väčšine
štátov EÚ. Pri ich poskytovaní sú identifikované štyri trendy (Sultana – Watts, 2006):
-

tendencia k samoobslužným dištančným službám s využitím IKT,

-

viacstupňové poskytovanie služieb od samoobslužných služieb pre samostatných klientov
až po intenzívne individuálne poradenstvo pre najviac znevýhodnené skupiny klientov
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-

decentralizácia manažmentu a riadenia služieb zamestnanosti na úroveň jednotlivých
úradov, ktorá znamená istý stupeň autonómie v oblasti stanovovania cieľov, riadenia
ľudských zdrojov, vzdelávaní a pri využití finančných prostriedkov. Na druhej strane môže
decentralizácia spôsobiť rôznorodú kvalitu poskytovaných služieb v rámci krajiny.

-

outsourcing služieb spočíva v kontrahovaní vybraných služieb zamestnanosti externým
poskytovateľom. Konkurenčné prostredie tak vyvíja tlak na kvalitu poskytovaných služieb.
V Európe sú takto poskytované často vzdelávacie služby aj špecializované poradenské
služby pre osoby so zdravotným postihnutím.

Niektoré krajiny majú vytvorené spoločné minimálne štandardy poradenských služieb.
Napríklad vo Veľkej Británii majú na hodnotenie štandardov kvality poradenstva vytvorený
systém založený na maticovom štandarde (matrix standard).
V rámci Slovenska nie sú vypracované štandardy a indikátory kvality pre verejné služby
zamestnanosti, ani pre odborné poradenské služby.
Z iných príbuzných odvetví boli štandardy a indikátory kvality zadefinované v podporovanom
zamestnávaní (v roku 2009 v rámci projektu EQUIP – zamestnateľnosť a kvalita v praxi)
a v sociálnych službách (Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov a Repková, 2015). V oboch odvetviach sa uvádzajú tri spoločné oblasti v rámci
ktorých sa vytvárajú štandardy a stanovujú indikátory kvality: personálna oblasť, prevádzková
oblasť a procedurálna oblasť. Pre sociálne služby sú spracované štandardy a indikátory aj
vo štvrtej oblasti – Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd.
Môžu tvoriť inšpiratívne východisko pre definovanie štandardov a indikátorov kvality
vo verejných službách zamestnanosti, osobitne v poradenských službách poskytovaných v SR.
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Executive Summary
Pro-client oriented employment services, his/her individual needs‘ support, counselling
during the client’s whole working life, helping him/her to deal with the risks connected with
rapid labour market changes, employees‘ professional development support, innovative
solutions to tackle unemployment and creating partnerships – these all are the key roles of
employment services in rapidly changing labour market and the essentials for providing
employment services of good quality. Besides that, the clients expect public employment
services of much higher quality than it used to be in the past.
The terms „quality“ and „services“ can be defined from various perspectives. From a productconsumer perspective the quality of services is ensured by meeting the standards and quality
indicators in the provision of services. The consumers are satisfied with the service if their
needs, requirements are met. Quality is also a public interest. It is defined in various policy
documents on national, regional, local and organisational level.
Services can be defined as activities focused on meeting the consumers‘ needs. These
activities are provided via the provider-consumer contact on a particular place in particular
time. Services are non-material, special, variable. They depend on the conditions in which they
are provided. Services in public interest create a special group of services. They meet social
needs of people. Their provision on the commercial basis is regulated by the supporting
measures of state / government. Their continuity, sustainability, quality in the form of
standards as well as their relevance to users‘ needs and consumer protection should be
guaranteed. Personalised approach to the user (consumer, client) and his/her active
participation in the creation and improvement of services should be supported, too.
Since 1980s, the approach of public administration to citizens have been changing. Private
sector elements have been introduced to the public administration. Public sector is no more
a monopole for the distribution of sources to various groups of citizens but a pro-client
oriented service provider for citizens. Within this new role, the public administration also
creates partnerships and cooperates with other sectors. (Keraudren, van Mierlo, 1997). In
such environment also the public employment services have been changing. According to the
ILO the public employment services (PES) are the main tool for implementation of
employment and labour market policies. More and more emphasis is put on personalised
approach to the clients, outcomes, clients ‘satisfaction and standardized procedures. In many
14

European countries, including Slovak Republic, the goal of the PES is to provide quality and
efficient services.
Standards can be defined as a set of rules, procedures that enable to provide services on
a required level of quality. They can be defined by founders or providers together with users.
They help users in their orientation in services and providers can use them as a tool for selfassessment. The standard fulfilment is assessed based on the quality indicators – a
measurable value which has to be relevant to the subject assessed.
Permanent improvement of performance in organisations is the goal of quality management
systems (QMS). To develop the QMS in employment services means: 1) to plan and define the
process and activities of employment services; 2) to work out and introduce the
documentation of QMS; 3) to measure the performance of activities and processes within the
employment services organisation and 4) to reveal the shortcomings and look for the
improvement options. ISO 9000 norms are the set of minimal requirements, which are the
basis of the organisation management.
The Total Management System (TQM) in organisation can be reached via permanent
improvements. TQM can also be considered in public employment services in Slovakia. TQM
is an attitude and process when every employer seeks for continuing improvements. TQM
does not require new processes in organisation. It is based on consistent use of existing
systems, methods and processes to raise performance and efficiency of all employers and
stakeholders. Several TQM Models have been created to ensure the use of TQM principles in
organisations. In Europe, the EFQM Excellence Model and the Common Assessment
Framework Model (CAF) are mostly in use.
The EFQM Excellence Model is a tool for organisation performance assessment in all fields. Its
goal is permanent quality improvement. In this Model, the economic outcomes of
organisation depend on the employees, consumers and the society. On the other hand the
Model CAF has been developed for public administration to support public administration
employees to provide quality services. In this Model, the public administration specifics are
taken into account. The Model helps organisations of public administration to introduce the
quality management methods aimed at performance improvements.
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The performance management is an important part of the QMS or TQM. Within ISO 9000, CAF
Model and EFQM Excellence Model the performance management is used by PES in various
European countries (e.g. Estonia, Germany). The performance of PES providers is evaluated
via the labour market objectives fulfilment and benchmarking. The objectives are set on the
national level (mostly by the particular Ministry) and specified on the regional and/or local
level by the regional government and the municipality. The performance of PES providers on
the local level should be controlled for the external influences on local labour market (e.g.
structure of the unemployed, number of vacancies). To compare the performance of PES
providers the benchmarking criteria are set. The providers working in the same labour market
conditions or individual counsellors within the same provider (e.g. Switzerland) are compared.
The evaluation outcomes are the feedback for the managers, policy makers, social partners
and other stakeholders. The outcomes are also a tool for further improvements.
Human resources play an important role in quality management and in all its tools and models.
The success of organisations, PES organisations included, depends in a large extent on the
employees. Their qualification (knowledge, skills, abilities and experiences), motivation and
also working conditions and processes in organisation affect the employees’ and
organisations’ performance and the quality of services. An important part of the human
resources management is the systematic approach to education and training in the
organisations. It consists of several steps that follow one after another: educational and
training needs analysis and identification, education and training planning, education and
training provision, education and training assessment. Within the civil service, the systematic
approach to education and training in organisations is highlighted in the Human Resources
Management Strategy and applied in the Act No. 55/2017 Coll. on Civil service and in the
Decree No. 126/2017 Coll. Which sets out the detailed educational requirements for civil
servants.
The development of human resources in the Ministry of Labour, Social Affairs and Family,
including the Offices of Labour, Social Affairs and Family, was ensured on the project level.
Particularly, it was the „Project of Technical Support of Human Resources Development“. This
project was implemented in 2005-2007. It consisted of three parts with the goals to enforce
the functional processes and information flows between various ministries and other
departmental institutions, to evaluate the capacity for policy making in the Ministry of Labour,
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Social Affairs and Family within governmental institutions and NGO’s, to propose the
recommendations for this capacity increase and to enforce the evidence based policy.
The labour offices reform took place within the ESO programme in 2014-2015. In this reform,
the CoLSAF and OLSAFs were integrated into one legal entity. The goal of this reform was to
enable the CoLSAF better manage OLSAFs and their personal capacities. The front offices
established in the OLSAFs integrated some employment services (registration of job-seekers)
and the provision of social benefits.
Despite of the PES reform in Slovakia, the efficiency of the employment services varies among
the Offices, even among the Offices in the same labour market conditions. It is mostly the high
work load of PES employees which has the negative influence on the job placements and on
the provision of individualised support for vulnerable groups of job seekers.
PES quality assessment is one of the main tools for efficient employment policy provision in
many European countries. Establishing such system focused on human resources
development and personalized counselling services seems to be essential for PES quality
assurance in Slovakia.
Personalised employment services mainly in the form of the counselling services (or life-long
guidance) are essential in PES of many European countries. There have been identified four
trends in their provision (Sultana – Watts, 2006):
-

distance self-services provided through various ICT tools

-

multilevel service provision (from self-service for independent clients to intensive
personalised guidance for most vulnerable clients)

-

PES management decentralisation up to the local level (Local branches are quite
independent in setting their local goals, HR management, employees training and
financing activities. On the other hand decentralisation can lead to various quality of
employment services.)

-

Outsourcing (contracts of PES with external providers). It creates competition which put
pressure on the quality of services. Usually, education and training and specialized
guidance e.g. for persons with disabilities are outsourced in Europe.
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Minimum counselling standards are created in some countries. For example, matrix standard
is applied in the United Kingdom to evaluate the quality of counselling (guidance).
PES in the Slovak Republic do not have standards and quality indicators set for counselling
services. In other fields related to the PES, standards and quality indicators have been set in
the supported employment (in the project EQUIP – employability and quality in practice held
in 2009) and in the social services (Act No. 448/2008 Coll. on Social Services as amended and
Repková, 2015). Both fields set three areas in which the standards and quality indicators are
set: Area of personal capacities, Operating area and Procedural area. Social services also set
standards and quality indicators for one more area: Fundamental human rights and freedoms.
These areas can be an inspiration for setting the standards and quality indicators in public
employment services, specifically in counselling services provided in PES in the Slovak
Republic.
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1. Terminologické východiská kvality služieb zamestnanosti
Kapitola

sa

zameriava

na

vymedzenia

základných

pojmov

z oblasti

kvality

vo verejných službách zamestnanosti. Osobitná pozornosť je venovaná pojmom „služby“,
„verejné služby“, „verejné služby zamestnanosti“, „kvalita“, „štandardy“ a „indikátory kvality“.
Definované sú aj ďalšie pojmy súvisiace s problematikou kvality: „účinnosť“, „efektívnosť“
a „benchmarking“.

Služby (Services)
Mateides a kol. (2006, s. 667) definuje pojem služba z hľadiska niekoľkých prístupov.
Z hľadiska podnikovo-hospodárskeho ponímania (vymedzenie služieb na základe podstatných
znakov) rozlišuje definície zamerané na (1) činnosť („Službou je každá ľudská činnosť“.), (2) na
proces („Služby sú procesy zamerané na krytie potrieb materiálnymi a nemateriálnymi
statkami na základe kontaktu medzi poskytovateľom a prijímateľom.“), (3) na výsledok
(„Služby sú nemateriálne hospodárske statky vytvárané na odbyt.“) a (4) na potenciál („Služby
sú ľuďmi alebo strojmi vytvorený potenciál.“).
Ďalšie ponímanie služieb – štatistické vymedzuje služby podľa odvetví ekonomických činností.
Z hľadiska ponímania služieb ako negatívneho vymedzenia voči tovarom ich môžeme definovať
ako „statky, ktoré nemajú charakter materiálnych tovarov“.
Národohospodárske vymedzenie definuje služby z hľadiska sektorového členenia spoločenskoekonomických činnosti na tri sektory, pričom služby sú vymedzené tretím sektorom.1
Repková (2012, s. 77) všeobecne vymedzuje služby ako „nástroj politiky a praktického
presadzovania záujmov spoločnosti vo vzťahu k ľuďom odkázaným na nejaký typ
starostlivosti“.
Podľa Mateidesa a kol. (2006, s. 668-672) hlavným znakom, ktorý službu odlišuje od výrobku
je nemateriálnosť. Z nej vyplýva ďalší znak neskladovateľnosť, tzn., že spotrebiteľ môže službu

1

Podľa názorov niektorých odborníkov by verejné služby (ako napr. finančná správa, súdnictvo, polícia) mali byť
súčasťou kvartérneho sektora. Neslúžia primárne k „súkromným hospodárskym procesom a k individuálnym
potrebám obyvateľstva“, ale „pomáhajú uľahčovať a zefektívňovať spoločenskú deľbu práce“. Služby
„pomáhajúce k zmene a k zdokonaleniu príjemcu (napr. zdravotnícka starostlivosť a vzdelávanie) by mali byť
kvinténny sektor. (Mateides, A. a kol. 2006, s. 667)
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využívať len v tom momente, keď je vytváraná. Služba nemôže byť spotrebovaná na inom
mieste, ako sa vytvára, jej spotreba je o miesta neoddeliteľná. Služby sa tiež vyznačujú
variabilitou – rôznorodosťou. Ich tvorba a spotreba je jedinečná, závisí od momentálneho
stavu poskytovateľ a prijímateľa, majú nízku mieru možnej štandardizácie. S variabilitou súvisí
neopakovateľnosť, resp. relatívna opakovateľnosť – služby sú ovplyvnené podmienkami,
v ktorých sa poskytujú. Služby bývajú ponúkané zvyčajne komplexne - ako súbor jednotlivých
služieb – základné a doplnkové služby. Niektoré druhy služieb sa poskytujú netrhovými
formami, s pomocou štátnych intervencií.

Verejné služby, New Public Management a verejné služby zamestnanosti
Pojem verejná služba (Public service) vymedzuje Ochrana (2003, s. 16 in Halásková, 2013,
s. 10) ako „druh služby zameraný na uspokojenie verejných potrieb, pričom producentom,
organizátorom, garantom či regulátorom tejto služby je inštitúcia verejnej správy“. Za hlavné
znaky verejnej služby považuje: a) verejný záujem a financovanie z verejných zdrojov, b)
kontinuálnosť, c) všeobecný charakter poskytovania služby, d) garanciu z hľadiska kvantity
a kvality vo forme štandardov, e) vytvorenie regulatórnych systémov k zabezpečeniu služby.
Matoušek a kol. (2007, s. 9 in Halásková, 2013, s. 10) definujú verejné služby ako „služby
poskytované v záujme verejnosti, financované z verejných rozpočtov a podrobnejšie
vymedzené legislatívou, čím sú viac závislé na politickom rozhodovaní štátu, krajov a obcí“.
Kategória služieb vo verejnom záujme bola vytvorená na európskej úrovni pre označenie
služieb, ktoré uspokojujú sociálne potreby ľudí, a pri ktorých sú „procesy a záujmy voľnej
trhovej liberalizácie v službách sprevádzané (dopĺňané) rozličnými podpornými opatreniami
a mechanizmami“ zo strany štátu na ochranu všeobecných verejných záujmov. (Abeele, 2001;
Pillinger, 2001; Huber, 2006 in Repková, 2012, s. 77) Hodnotami a cieľmi služieb vo verejnom
záujme sú univerzálny prístup pre všetkých, garancia kontinuity služby, kvalita služieb,
možnosť dovoliť si službu a jej udržateľnosť, súlad s potrebami používateľov, ochrana
konzumenta. (Huber, 2006 in Repková 2012, s. 77)
New Public Manažment (NPM) je súhrnné označenie zmien v spôsobe riadenia štátnej správy
a v spôsoboch poskytovania služieb vo verejnom sektore, ktoré sa odohrali vo viacerých
krajinách, najmä vo Veľkej Británii ako reakcia na krízu sociálneho štátu v 80-tych rokoch
20. storočia. Kríza sociálneho štátu spočívala v nedostatku prostriedkov na udržanie rôznych
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vládnych programov, kritike neefektívneho hospodárenia a neschopnosti administratívy
identifikovať a riešiť aktuálne problémy (Keraudren, van Mierlo, 1997). Zmeny spočívali
v zavádzaní prvkov zo súkromného sektora, reforme byrokracie, ale najmä v zmene roly
verejnej správy z monopolného správcu výkonu moci (výber daní, vedenie evidencie,
vydávanie povolení) a redistribútora zdrojov homogénnym skupinám občanov (programy
pre vojnových veteránov), na proaktívneho, klientsky orientovaného zabezpečovateľa služieb
pre občanov v spolupráci a partnerstvách aj s inými sektormi.
Hughes (1998) zhŕňa nasledujúcich 10 charakteristických princípov NPM:
-

Verejný sektor už nemá vo výlučnej kompetencii poskytovanie služieb (napr. odvoz
odpadu), ale služby zabezpečuje na základe konkurencie aj poskytovateľmi z iných
sektorov (čo sa rovnako týka aj služieb zamestnanosti);

-

Kontrola kvality poskytovaných služieb sa presúva od úradníkov smerom viac k občanom
(napr. cez hodnotenie spokojnosti);

-

Výkonnosť administratívy sa hodnotí nie cez vstupy, ale cez dosahované výsledky (napr.
zavedenie programového rozpočtovania);

-

Inštitúcia sa pri výkone svojej činnosti riadi primárne svojím poslaním a cieľmi, nie
zameraním na pravidlá a procesy;

-

K občanom sa pristupuje ako ku klientom, ktorým sú ponúkané viaceré možnosti podľa
individualizovaného prístupu;

-

Dôraz sa kladie na prevenciu rizikových situácií, nie až ich následné riešenie;

-

Vzniká požiadavka na efektívne hospodárenie a znižovanie výdavkov, nie iba míňanie
finančných prostriedkov;

-

Dochádza k decentralizácii dovtedy hierarchického riadenia a podpore participácie
občanov v procese tvorby politiky;

-

Namiesto tradičnej byrokracie sa do popredia dostávajú princípy trhu a konkurencie;

-

Napokon, pozornosť sa sústreďuje nielen na poskytovanie služieb ako také, ale na podporu
riešenia vzniknutých problémov ktorýmkoľvek z troch sektorov priamo v danej komunite
(Hughes, 1998).

V súvislosti s uplatňovaním NPM došlo k viacerým zmenám aj z hľadiska podmienok
zamestnávania vo verejnom sektore. Odmeňovanie podľa princípu seniority, t. j. zásluhovosti
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(podľa počtu odpracovaných rokov, resp. splnenia iných odborných požiadaviek) bolo
nahradené odmeňovaním podľa výkonu, ktoré malo zamestnancov viac motivovať k tomu,
aby prispievali čo najlepšie k plneniu poslania danej inštitúcie. Odmeňovanie podľa výkonu
však v niektorých prípadoch môže byť problematické, keďže verejný sektor má zabezpečovať
služby aj pre tých občanov, ktorým je potrebné venovať viac pozornosti ako ostatným, čo by
sa pri jednoduchom meraní výkonu podľa počtu vybavených žiadostí mohlo prejaviť
negatívne.
Verejné služby zamestnanosti - VSZ (Public Employment Services – PES) sú podľa vymedzenia
Medzinárodnej organizácie práce (ILO) jedným z najhlavnejších nástrojov pre implementáciu
politík zamestnanosti a trhu práce. Prostredníctvom programov aktívnej politiky trhu práce
v súčasnosti čoraz viac zohrávajú významnú úlohu pri sprostredkovaní práce, posilňovaní
zamestnateľnosti, riešení nesúladu medzi ponukou práce a dopytom po práci a pri
poskytovaní podpory zamestnávateľom a pracovníkom2.
V podmienkach SR služby zamestnanosti definuje Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti
v znení neskorších predpisov ako „systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom
trhu práce pri hľadaní zamestnania, zmene zamestnania, obsadzovaní voľných pracovných
miest a uplatňovaní AOTP s dôrazom na pracovné uplatnenie znevýhodnených UoZ“.
Poskytuje ich : ústredie a úrad PSVR, právnická a fyzická osoba, ktoré vykonávajú SZÚ, ADZ,
APZ, právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania,
poskytujú OPS a uplatňujú AOTP podľa uzatvorenej písomnej dohody s ústredím alebo podľa
uzatvorenej písomnej dohody v rámci partnerstva.

Kvalita (Quality)
Kvalita podľa Nenadála (2008 in Paulová, I. 2009, s. 11) je „komplexná vlastnosť
produktov, služieb, informácií, ľudí, systémov prejavujúca sa určitou mierou schopnosti plniť
požiadavky, ktoré sú na nich kladené. Je to tiež „vlastnosť, ktorá umožňuje rôzne produkty
podobného charakteru rozlišovať a priraďovať im rozdielnu hodnotu“.
H. Niest et al. (2010 in Repková K. – Brichtová, L. 2014, s. 11) vymedzujú kvalitu z troch hľadísk:

2

Employment Services. ILO. Dostupné na: http://www.ilo.org/skills/areas/employment-services/lang-en/index.htm
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a) ako vnútornú vlastnosť tovaru alebo služby hodnotenej podľa účelu, ktorý má tovar alebo
služba plniť a podľa schopnosti uspokojovať potreby zákazníkov/klientov;
b) ako stav excelentnosti, kedy sa poukazuje na to najlepšie, čo je s tovarom alebo službou
spojené s odlišnosti od ostatných tovarov a služieb;
c) ako norma, kedy sa dosiahnuté výsledky porovnávajú s očakávanými výsledkami
stanovenými ako norma.
Mateides a kol. (2006) uvádzajú niekoľko prístupov v definovaní kvality:
1. Transcendentný – kvalita je niečo jedinečné, absolútne, nemôže byť definovaná, lebo je to
vlastnosť, ktorá je chápaná jedinečne u každého spotrebiteľa na základe individuálnych
skúseností.
2. Výrobkový - takto chápanú kvalitu je možné merať. Kvalita výrobku závisí od toho, či
výrobok má tie vlastnosti, ktoré predpisuje technická dokumentácia.
3. Výrobný – výrobok je kvalitný vtedy, ak sú pri jeho výrobe dodržané výrobné
a technologické postupy uvedené v technickej dokumentácii, odklon od požiadaviek,
postupov znamená zníženie kvality.
4. Tovaroznalecký – kvalita výrobku závisí od používaných komponentov, dá sa merať
prostredníctvom zhodnotenia použitých komponentov.
5. Spotrebiteľský – najrozšírenejší prístup, na spotrebiteľských definíciách sú založené aj
systémy manažérstva kvality. Výrobok je kvalitný vtedy, ak jeho vlastnosti sú zhodné
s požiadavkami spotrebiteľa. Požiadavky musia byť pritom implementované do návrhu
výrobku a technickej dokumentácie. Až potom nasleduje riadenia produkčných procesov
a technickej kontroly.
6. Hodnotový – kvalita sa definuje pomocou nákladov a ceny. Výrobok je kvalitný, ak je jeho
cena prijateľná pre spotrebiteľa a náklady prijateľné pre výrobcu. Musí teda uspokojovať
požiadavky zákazníka a jeho výroba musí byť rentabilná.
7. Ekologický - kvalitný je ten výrobok, ktorý pri výrobe a používaní neznehodnocuje životné
prostredie.
8. Potešenie zákazníka – kvalitné sú tie tovary a služby, ktoré potešia zákazníka a uspokoja
jeho potreby.
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V súčasnosti je moderné chápanie kvality založené na spotrebiteľsky orientovaných
definíciách. Hodnotovo orientované chápanie sa vyskytuje len v niektorých špičkových
organizáciách. Zároveň sa nepopiera existencia výrobkovo a výrobne orientovaných definícií,
ale tie sa používajú dovnútra organizácie. V súčasnosti je výrobok predajný vtedy, ak má
vlastnosti zhodné s požiadavkami spotrebiteľov. Vo všeobecnosti A. Mateides a kol. (2006, s.
57) uvádzajú nasledovné spotrebiteľsky orientované definovanie kvality: o kvalite produktu
rozhoduje jeho spotrebiteľ, kvalita produktu je dynamická kategória (ak výrobca vyrába
výrobky s rovnakými vlastnosťami dlhší čas, tieto sa stanú nekvalitné, lebo požiadavky
spotrebiteľov sa vyvíjajú), kvalita produktu musí byť spoločensky uznaná (forma uznania toho,
že výrobok spĺňa požiadavky spotrebiteľa, je kúpa výrobku), spotrebiteľ nie vždy má záujem
o kúpu produktu s najvyššou úrovňou jeho parametrov.
Spotrebiteľský prístup k definovaniu kvality uplatňuje aj R. Toppan (2007, s. 36), podľa ktorého
kvalitný je taký výrobok alebo služba, ktorý permanentne spĺňa očakávanie zákazníka, alebo
ide nad rámec očakávaní za čo najnižšie náklady organizácie a výdavky zákazníka (ušetrenie
financií alebo času).
Kvalitu z iného hľadiska – hľadiska verejného záujmu vymedzujú aj K. Repková a L. Brichtová
(2014, s. 23). Kvalita predstavuje verejný záujem, nie je definovaná iba (ne)spokojnosťou
prijímateľov tovarov/služieb. Kvalita je „cestou napĺňania záväzkov definovaných
v rozhodujúcich dokumentoch určujúcich smerovanie na medzinárodnej, národnej,
regionálnej, lokálnej a organizačnej úrovni“. Pri chápaní kvality ako verejného záujmu sa
do činností a procesov, ktoré sa zvykli vnímať a vykonávať skôr „intuitívne“ a ktoré postupne
získavajú osobitný spoločenský význam, začínajú zavádzať inštitucionálne prvky; činnosti
a procesy sa začínajú osobitne pomenovávať a vzniká z nich osobitný systém.

Kvalitu služieb (napr. sociálnych služieb) možno najlepšie garantovať prostredníctvom
definovania súborov (najlepšie merateľných) parametrov, kritérií – štandardov (Matoušek
2007 in Halásková, 2013, s. 53).
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Štandardy (Standards)
Štandardy definuje R. Toppan (2007, s. 39) ako „súbor politík, pravidiel, nariadení
a postupov, ktoré vytvorili spoločne riadiaci pracovníci a zamestnanci pre všetky hlavné
činnosti organizácie“. Umožňujú všetkým zamestnancom vykonávať svoju prácu „najlepším,
najjednoduchším, najzdravším a najbezpečnejším spôsobom, aký aktuálne existuje“.
Halásková (2013) ich chápe ako ustálený stupeň, ktorý tvorí základ hodnotenia. Je podobný
pojmu „norma“, ktorý sa častejšie používal v minulosti. Štandardy sledujú na základe kvality
a/alebo kvantity služby kvalitatívnu alebo kvantitatívnu (hospodárnosť, nákladovú
efektívnosť, účelnosť), resp. kvalitatívno-kvantitatívnu stránku danej služby (verejnej služby).
(Ochrana (2003 in Halásková, 2013, s. 52)
Repková (2015, s. 32) vymedzuje štandard v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb ako
„čiastkovú hodnotu, na ktorej je sociálna služba postavená“. Štandard „pomáha porozumieť
podstate indikátora“.
V oblasti podporovaného zamestnávania uvádza význam štandardov Záhorcová (2009, s. 4):
„Stanovujú úroveň, pri ktorej ešte môžeme deklarovať, že služby poskytované klientovi sú
v požadovanej kvalite a na štandardnej úrovni. Štandardy určujú normu pre kvalitu
podporovaného zamestnávania (PZ), poskytujú záruky klientovi, chránia poskytovateľov.“
Štandardy môžu tvoriť zriaďovatelia služieb, poskytovatelia služieb spolu s používateľmi
služieb. Používateľom majú štandardy pomôcť orientovať sa v službách, poskytovateľom slúžia
ako nástroj pre sebaposudzovanie. (Matoušek, 2007 in Hlásková, 2013, s. 53)
Ochrana (2002, s. 24-28 in Halásková, 2013, s. 44 – 45) delí štandardy do piatich typov:
-

fyzické = používajú sa ku kontrolnej činnosti vo verejnom sektore všade tam, kde sú
uvedené počty (napr. ľudia, obslúžení hostia). Porovnávaním skutočného počtu s počtom
stanoveným v štandarde sa zisťuje odchýlka a robí korekcia.

-

nákladové = meracie kritérium je peňažná jednotka. Sledované činnosti a objekty (ako
u fyzických štandardov) sú posudzované z peňažného hľadiska (nákladov).

-

programové = pre hodnotenie a kontrolnú činnosť programových aktivít. Štandardom
môžu byť časové faktory.
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-

cieľové = kontrolným bodom je cieľ. Ak je cieľ verifikovateľný, dá sa merať a brať ako
kritérium úspešnosti realizácie činnosti. Vyhodnocovanie cieľov je možné realizovať aj
expertnými odhadmi (napr. odhad stupňa splnenia cieľa v percentách).

-

nekvalifikovateľné.

V súvislosti so službami zamestnanosti rozlišuje OECD (2004) štyri možné typy štandardov
kvality:
-

všeobecné štandardy pre širokú škálu aktivít (napr. ISO, EFQM, TQM),

-

špecifické štandardy vytvorené pre daný sektor (napr. pre sektor služieb zamestnanosti),

-

špecifické štandardy pre oblasť poradenstva, vrátane akreditácie (napr. Matrix standards
vo Veľkej Británii – bližšie pozri časť 3.2 tohto textu),

-

nepovinné usmernenia pre poradcov, ktoré títo môžu uplatňovať na základe vlastného
zváženia (takýto prístup sa uplatňuje napr. v Dánsku).

V systémoch manažérstva kvality ako štandardy kvality môžeme nazvať požiadavky konkrétnej
normy. Na systémy manažérstva kvality sa detailne sústreďuje kapitola 2.

Indikátory kvality, benchmarking, účinnosť a efektívnosť
Indikátor kvality / ukazovateľ kvality (Quality indicators) je charakteristika vyjadrená
číslom. Informuje o „efektivite zvolených foriem napĺňania cieľov overovaných v hodnotení
kvality“ (in: NUCEM 2013). Indikátor musí byť relevantný k predmetu posudzovania,
zrozumiteľný pre všetkých zainteresovaných, merateľný pomocou kvalitatívnych škál alebo
kvantitatívnych dát, validný a reliabilný.
V sociálnych službách Repková (2015, s. 32) chápe indikátor ako hodnotu, na základe ktorej sa
posudzuje naplnenie štandardu.
Referenčné porovnávanie (Benchmarking) je metóda používaná v manažmente a systémoch
kvality. Označuje proces, v ktorom organizácia meria svoj výkon v porovnaní s najlepšou
organizáciou vo svojom odvetví. (Toppan, 2007, s. 39)
Ako uvádza Košturiak (2017), cieľom benchmarkingu nie je iba zistiť sledované parametre
výrobkov alebo procesov v najlepších firmách alebo u konkurencie, ale pripraviť postup
zlepšenia sa na túto úroveň. Slovo benchmarking pochádza z dvoch anglických slov – bench
(pracovný stôl), mark (označiť, hodnotiť v športe) a označuje napríklad značky na pracovnom
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stole, pri rezaní rúr na rovnakú dĺžku. Všeobecne možno povedať, že benchmark predstavuje
referenčný bod pre meranie rozličných výkonových charakteristík. V podnikovej praxi
označuje benchmark referenčný bod pre meranie najlepších výkonov a benchmarking je
metodické porovnávanie procesov a výrobkov daného podniku s najlepšími podnikmi. Ak by
sme použili športovú terminológiu a zobrali si príklad skoku do výšky, benchmarking nám
hovorí ako vysoko skáču najlepší skokani na svete.
V ostatných rokoch sa rozvinuli nasledovné skupiny benchmarkingových analýz:
1. Interný benchmarking – ide v podstate o pravidelné vyhodnocovanie (audit) vývoja
výrobného systému – zlepšovanie alebo zhoršovanie vybraných ukazovateľov.
2. Benchmarking zameraný na konkurenciu – porovnávajú sa vybrané ukazovatele
s konkurentmi (priekopníkom v tomto smere bola firma Xerox).
3. Benchmarking zameraný na priemyselné odvetvie (napr. Štúdia automobilových
výrobcov od MIT – štíhla výroba – Womack, Ross).
4. Benchmarking zameraný na najlepších na svete bez rozdielu odboru podnikania
– globálny benchmarking zameraný na svetovú triedu.
Účinnosť a efektívnosť (Effectiveness and Efficiency), ako uvádza R. Toppan (2007, s. 39), sa
v systéme riadenia kvality vyskytujú spoločne, sú neoddeliteľné. Účinnosť vymedzuje ako
dosiahnutie stanovených cieľov. Pri zisťovaní účinnosti sa porovnávajú očakávané výsledky
s dosiahnutými výsledkami. „Medzera“ medzi nimi je indikátorom nedostatočnej účinnosti.
Efektívnosť (Efficiency) je množstvo zdrojov použitých na dosiahnutie stanovených cieľov.
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2. Vybrané systémy manažérstva kvality a riadenia ľudských zdrojov
Manažérstvo kvality pre usmerňovanie a riadenie systematickým a transparentným
spôsobom vyžaduje zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality (QMS), ktorý by
mal trvalo zlepšovať výkonnosť a súčasne sa zaoberať potrebami všetkých zainteresovaných
strán.
Vybudovať systém manažérstva kvality v službách zamestnanosti znamená:
- naplánovať a zadefinovať procesy a činnosti služieb zamestnanosti,
- vypracovať a implementovať dokumentáciu QMS,
- monitorovať a zmerať výkonnosť činností a procesov a tým celej organizácie poskytujúcej
služby zamestnanosti,
- odhaľovať nedostatky a hľadať možnosti zlepšovania.
QMS v zmysle noriem ISO radu 9000 je súborom minimálnych požiadaviek, ktoré tvoria
základ riadenia organizácie.
Neustály vývoj manažérstva kvality a systémov riadenia kvality naznačil ďalšie koncepcie,
ktorými možno dosiahnuť vytvorenie jednotného a komplexného prístupu pri riadení
organizácie. Jednou z nich je koncepcia komplexného manažérstva kvality (TQM).
V schéme 1 je naznačený princíp smerovania k TQM prostredníctvom neustáleho zlepšovania.
Prvotným krokom môže byť napr. vybudovanie QMS na základe štandardu ISO 9001, kde
organizácia naplní požiadavky normy (ktoré v zmysle uvádzaných pojmov v tejto správe
možno nazvať ako štandardy kvality), tzn. dostane sa na úroveň kvality, ktorú vyžaduje norma
ISO 9001.
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Schéma 1: Princíp smerovania k TQM prostredníctvom neustáleho zlepšovania
úroveň
kvality

čas

TQM je postoj, filozofia, ale tiež proces, ktorý zdôrazňuje osobnú zodpovednosť všetkých
pracovníkov, ktorí sa snažia o neustále zlepšovanie, a ako taký nikdy nekončí.
Predpokladom je vysoko uvedomelé a zodpovedné konanie všetkých pracovníkov v oblasti
dodržiavania princípov kvality, ktoré možno dosahovať pri vysokej miere sebakontroly
pracovníkov. (Suntingerová, 2004, s. 106-107) Z toho vyplýva, že TQM nesmie byť hlavným
cieľom organizácie, malo by byť iba spôsobom na dosiahnutie cieľov organizácie. TQM je
súčasne systém skladajúci sa z organizačných, administratívnych a technických postupov,
metód, techník a nástrojov. Úspech TQM spočíva v úzkom prepojení operatívnej realizácie
a udržovaní ducha TQM. Pre TQM je dôležitá správna štruktúra a funkcia QMS, ktorého
hybnou silou je vrcholový manažment, rovnako aj presvedčenie radových pracovníkov
o zmysluplnosti TQM. Základ QMS vychádza z 8 zásad manažérstva kvality, ktoré sú podobné
so zásadami TQM. Porovnanie je uvedené v nasledujúcej tabuľke. Zásady TQM predstavujú
črty výnimočných organizácií, tzn. neustálym zlepšovaním QMS sa dostávame na vyššiu
úroveň kvality.
TQM nie je žiadnou revolučnou koncepciou manažmentu s úplne novými prvkami, ale
znamená dôsledné využívanie známych štruktúr, systémov, metód a procesov na zvyšovanie
výkonnosti

a efektívnosti

za

účasti

všetkých

zamestnancov

a angažovaných

zainteresovaných strán.
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Ide o otvorený systém, do ktorého je možné zaradiť všetko, čo môže prispieť k maximálnej
spokojnosti zákazníkov, dôvere a k minimalizácii nepodarkov a maximalizácii ziskov. Tým sa
vytvárajú predpoklady zvyšovania konkurencieschopnosti. (Paulová, 2009)
Tabuľka 1: Prehľad zásad manažérstva kvality podľa noriem ISO radu 9000:2015 a TQM
podľa Modelu výnimočnosti EFQM©2012
Zásady manažérstva kvality podľa
normy ISO 9000:2015

Zásady komplexného manažérstva kvality podľa
Modelu výnimočnosti EFQM©2012

2.3.1

Zameranie sa na zákazníka

1.

Vytváranie hodnoty pre zákazníkov

2.3.2

Vodcovstvo

2.

Vytváranie trvalo udržateľnej budúcnosti

2.3.3

Zapojenie ľudí

3.

Rozvíjanie schopností organizácie

2.3.4

Procesný prístup

4.

Využívanie kreativity a inovácií

2.3.5

Zlepšovanie

5.

Vedenie na základe vízie, inšpirácie
a integrity

2.3.6

Rozhodovanie založené na
faktoch

6.

Agilné riadenie

2.3.7

Manažérstvo vzťahov

7.

Dosahovanie úspechov vďaka schopnostiam
pracovníkov

8.

Trvalé dosahovanie vynikajúcich výsledkov

Zdroj: Urdziková, J. (2015) podľa (ISO 9000:2015) a (EFQM, 2013)

Na zistenie miery uplatňovania zásad TQM, resp. na porovnávanie miery uplatnenia s inými
organizáciami, boli vytvorené modely TQM. Na svete však neexistuje jednotný model TQM.
Takýchto modelov vzniklo veľa a boli základom pre vytvorenie cien celospoločenského uznania
kvality, ktoré sa udeľovali ich najúspešnejším používateľom. Modely používané
na posudzovanie vhodnosti uchádzačov na získanie cien sa stali najrozšírenejšími modelmi
TQM. V Európe sú to Model výnimočnosti EFQM určený pre podnikateľské subjekty a Model
CAF určený pre organizácie verejnej správy, v USA Národná cena Malcolma Baldrigea
za kvalitu a v Japonsku Demingova cena. (Paulová, 2008)
V nasledujúcich podkapitolách si stručne priblížime:
-

normu ISO 9001:2015, prostredníctvom ktorej vybudujeme QMS;
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-

model výnimočnosti EFQM, ktorý môže organizácie nasmerovať na TQM a

-

model CAF a Externú spätnú väzbu, ktoré vedú organizácie k TQM.

Norma ISO 9001:2015
Norma ISO 9001 je súčasťou súboru noriem ISO radu 9000, ktoré boli vypracované, aby
organizáciám všetkých typov a veľkostí pomohli zaviesť a udržiavať efektívne systémy
manažérstva kvality.
Súčasťou tohto súboru sú normy:
-

ISO 9000 Systémy manažérstva kvality – Základy a slovník,

-

ISO 9002 Systémy manažérstva kvality – Návody na aplikáciu ISO 9001:2015

-

ISO 9001 Systémy manažérstva kvality – Požiadavky,

-

ISO 9004 Manažérstvo trvalého úspechu organizácie – Prístup na základe manažérstva
kvality.
Normy súboru ISO radu 9000 sa vzájomne dopĺňajú, uľahčujú vzájomné chápanie

pojmov a ich definícii, požiadaviek a možností zlepšovania. Cieľom je pomôcť používateľom
pochopiť systém manažérstva kvality tak, aby ho boli schopní efektívne zaviesť a udržiavať.
Normy súboru ISO radu 9000 vznikli v roku 1987 a od vtedy prešli mnohými revíziami.
Posledná revízia bola ukončená v septembri 2015, kedy boli publikované revidované normy
ISO 9000:2015 a ISO 9001:2015. Na základe zmien je plánovaná i revízia ISO 9004, ktorá
poskytuje návod ako dosiahnuť trvalý úspech organizácie a je doplnkovou normou k norme
ISO 9001. Jej revízia by mala byť ukončená v roku 2018.
Revízia priniesla významné zmeny reflektujúce súčasnú prax organizácii. Obsahom normy ISO
9000:2015 je popísanie základov systémov manažérstva kvality a špecifikovanie terminológie
systémov manažérstva kvality. Sú v nej vysvetlené základné princípy, z ktorých vychádza
systém manažérstva kvality vybudovaný podľa normy ISO 9001:2015. Norma ISO 9001:2015
obsahuje všeobecne použiteľné požiadavky na systém manažérstva kvality v organizácii, ktoré
sú základom vybudovania dôvery pre produkty a služby poskytované v dodávateľskom reťazci
organizácií a ľuďom po celom svete.
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Základ noriem systému manažérstva kvality ISO súboru 9000 tvoria zásady manažérstva
kvality. Sú kľúčovými “kritickými faktormi úspechu” systémov manažérstva. Ich neznalosť,
nepochopenie a nezavedenie je vo väčšine prípadov príčinou neúspechu systémov
manažérstva a tvorby zbytočných, formálnych a nič neprinášajúcich systémov.
V rámci zavádzania alebo prechodu na revidovanú normu ISO 9001:2015 je dôležité najskôr
začať s oboznámením sa a hlavne pochopením týchto zásad a až potom sa pustiť
do samotného zavádzania a prechodu. Nepochopenie týchto zásad výrazne zvyšuje riziko
nesprávneho pochopenia nových požiadaviek revidovanej normy ISO 9001:2015 a ich
nesprávne alebo žiadne zavedenie do praxe. (Duníková, 2015) Komparáciu zásad manažérstva
kvality podľa noriem ISO 9000:2005 a ISO 9000:2015 prináša nasledujúca tabuľka.
Tabuľka 2: Komparácia zásad manažérstva kvality podľa noriem ISO 9000:2005 a ISO
9000:2015
ISO 9000:2005

ISO 9000:2015

a) zameranie sa na zákazníka

2.3.1 Zameranie sa na zákazníka

b) vodcovstvo/vedenie

2.3.2 Vodcovstvo

c) zapojenie pracovníkov

2.3.3 Zapojenie ľudí

d) procesný prístup
e) systémový prístup k manažérstvu

2.3.4 Procesný prístup

f) trvalé zlepšovanie

2.3.5 Zlepšovanie

g) rozhodovanie na základe faktov

2.3.6 Rozhodovanie založené na faktoch

h) vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi

2.3.7 Manažérstvo vzťahov

Zdroj: Urdziková, J. (2015)

Norma ISO 9001:2015 prináša niekoľko významných zmien. Vychádza z prílohy Annex SL
smernice pre vypracovanie ISO štandardov pre manažérske systémy, ktorá zjednocuje
štruktúru jednotlivých kapitol, ich názvy, hlavný text, spoločné termíny a ich definície
pre zvýšenie kompatibility a zladenie s ďalšími normami systému manažérstva napr. ISO
14001, OHSAS 18001 (po novom ISO 45001), ISO 27001. Hlavnými zmenami v novej
revidovanej norme ISO 9001:2015 sú: (Duníková, 2015)
-

zmena štruktúry kapitol normy podľa prílohy Annex SL,

-

požiadavka na zavedenie riadenia rizík,

-

zlepšenie osvojenia a uplatňovania procesného prístupu,

32

-

menej preddefinovaných požiadaviek,

-

menší dôraz na dokumentáciu,

-

lepšia aplikovateľnosť pre oblasť služieb,

-

požiadavka na definovanie ohraničenia systémov manažérstva,

-

zvýšený dôraz na definovanie kontextu organizácie,

-

zvýšené požiadavky na vodcovstvo,

-

väčší dôraz na zvýšenie spokojnosti zákazníkov.

Okrem uvedených zmien, norma ISO 9001:2015 prináša:
-

vyššiu flexibilitu požiadaviek, zovšeobecnenie a zjednodušenie aplikácie požiadaviek
pre podnikateľské subjekty a organizácie poskytujúce služby,

-

explicitnejšie zdôraznenie procesného prístupu a metodológie PDCA (Plan-Do-Check-Act),

-

riadenie rizík a príležitostí vo všetkých procesoch zahrnutých do systému manažérstva
kvality,

-

vyššiu orientáciu na zvyšovanie výkonnosti organizácií,

-

zosúladenie systému manažérstva kvality so strategickým smerovaním organizácií,

-

novú úlohu „vodcovstva“ pre vrcholový manažment a jeho vyššie zapojenie do systému
manažérstva kvality,

-

požiadavky na aktívne vyhľadávanie príležitostí pre zlepšovanie systému manažérstva
kvality.

Požiadavky revidovanej normy ISO 9001:2015 sú výzvou pre tých, ktorí chápu QMS ako jeden
z nástrojov riadenia organizácie v meniacom sa svete. Naopak s nepochopením sa požiadavky
normy určite stretnú u tých, ktorí chápu QMS ako súbor rigidných príkazov podporených
radou dokumentovaných postupov a záznamov.

Model výnimočnosti EFQM
Model výnimočnosti EFQM (The EFQM Excellence Model) je nástrojom hodnotenia
výkonnosti organizácie vo všetkých oblastiach s cieľom neustáleho zvyšovania kvality.
Je vytvorený a neustále zdokonaľovaný Európskou nadáciou pre manažérstvo kvality (EFQM –
The European Foundation for Quality Management), ktorá ho predstavila po prvý krát v roku
1991. Od vtedy prešiel model niekoľkými zmenami, pričom posledná inovácia modelu bola
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v roku 2012. Hlavným motívom bola snaha obnoviť a posilniť konkurencieschopnosť
európskych podnikov voči americkým a japonským firmám na globálnom trhu.
Model výnimočnosti EFQM v sebe zahŕňa tri zložky: (EFQM, 2013)
-

základné koncepcie výnimočnosti (The Fundamental Concepts of Excellence),

-

kritéria modelu (The Model Criteria),

-

logický rámec RADAR (The RADAR Logic).

Základ Modelu výnimočnosti EFQM vychádza z 8 základných koncepcií výnimočnosti, ktoré sú
uvedené v schéme 2 a predstavujú črty výnimočných organizácií.
Schéma 2: Základné koncepcie výnimočnosti

Zdroj: Urdziková, J. (2012) podľa (EFQM, 2013, s. 3)

Keďže každá organizácia je svojím spôsobom jedinečná, obsahuje model 9 kritérií a 32
subkritérií, podľa ktorých môžeme systém manažérstva kvality hodnotiť a objektívne
porovnávať. Deväť kritérií modelu (schéma 3) je rozdelených do dvoch hlavných častí:
Predpoklady a Výsledky, ktoré sú bodovo rovnako vyvážené. Podstata Modelu výnimočnosti
EFQM v schéme 3 je závislosť ekonomických výsledkov výkonnosti od výsledkov vzhľadom
k pracovníkom, zákazníkom a spoločnosti. Výsledky sa dosiahnu, ak sa identifikujú procesy –
interné, ktoré sú previazané na zdroje a partnerov – externé procesy. Identifikované činnosti
riadia pracovníci, ktorí sú dostatočne motivovaní a spôsobilí vykonávať pridelenú prácu, ktorá
je prepojená na splnenie cieľov, politiky, vízie a stratégie. Celý systém musí byť riadený
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vodcami, ktorí sú vzorom a inšpiráciou pre všetkých zainteresovaných. (Paulová, 2008;
Nenadál, 2004; EFQM, 2013; ČSQ, 2014)
Schéma 3: Model výnimočnosti EFQM

Zdroj: Prevzaté z www.csq.cz/model-excelence-efqm/

Logika modelu vychádza z predpokladu, že vynikajúce výsledky organizácie môžu byť
dosiahnuté len za podmienky maximálnej spokojnosti externých zákazníkov, spokojnosti
vlastných zamestnancov a pri rešpektovaní okolia. Tieto efekty, súhrnne označované ako
výsledky, sú však podmienené precíznym zvládnutím a riadením procesov, čo vyžaduje nielen
vhodne definovanú a rozvíjanú politiku a stratégiu, ale aj prepracovaný systém riadenia
všetkých zdrojov a budovanie partnerských vzťahov. Zatiaľ čo prvých 5 predpokladových
kritérií odporúča, ako by sa malo v organizácii postupovať, kritériá výsledkov ukazujú, čo bolo
dosiahnuté.
Podľa Nenadála (2004) a Petříkovej (2010) je veľkou výhodou používania Modelu
výnimočnosti EFQM jeho flexibilnosť a aplikovateľnosť vo všetkých organizáciách bez ohľadu
na štát, veľkosť, odvetvie, štruktúru, stupeň výnimočnosti a taktiež môže byť aplikovateľný na
oblasť služieb (úrady, nemocnice, školy, zariadenia sociálnych služieb a pod.). V praxi je
aplikovaný v týchto základných smeroch:
- samohodnotenie, t. j. systematického a zahrňujúceho procesu odhaľovania silných stránok
a príležitostí k zlepšovaniu, na základe ktorého organizácie zistia, kde sa nachádzajú
na ceste k výnimočnosti, pretože Model výnimočnosti EFQM je nástroj, ktorý im pomáha
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pochopiť ich kľúčové silné stránky a odhaliť oblasti na zlepšovanie vo vzťahu k ich
stanovenej vízii a poslaní;
- inšpirácia pre tie organizácie, ktoré hľadajú cestu ku zdokonaľovaniu svojich manažérskych
systémov, spôsob základnej štruktúry pre systém manažérstva organizácie;
- je používaný ako báza pre oceňovanie tých organizácií, ktoré sa uchádzajú o Európsku
cenu za kvalitu alebo jej národné ekvivalenty, tzn. organizácií, ktoré dlhodobo dosahujú
najlepšie výsledky.
Na hodnotenie a posúdenie stavu výnimočnosti systému manažérstva tej ktorej organizácie sa
vyžaduje pri samohodnotení využiť systém logického rámca RADAR (príloha 1), ktorý
predstavuje:
- Results = výsledky - stanoviť výsledky, ktoré chce organizácia dosiahnuť ako súčasť svojej
stratégie.
- Approaches = prístupy - v súčasnosti aj budúcnosti plánovať a rozvinúť integrovaný súbor
prístupov pre zabezpečenie požadovaných výsledkov.
- Deploy = rozšírenie - všetky prístupy aplikovať systematickým spôsobom, aby bola zaistená
ich plná implementácia.
- Assess = hodnotenie a Refine = zdokonaľovanie - na základe monitorovania a analýzy
dosiahnutých výsledkov a aktuálnych vzdelávacích činností hodnotiť a zdokonaľovať
prístupy.
Výnimočné organizácie dosahujú a trvalo udržujú vynikajúcu úroveň výkonnosti, keď spĺňajú
alebo prekračujú očakávania všetkých svojich zainteresovaných strán. Implementáciou
modelu výnimočnosti EFQM a prihlásením sa do súťaže, môžu organizácie získať
medzinárodne platné ocenenie EFQM a to v troch kategóriách (prvé dve kategórie sú
znázornené v prílohe 2):
- Committed to Excellence (C2E) – 1. kategória výnimočnosti – cieľom je oceniť úsilie
organizácií smerujúcich k vyššej úrovni podnikateľskej výnimočnosti. Nie je to len ocenenie
za dosiahnuté úspechy, ale predovšetkým záväzok organizácie napĺňať princípy kultúry
výnimočnosti aj naďalej. Je určený pre organizácie, ktoré sú na začiatku svojej cesty
výnimočnosti. V tejto kategórii možno získať i ocenenie C2E*2 (ocenenie s 2 hviezdičkami).
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- Recognised for Excellence – 2. kategória výnimočnosti – cieľom je oceniť úroveň
výnimočnosti organizácií, ktoré sú ocenené podľa úrovne uznania výnimočnosti a to od 3
do 5 hviezdičiek.
- EFQM Excellence Award – 3. kategória výnimočnosti, kde je možné získať ocenenie Finalist,
Prize Winner, Winner.
Model výnimočnosti EFQM tvorí základ Modelu CAF, ktorému sa detailnejšie venujeme
v nasledujúcej podkapitole.

Model CAF a Externá spätná väzba modelu CAF
Model CAF bol vyvinutý pre verejnú správu za účelom podpory zamestnancov vo verejnej
správe poskytovať kvalitné služby.
Model Common Assessment Framework (CAF) je voľne šíriteľný nástroj, primárne určený
pre organizácie pôsobiace vo verejnom sektore. Rešpektuje špecifiká verejného sektora ako
napr. zákonnosť, etické správanie založené na všeobecných hodnotách a princípoch
(otvorenosť, zodpovednosť, spoluúčasť, rôznosť, rovnosť, sociálna spravodlivosť, solidarita,
spolupráca a partnerstvá), neziskový charakter, orientácia na službu občanom. Napomáha
organizáciám verejného sektora v celej Európe zavádzať metódy manažérstva kvality určené
na zlepšovanie výkonnosti.
Bol vyvinutý na základe analýz vykonaných Európskou nadáciou pre manažérstvo kvality,
Akadémiou Speyer v Nemecku a Európskym inštitútom pre verejnú správu v Maastrichte.
Pilotná verzia modelu bola predstavená v roku 2000 a revidovaná v roku 2002, 2006 a 2013.
Hlavným cieľom je orientovať organizácie verejnej správy na rozvíjanie kvality, zvyšovanie
efektívnosti, vlastnej výkonnosti za pomoci nástrojov kvality, aby sa zameriavali na riešenie
svojich úloh v prospech zákazníka/občana a aby organizácie umožňovali zamestnancom
rozvíjať sa (ÚNMS SR, 2011). V roku 2012 prešiel model CAF revíziou a jeho nová verzia (model
CAF 2013) je výsledkom intenzívnej spolupráce medzi národnými korešpondentmi modelu
CAF členských štátov Európskej únie podporovanou Európskym informačným centrom CAF
pri Európskom inštitúte pre verejnú správu (European Institute of Public Administration –
EIPA) v Maastrichte. Účelom je podpora zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe v ich
každodennom poskytovaní kvalitných služieb. Pretože organizácie verejnej správy v celej
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Európe sú viac než kedykoľvek predtým vyzývané spoločnosťou, aby preukázali a zlepšovali
vlastnú pridanú hodnotu pri stanovo vaní a ďalšom rozvíjaní spoločenskej prosperity. V období
sociálno – ekonomických kríz a odriekania, politiky efektívnosti, prevádzkovej výkonnosti
a kvality verejných služieb sú rozhodujúce faktory odpovedajúce meniacim sa potrebám
a očakávaniam občanov a podnikateľských subjektov.
Model CAF má tieto hlavné zámery:
- zaviesť kultúru výnimočnosti a princípy komplexného manažérstva kvality do verejnej
správy;
- viesť ich postupne k plne integrovanému cyklu PDCA (Plan – plánuj, Do – rob, Check –
kontroluj, Act – konaj a je znázornený v schéme 4);
- podporovať samohodnotenie organizácií verejného sektoru s cieľom získať štruktúrovaný
obraz organizácie a následne námety pre zlepšovanie ;
- pôsobiť ako premostenie rôznych modelov používaných v manažérstve kvality, tak
vo verejnom ako aj v súkromnom sektore;
- podporovať benchlearning medzi organizáciami verejného sektora. (ÚNMS SR, 2013, s. 9)
Schéma 4: Demingov PDCA cyklus

Prevzaté z: www.iso.org

Model CAF je založený na predpoklade, že vynikajúce výsledky vo výkonnosti organizácie,
občanov/zákazníkov, zamestnancov a spoločnosti sa dosahujú prostredníctvom vodcovstva,
stratégie a plánovania, zamestnancov, partnerstva, zdrojov a procesov. Zameriava sa
na organizáciu z rôznych uhlov súčasne, má holistický prístup k analýze výkonnosti
organizácie. Holistický prístup TQM a modelu CAF znamená nielen to, že všetky aspekty
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fungovania organizácie sa starostlivo hodnotia, ale i to, že všetky prvky, z ktorých sa skladá, sa
navzájom ovplyvňujú.
Model CAF sa od modelu výnimočnosti EFQM odlišuje jednoduchšou štruktúrou
a zameraním sa výlučne na verejnú správu. Základom modelu CAF je osem princípov
výnimočnosti.
Ako už bolo spomenuté v podkapitole 2.2, Model CAF vychádza Modelu výnimočnosti EFQM.
Štruktúra oboch modelov je rovnaká. Majú 9 kritérií rozdelených do dvoch hlavných častí Predpoklady a Výsledky (schéma 5). Navzájom sa však líšia:
-

počtom subkritérií – Model CAF má 28 subkritérií, Model výnimočnosti EFQM 32 subkritérií;

-

váhou jednotlivých kritérií – váha jednotlivých kritérií modelu CAF je rovnaká na rozdiel
od Modelu výnimočnosti EFQM.

-

v prístupe ku kvantitatívnemu hodnoteniu – Model CAF v súčasnosti využíva dva spôsoby
hodnotenia – klasické a pokročilé, ktorých podstata je rovnaká – sleduje sa naplnenie
jednotlivých fáz riadenia procesov cez PDCA cyklus, avšak pri pokročilejšom hodnotení
podrobnejšie nielen v rámci subkritérií, ale jednotlivých príkladov v rámci konkrétneho
subkritéria.

Schéma 5: Štruktúra modelu CAF

Zdroj: ÚNMS SR, 2013, s. 9

Základom modelu CAF je 8 princípov výnimočnosti, uvedené v schéme 6 (sú to prvotné
princípy modelu výnimočnosti EFQM z roku 2010), ktoré prenáša do kontextu verejného
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sektora a má za cieľ na základe týchto princípov zlepšiť výkonnosť organizácií verejnej správy.
Princípy vytvárajú rozdiel medzi tradičnými byrokratickými organizáciami verejnej správy
a tými, ktoré sú orientované na komplexné manažérstvo kvality.
Schéma 6: Princípy výnimočnosti modelu CAF

Zdroj: ÚNMS SR, 2013, s. 11

Používanie modelu CAF poskytuje organizácii účinný systém na iniciáciu procesu trvalého
zlepšovania a pre mnohých je prvotnou príležitosťou, kedy manažment a pracovníci diskutujú
o stave skutočností v organizácii a možnostiach do budúcnosti s cieľom zlepšiť efektívnosť
a účinnosť.
Externá spätná väzba modelu CAF poskytuje organizáciám informácie o výsledkoch
zavádzania komplexného manažérstva kvality pomocou modelu CAF.
Keďže organizácie verejného sektora, ktoré implementovali Model CAF, chceli tiež vidieť
výsledky svojej snahy, hľadali spätnú väzbu. Na základe tohto podnetu vznikla myšlienka,
vytvoriť Externú spätnú väzbu modelu CAF o zavádzaní komplexného manažérstva kvality
za pomoci modelu CAF, nielen vo vzťahu k modelu CAF, ale tiež vo vzťahu k ceste, ktorú si
organizácie vybrali na dosiahnutie dlhodobej výnimočnosti. (ÚNMS SR, 2011a)
Externá spätná väzba, ktorej základom je model CAF, bola vytvorená za účelom poskytnúť
implementácii modelu CAF v organizáciách verejného sektora pridanú hodnotu.
Hlavnými cieľmi Externej spätnej väzby modelu CAF, ktorá je založená na 3 pilieroch
(samohodnotenie, zlepšovanie a zrelosť TQM v organizácii), sú:
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- Podporiť kvalitu implementácie modelu CAF a jeho dopad na organizáciu.
- Zistiť, či organizácia aplikuje hodnoty TQM ako výsledok implementácie modelu CAF.
- Podporiť a oživiť entuziazmus pre trvalé zlepšovanie.
- Propagovať hodnotenie kolegami a benchlearning (učenie sa porovnávaním a výmenou
skúseností).
- Oceniť organizácie, ktoré začali svoju cestu trvalého zlepšovania, aby dosiahli výnimočnosť
efektívnym spôsobom.
- Podporovať zapájanie používateľov modelu CAF do úrovní výnimočnosti EFQM (EFQM®
Levels of Excellence). (Jurkovičová, 2011; ÚNMS SR, 2011c)
Mnoho súčasných a potenciálnych používateľov modelu CAF prejavilo záujem o Externú
spätnú väzbu modelu CAF ako aj o samotný titul Efektívny používateľ modelu CAF. Obidva
tieto nové nástroje poskytujú nový stimul, aby sa začal model CAF používať alebo, aby sa stalo
jeho používanie súčasťou stratégie trvalého zlepšovania. Vytvorenie Externej spätnej väzby
modelu CAF a titulu Efektívny používateľ modelu CAF bolo spoločným úsilím skupiny členských
štátov, ktoré sú zapojené do implementácie modelu CAF na národnej úrovni a v rámci
Európskeho informačného centra v Európskom inštitúte pre verejnú správu (EIPA). (ÚNMS SR,
2011a; ÚNMS SR, 2011c)

Riadenie ľudských zdrojov
Manažérstvo kvality a všetky jeho nástroje a modely zdôrazňujú význam ľudských zdrojov.
Žiadna organizácia nemôže účinne fungovať bez adekvátneho personálneho zabezpečenia.
Akýkoľvek systém v organizácii nemôže účinne fungovať bez personálneho zabezpečenia, tzn.
ľudí, ktorý pre ňu predstavujú zdroj kvality, vedomostí a výkonov jednotlivých činností, ako aj
bez jeho manažérstva. (Nenadál, 2002) Pracovníci sú neoddeliteľnou súčasťou každej
organizácie a nenahraditeľnou predovšetkým v organizáciách poskytujúcich služby
zamestnanosti. Tu ich môžeme pokladať za kritický faktor úspechu a obzvlášť, ak chceme
poskytovať kvalitné služby zamestnanosti.
Schéma 7 znázorňuje faktory vplývajúce na človeka v jeho pracovnom procese.
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Schéma 7: Faktory vplývajúce na spoľahlivosť človeka v pracovnom procese.
Fyziologické
predpoklady

Informácie a
komunikácia

Ergonómia
a bezpečnosť práce

Spoľahlivosť človeka
v pracovnom procese

Pohotové (rýchlo
reagujúce) konanie

Psychologické
predpoklady (napr.
motivácia)
Kvalifikácia:
Poznatky
Schopnosti
Zručnosti
Skúsenosti
Odborné a metodické
kompetencie
Individuálne, sociálne,
morálne a etické
kompetencie

Organizácia
Biologické a sociálne
prostredie

Riadenie kvality

Situačné podmienky

Zdroj: Bartsch, 2004 (In Urdziková – Kožíková, 2005, s. 46)

Tieto faktory vplývajú na spoľahlivosť človeka v pracovnom procese, do ktorého vnáša vlastné
kvalifikačné schopnosti, odpovedajúce fyzické a psychické nasadenie a ich vzájomné
pôsobenie prispeje k tomu, že zadané úlohy sa môžu vykonávať za špecifických podmienok
v konkrétnom čase, pričom sa sledujú technické, ekonomické, humánne a ekologické kritéria
ako aj oblasť akceptovateľných chýb.
Monitoringu vývoja v oblasti riadenia ľudských zdrojov sa venuje OECD, ktorá svojej
internetovej stránke3 ponúka pravidelne aktualizované informácie v profiloch jednotlivých
krajín o právnom rámci zamestnania v štátnej a verejnej službe, štruktúre zamestnancov
vo verejnom sektore, plánovaných reformách, organizácii riadenia ľudských zdrojov.
Konkrétne z hľadiska odmeňovania zamestnancov v službách zamestnanosti sa napr. v analýze
hodnoty za peniaze (IFP, 2016) uvádza, že len menej ako štvrtina krajín EÚ má zavedený
systém finančných motivácií založených na výsledkoch inštitúcií služieb zamestnanosti a ich
zamestnancov (Bulharsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Rakúsko, Holandsko). V praxi sa
na lokálnej úrovni v uvedených príkladoch aplikuje individuálny manažment zamestnancov.
Najmä riadenie ľudských zdrojov môže byť súčasťou všeobecných štandardov verejnej správy.

3

http://www.oecd.org/gov/pem/hrpractices.htm
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Neoddeliteľnou súčasťou riadenia ľudských zdrojov je okrem iného aj vzdelávanie a rozvoj
pracovníkov, starostlivosť a riadenie rozvoja kariéry pracovníkov a podpora tímovej práce
i prostredníctvom odmeňovania a motivovania.
Odborná literatúra z oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov (napr. J. Koubek, 1998; A.
Mateides a kol., 2006) popisuje systémový prístup vo vzdelávaní ako proces spočívajúci
v analýze a identifikácii vzdelávacích potrieb, plánovaní a programovaní vzdelávania, realizácii
vzdelávacích programov a následnom hodnotení. Ako uvádzajú Mateides a kol. (2006, s. 369),
vzdelávanie je proces zámerného, cieľavedomého sprostredkovania a osvojovania vedomostí,
zručností, skúseností. Jeho výsledkom je „zníženie rozdielu medzi aktuálnymi kompetenciami
zamestnancov a požiadavkami na nich kladenými“. Za súčasť procesu vzdelávania považuje
identifikáciu vzdelávacích potrieb, plánovanie vzdelávania, jeho realizáciu, hodnotenie
vzdelávania účastníkmi vzdelávacieho programu a vyhodnotenie efektívnosti vzdelávania.
Systémový prístup vo vzdelávaní v rámci riadenia ľudských zdrojov zdôrazňuje aj Stratégia
riadenia ľudských zdrojov (2015), ktorá popisuje a analyzuje súčasný stav riadenia ľudských
zdrojov v štátnej službe. Bližšie sa riadením a rozvojom ľudských zdrojov v rámci uvedenej
Stratégie zaoberá kapitola 4.
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3. Kvalita vo verejnom sektore a v službách zamestnanosti v európskom
kontexte
Na rýchlo sa meniacom trhu práce vyplývajú službám zamestnanosti nové úlohy. Majú sa
stať viac orientované na individuálne potreby klienta, sprevádzať ho počas celého
pracovného života a pomôcť vysporiadať sa s rizikami, ktoré zmeny na trhu práce prinášajú.
Tvorba politík zamestnanosti podlieha globálnej a rýchlej zmene a „tradičné formy fungovania
trhu práce a jeho riadenia sú zastarané“. Okrem iného sa zmenila aj vízia, hodnotový rebríček
ľudí sa viac modifikoval, vzťahy medzi občanmi a poskytovateľmi služieb zamestnanosti
(oboch - verejných aj súkromných) sa stali viac orientované na klienta (Toppan, 2007, s. 7). Zo
zmien na trhu práce vyplýva verejným službám zamestnanosti nová úloha – podporovať
klientov počas celého ich pracovného života na ich profesijnej dráhe, pri zmenách
zamestnania. Prechádza sa od dichotómie „zamestnanosť – nezamestnanosť“ k paradigme
„prechodových trhov práce“ (angl. transitional labour markets) a k hľadaniu rovnováhy medzi
flexibilitou a istotou pre zamestnancov a zamestnávateľov. Prechodové trhy práce zase
prinášajú riziká pre nízkokvalifikované skupiny obyvateľstva, nesúlad získaných a
požadovaných zručností a kvalifikácií, neistotu príjmu, stratu príjmu, obmedzené možnosti
zárobku z rodinných a zdravotných dôvodov. V tejto novej realite má politika zamestnanosti
pomôcť občanom vysporiadať sa s rizikami zmien a zlepšiť svoj pracovný život. Úlohy
verejných služieb zamestnanosti sa viac posúvajú od tradičného sprostredkúvania
zamestnania k predvídaniu zmien na trhu práce, rozvoju ľudského kapitálu, podpore,
koučovaniu a poradenstvu v priebehu profesijnej dráhy človeka. (Stratégia 2017) 4

Ponuka služieb orientovaných na klienta, prístupných pre všetkých, disponovanie aktuálnymi
informáciami o vývoji na trhu práce, podporovanie profesijného rastu svojich zamestnancov,
podporovanie inovatívnych riešení a spolupráca v rámci partnerstiev sú v službách
zamestnanosti kľúčové. Klienti majú oproti minulosti zvýšené očakávania ku kvalite
verejných služieb zamestnanosti.

4

Celý názov Stratégie (2017) je EU Network of Public Employment Services Strategy to 2020 and beyond.
Vypracovaná bola sieťou European Public Employment Services.
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Podľa Stratégie (2017) pre kvalitné vykonávanie svojich činností musia verejné služby
zamestnanosti podporovať nasledujúce hlavné prístupy:
a) Služby orientované na klienta:
Poskytovať podporu klientom podľa bariér, „vzdialenosti“ od trhu práce; intenzívnejšie sa
zameriavať na (aj poskytovaním sociálnej podpory) klientov najviac vzdialených od trhu
práce. Naopak, u nezávislejších klientov Stratégia (2017) odporúča vytvárať podmienky
na samostatné využívanie zdrojov informácií o trhu práce (napr. voľných pracovných
miestach, možnostiach sebarozvoja, rozvoja zručností pre riadenie vlastnej kariéry), čím sa
zvýši kapacita ľudských zdrojov pre intenzívnejšiu prácu s klientmi, ktorí najviac čelia
bariéram v prístupe k zamestnaniu.
b) Inkluzívnosť:
Spočíva v ponúkaní služieb orientovaných na klienta prístupných pre všetkých občanov.
Prístupné pre všetkých sú aj digitalizované služby, ktoré klienti nechápu ako príťaž, ale ako
pomoc. K dispozícii sú aj podporné nástroje umožňujúce využívať digitalizované služby aj
občanmi, ktorí potrebujú asistenciu pri práci s informačnými technológiami.
c) Posilňovanie:
Na neustále meniacom sa trhu práce a v záujme zlepšovania kvality poskytovaných služieb
zamestnanosti by verejné služby zamestnanosti by mali disponovať aktuálnymi
informáciami o trendoch na trhu práce, nedostatkových zručnostiach a kvalifikačnom
a geografickom nesúlade medzi dopytom a ponukou práce. Tiež by mali podporovať
profesijný rozvoj nielen klientov, ale aj svojich zamestnancov. Podporovaná medzi
zamestnancami a jednotlivými pobočkami služieb zamestnanosti by mala byť aj výmena
skúseností a dobrej praxe.
d) Inovácie:
Inovácie pomáhajú pri prezentovaní tvorivých riešení na sociálne problémy. Verejné služby
zamestnanosti by mali preto podporovať poskytovateľov služieb k vývoju nových
produktov a metód. Inováciám, prehodnocovaniu služieb a návrhom nových služieb by mali
byť nápomocné výmeny skúseností, informácií v rámci partnerstiev.
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e) Integrácia a interoperabilita:
Verejné služby zamestnanosti by podľa Stratégie (2017, s. 10) mali poznať a spájať služby
vytvorené spoločne s partnermi. „Výmena vedomostí a informácií so zúčastnenými
stranami v členských štátoch a medzi európskymi verejnými službami zamestnanosti môže
podporiť inovácie a silnejšie vplývať na lepšie zavedenie európskej politiky a stratégie
zamestnanosti.“
V snahe čeliť novým výzvam trhu práce zdôrazňuje Stratégia (2017) okrem iného aj význam
partnerstva pre zabezpečenie kvality služieb zamestnanosti. Odporúčaná je spolupráca
s viacerými aktérmi, vrátane:
-

Súkromných sprostredkovateľov zamestnania (v SR sprostredkovatelia zamestnania
za úhradu);

-

Agentúr dočasného zamestnania;

-

Mimovládnych organizácií;

-

Poskytovateľov vzdelávania a prípravy, vzdelávacích inštitúcií;

-

Poskytovateľov sociálnych služieb;

-

Zamestnávateľov a zamestnávateľských organizácií;

-

Sociálnych partnerov;

-

Miestnej komunity.

V rámci partnerstiev majú verejné služby zamestnanosti (VSZ) vedúcu úlohu, v rámci ktorej (1)
analyzujú potreby trhu práce; (2) porovnávajú potrieb trhu práce s ponukou služieb aktérov
trhu práce; (3) prepájajú potreby s ponukami služieb; (4) realizujú strategické rozhodnutia
medzi ponukami služieb a (5) premosťujú partnerov, spájajú tých aktérov, ktorí vedia
najúčinnejšie a najefektívnejšie reagovať na potreby trhu práce.
Pri nových výzvach trhu práce majú meniace sa a zvýšené očakávania ku kvalite verejných
služieb aj občania. (Stratégia 2017) Ako potvrdzuje Toppan, R. (2007, s. 7), klienti sú často
nespokojní s kvalitou služieb, ktoré dostávajú, na druhej strane existujú poskytovatelia služieb,
ktorí sú schopní uspokojiť svojich klientov, a to nezávisle od toho, či ide o verejných alebo
súkromných poskytovateľov. V prípade verejných služieb zamestnanosti, by sa kvalita mala
odrážať „v rastúcej kultúre práv (určitým stupňom osobnej podpory) a povinností (povinnosť
spolupracovať a absolvovať činnosti vedúce k práci)“. (Stratégia 2017)
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V rámci aplikačnej praxe boli v minulosti zabezpečovaniu kvality v službách zamestnanosti
venované niektoré projekty. Konkrétne, v období od 17. októbra 2005 do 17. apríla 2007
realizoval medzinárodný projekt pod názvom „Verejné a súkromné služby: záruky kvalitného
systému“ (angl. Public and Private Services: towards a quality assurance system). Koordinovalo
ho talianske Ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia (Ministerstvo práce, zdravotníctva
a sociálnych politík od roku 2008), v rámci Talianska partnerstvo tvorili región Emilia Romagna,
región Lombardsko (Agentúra pre zamestnanosť) a Technická agentúra Ministerstva práce
(Italia Lavoro S.p.a.). V rámci nadnárodného partnerstva spolupracovalo s Talianskou stranou
6 ďalších štátov: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko.
Slovensko bolo v projekte zastúpené Ústredím PSVR. Projekt sa zameriaval predovšetkým
na „modely poskytovania služieb medzi verejnými službami zamestnanosti a ďalšími
relevantnými účastníkmi ako súkromnými poskytovateľmi služieb zamestnanosti, sociálnymi
partnermi či ďalšími aktérmi“. Cieľom bolo tiež „navrhnúť, vytvoriť a šíriť spoločné nastavenia
indikátorov pre riadenie kvality určených k výberu partnerov alebo dodávateľov v oblasti
súkromných služieb zamestnanosti, aby sa zlepšila výkonnosť a účinnosť poskytovaných
služieb zamestnanosti“. (Toppan, 2007; ÚPSVR: Projekty EÚ)
Záverečným výstupom projektu je dokument „Pravidlá pre zabezpečovanie kvality
vo verejných a neverejných službách zamestnanosti“ (angl. Guidelines For Quality Assurance
In Public And Private Employment Services). Nepodáva finálne závery, ale výsledky spolupráce
partnerov v projekte. Pri zabezpečovaní kvality dokument odporúča vychádzať zo systému
manažmentu kvality a tiež zainteresovať všetky strany zúčastnené v systéme služieb
zamestnanosti. (Battistoni, L. 2007 in Toppan, R., 2007, s. 5)
V roku 2014 Európsky parlament a Rada vydali Rozhodnutie5, na základe ktorého bola
založená Európska sieť verejných služieb zamestnanosti (angl. European Network of Public
Employment Services - ENPES) na maximalizáciu účinnosti a efektívnosti verejných služieb
zamestnanosti. Zriadenie ENPES posilňuje úzku spoluprácu a výmenu skúseností medzi
verejnými službami zamestnanosti v jednotlivých európskych štátoch6, ktorej význam sa v
rýchlo meniacich podmienkach trhov práce (technologický rozvoj, automatizácia, starnutie

5

Celý názov je Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2014/EÚ z 15. mája 2014 o posilnenej
spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ).
6
V sieti sú zahrnuté štáty EÚ-28, Nórsko, Island a Európska komisia.
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populácie, nesúlad zručností s požiadavkami zamestnávateľov najmä u mladých ľudí,
problematický návrat do práce u špecifických skupín obyvateľstva) zvyšuje.
V procese skúmania problematiky zabezpečovania kvality vo verejných službách
zamestnanosti nachádzame v európskom kontexte a v rámci SR dve roviny:
a) manažment (riadenie) výkonnosti verejných služieb zamestnanosti a
b) kvalita verejných služieb zamestnanosti v zmysle nastavovania štandardov a indikátorov
kvality.
V nasledujúcich dvoch kapitolách sa im venujeme podrobnejšie. Problematiku nastavovania
štandardov a indikátorov kvality upriamujeme predovšetkým na oblasť odborných
poradenských služieb.

Zabezpečovanie kvality služieb zamestnanosti prostredníctvom manažmentu
výkonnosti
Manažment výkonnosti súvisí so systémami manažérstva kvality, resp. TQM, v ktorých je
manažment výkonnosti neodmysliteľnou súčasťou. V jednotlivých krajinách v európskom
priestore vychádza manažment výkonnosti zo všeobecných modelov riadenia kvality (napr.
ISO, CAF, EFQM). Manažment výkonnosti zároveň znamená riadenie verejných služieb
zamestnanosti takým spôsobom, aby sa čo najlepšie napĺňalo ich poslanie. Výkonnosť sa
hodnotí najmä podľa špecifických cieľov na miestnej úrovni, ktoré však musia byť v súlade
s regionálnymi cieľmi a s cieľmi na celonárodnej úrovni.
Manažment výkonnosti (angl. performance management) môže zahŕňať širokú škálu cieľov
a aktivít, smerujúcich tak k zapojeniu uchádzačov o zamestnanie do aktívnych opatrení trhu
práce alebo do zamestnania.
Podľa výsledkov Peer Review7 (Scharle, 2013) manažment výkonnosti sa zvyčajne
v skúmaných štátoch odvíja od nastavených cieľov na rôznej úrovni – od celonárodných cieľov
politiky zamestnanosti cez ciele na regionálnej úrovni a ich implementáciu na miestnej úrovni.

7

Peer Review sa uskutočnila v Dánsku vo februári 2013 v rámci dialógu medzi verejnými službami zamestnanosti
jednotlivých štátov (PES to PES Dialogue programme). Diskusia sa týkala kľúčových nástrojov pre riadenie
výkonnosti, hodnotenie efektívnej praxe a nástrojov pre efektívne šírenie výsledkov.
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Vo väčšine štátov, ktoré sa zúčastnili v Peer Review, sa hlavné ciele verejných služieb
zamestnanosti stanovujú na národnej úrovni. Miestna a regionálna úroveň stanovuje
špecifické

ciele,

ktoré

by

mali

byť

v súlade

s celonárodnými

cieľmi.

Niektoré

miestne/regionálne služby zamestnanosti (napr. Dánsko) si stanovujú aj doplnkové ciele podľa
miestnej situácie na trhu práce. Pre miestnu a regionálnu úroveň nie je dôležitá priama účasť
pri tvorbe národných cieľov, ale je veľmi dôležité, ich dobre odkomunikovať na všetky úrovne.
Ako tiež uvádza Scharle (2013), systémy riadenia výkonnosti majú svoj význam najmä pri silne
decentralizovaných verejných službách zamestnanosti, môžu prispievať k efektívnej
koordinácii na úrovni regiónu alebo samosprávy. Pri riadení výkonnosti ako všeobecný rámec
pre svoj systém riadenia výkonnosti väčšina členských štátov zúčastnených v Peer Review
využíva ISO radu 9000 alebo „Balanced Scoreboards“. Niektoré (po tri PES) tiež používajú
model CAF alebo EFQM. Za kľúč k úspechu považujú štáty zúčastnené v Peer Review taký
systém, ktorý bude vytvárať reflexiu, podporovať neštátne služby a poskytovať spätnú väzbu
pre všetkých partnerov. Hodnotí sa výkonnosť úradu/pobočky na miestnej úrovni ako celku
a výkonnosť na úrovni jednotlivca (zamestnanca úradu, poradcu).
V nasledujúcom texte uvádzame príklady managementu výkonnosti vo vybraných európskych
štátoch.
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3.1.1 Estónsko
Systém manažmentu výkonnosti v Estónsku vychádza z modelu CAF. Hodnotí sa
relevantnosť, efektívnosť a účinnosť aktivít Estónskeho fondu poistenia nezamestnanosti
(EUIF). Výkonnosť sa hodnotí na základe merateľných cieľov na národnej a regionálnej
úrovni.
Systém sa tiež využíva na získavanie poznatkov o tom, ktorým aktivitám by mali zamestnanci
fondu venovať zvýšenú pozornosť a aký výkon sa od nich očakáva. Nejde teda len
o monitorovací systém, ale nástroj merania a stáleho zlepšovania v riadení procesov. Systém
sa opiera o model riadenia kvality CAF.

Riadiaci výbor EUIF je zodpovedný za systém riadenia výkonnosti a vytvára návrh programu
zamestnanosti, na národnej a regionálnej úrovni rozvojový plán s prioritami, cieľmi
a indikátormi. Na základe akčných a regionálnych rozvojových plánov sú stanovené
individuálne ciele pre každého zamestnanca.
Ciele a merateľné ukazovatele ich napĺňania, ktoré sú predmetom hodnotenia výkonnosti,
môžu byť stanovené na dvoch úrovniach – na národnej úrovni, alebo na úrovni regiónov – ide
o 15 regionálnych úradov EUIF. Od roku 2012 je za systém riadenia výkonnosti zodpovedný
riadiaci výbor EUIF, ktorý je tvorený dvomi zástupcami vlády, dvomi zástupcami
zamestnávateľských združení a dvomi zástupcami odborových organizácií. Tento výbor
v dvojročných intervaloch schvaľuje návrh programu zamestnanosti, ktorý spracúva EUIF.
Následne je návrh programu zamestnanosti schvaľovaný vládou. V tomto dokumente sú
určené priority v oblasti zamestnanosti na dané obdobie na základe analýz súčasného stavu
v uplatňovaní AOTP a prognóz vývoja na trhu práce na národnej úrovni. V nadväznosti na
tento dokument EUIF spracúva rozvojový plán, ktorý rozpracúva národné priority do cieľov
a merateľných ukazovateľov na nasledujúce tri roky, pričom každoročne dochádza k ich
aktualizácii. Na základe rozvojového plánu sú ešte v spolupráci s regionálnymi úradmi
vytvárané ročné akčné plány, ktoré obsahujú krátkodobé aktivity a ich výstupy, ktoré majú
napomôcť plneniu strategických cieľov programu zamestnanosti a rozvojového plánu.
Ústredie EUIF tiež spracúva 15 regionálnych plánov, ktoré stanovujú regionálne ciele
vychádzajúc z cieľov národného akčného plánu, s ohľadom na situáciu na trhu práce v danom
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regióne. Regionálne plány sú v porovnaní s národným akčným plánom podrobnejšie
a obsahujú aj interné indikátory a ciele v oblasti kvality. Napokon sú na základe národného
akčného plánu a regionálneho plánu stanovené raz ročne ciele pre každého zamestnanca
jednotlivo. Miera ich napĺňania je hodnotená dvakrát ročne. Za dosiahnutie celkových cieľov
však zodpovedajú jednotlivé regionálne úrady.
Ciele a indikátory EUIF sú rozčlenené do štyroch kategórií: indikátory dopadu (úspešnosť
začlenenia na trh práce), indikátory výstupu (dostupnosť služieb zamestnanosti), indikátory
kvality a indikátory aktivít. Pri hodnotení plnenia regionálneho plánu sa zisťuje miera
dosahovania cieľov v každej zo štyroch kategórií na škále 1-10. Uvedené kategórie potom majú
v celkovom hodnotení výkonnosti rôznu váhu, podľa ich významu pri napĺňaní celkových cieľov
rozvojového plánu. Takýto systém umožňuje porovnávať výkonnosť jednotlivých úradov
a identifikovať best practice. Benchmarking výkonnosti zamestnancov sa využíva len
zriedkavo.
Prehľad indikátorov ponúka tabuľka 3.
Uvedené ukazovatele môžu byť doplnené aj o ďalšie čiastkové indikátory, avšak cieľom je
ponúkať zrozumiteľný obraz o výkonnosti EUIF. Každoročne sa napríklad uskutočňuje costbenefit analýza niektorého z AOTP. Je tiež vhodné poznamenať, že uvedený systém
hodnotenia výkonnosti je založený na dátach z viacerých IT systémov.
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Tabuľka 3: Indikátory hodnotenia výkonnosti služieb zamestnanosti v Estónsku
Indikátor

Dopadu / impact

Výstupu / output

Váha

40 %

25 %

Kvality / quality

25 %

Aktivity / activity

10%

Ukazovatele
- Podiel
uchádzačov,
ktorí
získali
zamestnanie do 12 mesiacov od vstupu do
evidencie UoZ (%)
- Podiel
uchádzačov,
ktorí
získali
zamestnanie do 6 mesiacov od vstupu do
evidencie UoZ (%)
- Podiel
uchádzačov,
ktorí
získali
zamestnanie do 4 mesiacov od vstupu do
evidencie UoZ (%)
- Podiel
uchádzačov,
ktorí
získali
zamestnanie do 6 mesiacov po absolvovaní
praxe u zamestnávateľa (%)
- Podiel
uchádzačov,
ktorí
získali
zamestnanie do 6 mesiacov po absolvovaní
rekvalifikácie (%)
- Podiel dlhodobo nezamestnaných UoZ,
ktorí boli v období posledných 12 mesiacov
zaradení do AOTP

Spôsob stanovenia cieľov

Jednotlivo v regiónoch
podľa situácie na trhu
práce

Spoločne pre všetky
regióny

Spoločne pre všetky
regióny

Jednotlivo v regiónoch,
s ohľadom na počet
miera zapojenia UoZ na AOTP (mesačný evidovaných UoZ, z nich
priemer - %)
podielu UoZ so ZP
a podielu dlhodobo
nezamestnaných
Jednotlivo v regiónoch,
s ohľadom na počet
Prítok UoZ zaradených na AOTP (počet osôb za evidovaných UoZ a z nich
mesiac)
podiel UoZ so ZP
a dlhodobo
nezamestnaných
Index spokojnosti UoZ
Spoločne pre všetky
Index spokojnosti zamestnávateľov
regióny
Index spokojnosti zamestnancov úradu
Podiel
spracovaných
dokumentov
/ Spoločne pre všetky
ukončených aktivít v plánovanom termíne
regióny
Úroveň
kvality
spracovania
záznamu
o zaevidovaní UoZ
Spoločne pre všetky
Relevantné individuálne akčné plány
regióny
Relevantné hodnotenia plnenia IAP
26 aktivít s výstupmi
Spoločne pre všetky
10 aktivít bez výstupov
regióny

Zdroj: Estonian Unemployment Insurance Fund. “Peer Review on Performance Management in Public
Employment Services (PES)”, Copenhagen, March 2013
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3.1.2 Dánsko
Podľa výsledkov Peer Review v Dánsku reforma preniesla zodpovednosť za verejné služby
zamestnanosti na samosprávy, pričom do samospráv sa presunulo 2 000 zamestnancov
z celonárodnej úrovne. V oblasti politiky zamestnanosti a trhu práce boli vytvorené štyri
regióny a 98 samospráv. V Dánsku sú inštitúcie služieb zamestnanosti rozdelené na tri úrovne.
Na národnej, regionálnej a miestnej úrovni sú vytvorené Rady pre zamestnanosť, každá
s poradným orgánom a so zastúpením sociálnych partnerov. Na národnej úrovni Minister pre
zamestnanosť stanovuje ciele v oblasti zamestnanosti. Samosprávy musia tieto národné ciele
premeniť do miestnych, špecifických a kvalifikovateľných cieľov v pláne zamestnanosti, t. j.
premieňajú ašpirácie na národnej úrovni, ale sú nezávislé v stanovovaní vlastných cieľov.
V procese nastavovania miestnych cieľov vychádzajúcich z národných cieľov v oblasti
zamestnanosti zohrávajú prostredníctvom miestnych Rád pre zamestnanosť úlohu aj sociálni
partneri. Samosprávy si môžu podľa miestnych priorít a situácie na miestnom trhu práce
nastaviť aj dodatočné ciele (týkajúce sa väčšinou špecifických skupín alebo služieb), čo v čase
konania Peer Review aj väčšina (84%) využívala.
Služby medzi samosprávami sú koordinované na regionálnej úrovni Radou pre zamestnanosť,
kde sú zastúpení aj sociálni partneri a klientske organizácie (napr. organizácie ľudí
so zdravotným postihnutím). Na regionálnej úrovni sa tiež podporuje referenčné
porovnávanie a zdieľanie informácií medzi samosprávami navzájom a medzi samosprávou
a štátom.
Na konci roka musia samosprávy spracovať audit výkonnosti, ktorý slúži ako podklad
pre rozhovory medzi regiónmi so zainteresovaním miestnych a regionálnych sociálnych
partnerov a ostatných zúčastnených strán. V rámci rozhovorov sa informácie o výkonnosti
interpretujú. Na základe výsledkov rozhovorov sa stanovia ciele pre nasledujúci rok.
Rozhovormi sa podporuje proces referenčného porovnávania a interpretácie rozdielov
vo výkonnosti medzi samosprávami.
3.1.3 Nemecko
Rozhovory o výkonnosti sú hlavným nástrojom pre riadenie výkonnosti v rámci verejných
služieb zamestnanosti aj v Nemecku. Realizujú sa štvrťročne na všetkých úrovniach: medzi
predstavenstvom hlavného úradu a desiatimi regionálnymi riaditeľmi, ako aj medzi desiatimi
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regionálnymi riaditeľmi a príslušnými miestnymi riaditeľmi 156 miestnych agentúr. Rozhovory
o výkonnosti sú uplatnením hlavných princípov modelu CAF. Poskytujú otvorený priestor
na predstavenie výziev a na diskusiu a odsúhlasenie cieľov, ako aj na interpretáciu výsledkov
na príslušnej úrovni.
Podľa výsledkov Peer Review sa v Nemecku porovnávanie výkonnosti jednotlivých pobočiek
verejných služieb zamestnanosti realizuje prostredníctvom metódy zhlukovania (angl.
clustering). Systém bol vyvinutý Inštitútom výskumu zamestnanosti federálnej agentúry
pre zamestnanosť (Institute of Employment Research of the Federal Employment Agency IAB). Je založený na štatistickom modelovaní regionálnej situácie na trhu práce. Vychádza
z regresnej analýzy a typologizácii regiónov na základe podobných znakov. V Nemecku týmto
spôsobom bolo identifikovaných 12 typov regiónov od oblastí s vysokou nezamestnanosťou
s pretrvávajúcim nízkym dopytom po práci (najmä východné Nemecko) až po prosperujúce
mestské oblasti s vysokým alebo zvyšujúcim sa dopytom po práci (Blien et al 2010 in Scharle,
2013).
Z Peer Review vyplynul zvyšujúci sa záujem verejných služieb zamestnanosti o zavádzanie
ekonometrických metód pri porovnávaní výkonnosti. Porovnáva sa buď na úrovni pobočiek
služieb zamestnanosti alebo jednotlivcov. Príkladom pre individuálne referenčné
porovnávanie výkonnosti je Švajčiarsko.
3.1.4 Švajčiarsko
Švajčiarske verejné služby zamestnanosti vyvinuli nástroj pre porovnávanie výkonu
jednotlivých poradcov. Ide o software, ktorý obsahuje štatistické informácie o výkone
a činnosti poradcov a o charakteristikách ich klientov. Pre každého poradcu vypočítava rôzne
indikátory o umiestňovaní, sankcionovaní, rozhovoroch, odporúčaniach do programov
aktívnych opatrení trhu práce a tiež vekové rozloženie klientov. Tiež vypočítava priemerný
výkon každého poradcu v rovnakom odvetví, regióne a na národnej úrovni. Peer Review však
upozorňuje, že indikátory vyžadujú opatrný výklad, keďže zohľadňujú nielen činnosť poradcu,
ale aj situáciu na miestnom trhu práce a štruktúru uchádzačov o prácu. Poradcovia výsledky
dostávajú emailom dvakrát do roka a prejednávajú ich so svojimi nadriadenými. Indikátory
na individuálnej úrovni nie sú verejne dostupné, zamestnanci medzi sebou nemajú informácie
o výkone svojich kolegov. Ide o diagnostický nástroj, ktorý pomáha poradcom poskytovať
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spätnú väzbu o ich činnosti a hľadať nástroje pre zlepšenia. Tiež slúži pre riadiacich
pracovníkov na identifikáciu činností, ktoré vedú k úspechu a kto zo zamestnancov by mohol
potrebovať upraviť činnosť alebo byť odmenený za svoj vysoký výkon.
3.1.5 Česká republika
Síce v prípade Českej republiky nemôžeme hovoriť o nastavenom systéme manažmentu
výkonnosti či nastavených štandardoch a indikátoroch kvality vo verejných službách
zamestnanosti, za jednu zo snáh o zabezpečenie kvality vo VSZ možno považovať projekt
„Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR“. Realizoval sa za finančnej podpory TAČR.
V rámci projektu bola v rokoch 2014-2015 spracovaná „Metodika postupů ve veřejných
službách zaměstnanosti“. Cieľom metodiky bolo prispieť k efektívnemu výkonu verejných
služieb zamestnanosti v ČR. Metodika vymedzuje odporúčané postupy v dvoch hlavných
oblastiach: nastavenia procesov a nastavenia výkonu verejných služieb zamestnanosti ku
klientom (uchádzačom

o zamestnanie

a zamestnávateľom)

a pracovníkom

služieb

zamestnanosti (Kotíková, Schebelle, Vychová, 2015). Navrhuje niekoľko hlavných odporúčaní
pri práci s občanmi a zamestnávateľmi. Z dôvodu zabezpečenia kvalitného výkonu
pracovníkov služieb zamestnanosti vymedzuje hlavné odporúčania pre riadenie procesov
a ľudských zdrojov. Uvedené sú v tabuľke 4.
Druhú rovinu zabezpečovania kvality vo verejných službách zamestnanosti prináša
nasledujúca kapitola. Sústreďuje sa najmä na zabezpečovanie kvality prostredníctvom
štandardov a indikátorov kvality v poradenských službách poskytovaných v rámci verejných
služieb zamestnanosti v európskom priestore.
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Tabuľka 4: Hlavné odporúčania pre verejné služby zamestnanosti pri práci s občanmi a
zamestnávateľmi
Odporúčania pri práci s
Občanmi
Posilnenie zodpovednosti
a samostatnosti
Využívanie samoobslužného
sprostredkovania zamestnania
Stanovenie minimálneho
záväzného rozsahu poradenstva
v sprostredkovateľskej činnosti
Individuálny prístup ku klientom
Efektívna komunikácia
a racionálne usporiadanie
kontaktu s klientom
Efektívne využívanie
poradenských programov

Zamestnávateľmi
Funkčná spolupráca VSZ so
zamestnávateľmi

Pracovníkmi VSZ
Jasné vymedzenie
kompetenčných vzťahov

Funkčný matching

Riadenie podľa cieľov

Zber relevantných dát

Trvalo udržateľné zamestnanie

Aktivizácia klientov
Včasná a cielená intervencia

Vzdelávanie pracovníkov VSZ
Zabezpečenie analytických
podkladov a evaluácie
Zabezpečenie funkčného
informačného systému
Adekvátna vyťaženosť
pracovníkov VSZ
Bezpečné pracovné prostredie
na pracoviskách VSZ

Efektívny systém vzdelávacích
aktivít a nástrojov trhu práce
Zdroj: Kotíková, Schebelle, Vychová (2015).

Kvalita vo verejných službách zamestnanosti v európskom kontexte a odborné
poradenské služby
Poradenské služby tvoria významnú súčasť verejných služieb zamestnanosti vo väčšine
štátov EÚ.
V európskom priestore verejné služby zamestnanosti (public employment services) pomáhajú
nezávisle od svojej štruktúry v konkrétnych štátoch spájať ponuku s dopytom na trhu práce
prostredníctvom poskytovania informácií, umiestňovania na trh práce a poskytovania
podporných služieb (aktivačných nástrojov a programov). OECD do činností v rámci verejných
služieb zamestnanosti zahŕňa okrem sprostredkovania zamestnania, poskytovania príspevkov
a vzdelávacích kurzov aj niekoľko druhov poradenských služieb, konkrétne poradenstvo
(counselling), poradenstvo pri voľbe povolania (vocational guidance), poradenstvo
špecializované pre osoby s problémami pri hľadaní si zamestnania (intensified counselling for
persons with difficulties in finding employment).
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Borbély-Pecze a Watts (2011) v rámci skúmania aktivít verejných služieb zamestnanosti
používajú pojem „celoživotné poradenstvo“, ktoré vymedzujú na základe definície
Rozhodnutia Rady EÚ (2004)8. Celoživotné poradenstvo je „škála činností (konkrétne
poskytovanie

informácií

a rád,

poradenstva,

hodnotenia

kompetencií,

mentoring,

obhajovania, učenia rozhodovať a rozvoja zručností pre riadenia vlastnej kariéry), ktoré
umožňujú občanom v akomkoľvek veku a životnom okamihu identifikovať svoje možnosti,
kompetencie a záujmy, aby vedeli robiť rozhodnutia v oblasti vzdelávania, prípravy a voľby
povolania a riadiť svoju životnú cestu v procesoch učenia, práce a inde, kde sú tieto
kompetencie potrebné“.
Zo spoločenského hľadiska celoživotné poradenstvo posilňuje efektívnosť investícií
do vzdelávania a prípravy, celoživotného učenia a rozvoja ľudských zdrojov, a tým prispieva
k dosahovaniu EÚ cieľov v oblasti ekonomického rozvoja, efektívnosti trhu práce, profesijnej
a geografickej mobility. Na individuálnej úrovni celoživotné poradenstvo poskytuje významnú
podporu pri tranzitných životných obdobiach (prechod zo školy do práce, návrat do práce
z nezamestnanosti alebo ekonomickej neaktivity), pri návrate do školy (napr. u mladých
s nízkou kvalifikáciou), hľadaní zamestnania u špecifických skupín klientov, či pri zmene
zamestnania. (Rozhodnutie Rady EÚ, 2004)
Ako potvrdzuje výskum Sultana a Watts (2006), v rámci verejných služieb zamestnanosti sa
v mnohých krajinách EÚ, vrátane SR poskytuje odborné/kariérové poradenstvo. Spravidla má
štyri elementy:
a) zručnosti poradcu v získaní dôvery klienta;
b) diagnostické nástroje na určenie potrieb klienta (doterajšie pracovné skúsenosti,
kvalifikácia...);
c) schopnosť navrhnúť riešenia zohľadňujúce na jednej strane preferencie klienta a na druhej
strane znalosť poradcu o situácii na trhu práce a dopyte zamestnávateľov a
d) zručnosti pre tvorbu individuálneho akčného plánu.
Uvedení autori síce poukazujú na to, že takéto umiestnenie kariérového poradenstva v rámci
verejných služieb zamestnanosti je do istej miery problematické – kým kariérové poradenstvo
8

Celý názov Rozhodnutia je Draft Resolution of the Council and of the representatives of the Member States
meeting within the Council on Strengthening Policies, Systems and Practices in
the field of Guidance throughout life in Europe.
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sa zameriava na osobné dlhodobé ciele, poslaním verejných služieb zamestnanosti je
napomôcť plneniu krátkodobého cieľa, ktorým je pomoc pri získaní zamestnania
pre nezamestnaných. Inou dilemou poskytovania poradenstva v rámci verejných služieb
zamestnanosti je rola poradcu – kým v kariérovom poradenstve je úlohou poradcu posilnenie,
podpora, rozvoj silných stránok klienta, v odbornom poradenstve môže byť klient skôr
vnímaný ako pasívny prijímateľ služby, kde poradca vystupuje ako odborník, ktorý „lieči
pacienta“. V tomto ohľade síce výsledkom cielených politík dochádza k zmenám vnímania
roly klienta v procese poradenstva a zmenám roly poradcu vo verejných službách
zamestnanosti. V novom prístupe sa nezamestnaní vnímajú aj ako osoby so zdrojmi, nielen
s problémami. Poradcovia vystupujú ako facilitátori, ktorí klientovi pomáhajú porozumieť
svojim silným aj slabým stránkam a príležitostiam na trhu práce. Príkladom uskutočnených
zmien v poskytovaní poradenských služieb je Belgicko, Nórsko, Španielsko.
Sultana a Watts (2006) identifikovali nasledujúce štyri trendy v poskytovaní poradenských
služieb:
a) tendencia k samoobslužným dištančným službám s využitím IKT – úprava softvérov tak, aby
boli užívateľsky dostupné pre klientov pri hľadaní zamestnania (Rakúsko, Belgicko, Írsko,
Estónsko a ďalšie). Tým sa šetria kapacity pre prácu s klientmi, ktorí potrebujú
intenzívnejšiu podporu.
b) viacstupňové poskytovanie služieb – príkladom je Rakúsko, Fínsko, Holandsko, Portugalsko,
Veľká Británia. Prvým stupňom tu boli spomenuté samoobslužné služby, druhým služby
skupinového poradenstva a tretím individualizované poradenstvo. Takýto viacstupňový
systém je pritom možné uplatňovať voči všetkým klientom služieb, alebo voči vybraným
skupinám. V Nemecku sa napríklad rozlišujú 4 skupiny klientov: asi u 30 % sa predpokladá,
že individualizovanú podporu nepotrebujú a budú využívať najmä internetové služby úradu
pri hľadaní zamestnania, príprave CV a pod. Ďalších 20 % potrebuje nejakú formu aktivácie
– pomoc so sebaprezentáciou a pod. Ďalších 20 % klientov je umiestňovaných
do intenzívnejších tréningových programov, príp. na dotované pracovné miesta. Napokon,
asi 30 % klientov potrebuje individualizovanú podporu, ide o tých, u ktorých nie je
pravdepodobné, že uspejú pri hľadaní zamestnania, kým sa nevyriešia niektoré ich ďalšie
problémy, ako napr. existencia dlhov, zdravotné problémy, užívanie návykových látok.
Priradenie klienta do niektorej zo skupín predurčuje nielen typ služieb, ktorý mu bude
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poskytnutý, a či sa tak udeje osobnou alebo dištančnou (internetovou) formou, ale tiež
frekvenciu a trvanie poskytovaných služieb.
c) decentralizácia manažmentu a riadenia služieb zamestnanosti na úroveň jednotlivých
úradov - príkladom sú Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Dánsko, Taliansko, Poľsko.
Znamená to, že jednotlivé úrady majú istý stupeň autonómie v rozhodovaní o výbere
zamestnancov, ich vzdelávaní a o spôsobe využitia finančných zdrojov. Jedným z možných
rizík decentralizácie je oslabenie mobility klientov. V Poľsku napríklad úrady práce fungovali
bez vzájomnej prepojenosti. Decentralizácia tiež môže mať negatívny dopad na rôznu
kvalitu poskytovaných služieb. Aj preto sa ukazuje ako efektívne ponechať si ústredie ako
koordinačný orgán.
d) Outsourcing služieb, pre ktorý existujú 3 kľúčové argumenty. Jednak ekonomický
liberalizmus

a globalizácia

podporujú

konkurenčné

prostredie,

sektor

služieb

zamestnanosti nevynímajúc, takže outsourcovanie služieb prináša zdravý tlak na ich
kvalitné poskytovanie z dôvodu konkurenčného prostredia. Zároveň je v súčasnosti trh
práce natoľko komplexný, že žiadny poskytovateľ nedokáže pokryť všetky aspekty podpory
rôznorodým skupinám klientov. Napokon je stále zjavnejšie, že otázky nezamestnanosti
a sociálneho vylúčenia nemožno vyriešiť izolovane od iných sociálnych a ekonomických
výziev, preto je potrebné uplatňovať integrovaný a holistický prístup ku klientovi.
Pri poskytovaní

kariérového

poradenstva

je

v Európe

jednoznačným

trendom

kontrahovanie týchto služieb (Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Maďarsko, Veľká Británia
a ďalšie). Napríklad Taliansko a Malta outsourcujú poradenské služby pre osoby
so zdravotným postihnutím.
Niektoré krajiny zadefinovali spoločné minimálne štandardy poradenstva, sú to napr. Rakúsko,
Estónsko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Veľká Británia. Obzvlášť zaujímavým príkladom
štandardov hodnotenia kvality poradenských služieb je systém založený na tzv. maticovom
štandarde (matrix standard), ktorý sa plošne uplatňuje napr. vo Veľkej Británii. Využívanie
maticového štandardu za účelom hodnotenia kvality poradenstva bolo vo Veľkej Británii
prvýkrát zavedené v roku 2002. V súčasnosti zahŕňa hodnotenie kvality poradenstva v štyroch
oblastiach, ktorými sú:
a) Líderstvo a manažment (popis spôsobov vedenia a riadenia organizácie, ktorými sa má
zabezpečiť, aby ponúkala efektívne služby);
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b) Zdroje (popis zdrojov, ktoré sa používajú na zabezpečenie efektívneho poskytnutia služby);
c) Poskytovanie služby (popis spôsobov efektívneho poskytovania služby);
d) Kontinuálne zvyšovanie kvality (popis spôsobov, ktorými sa sleduje a vyhodnocuje
poskytovanie služby s cieľom jej zlepšovania). Pre každú z týchto oblastí sú stanovené
hodnotiace kritériá, ktoré musia byť splnené pre získanie akreditácie. Akreditačný proces
prebieha na základe návštevy organizácie hodnotiteľom a rozhovorov s riadiacimi
pracovníkmi, zamestnancami, klientmi. Zároveň sa tento štandard zameriava nielen
na hodnotenie procesov, ale aj výsledkov. Príklady kritérií v jednotlivých oblastiach
zobrazuje tabuľka 5.
Tabuľka 5: Príklady hodnotených kritérií maticového štandardu
Oblasť

Kritérium
Organizácia
má
vytvorené postupy na
zabezpečenie
rovnosti, diverzity,
nestrannosti, dôvern
osti
a profesnej integrity
vo
všetkých aspektoch
poskytovania služby

Indikátor
Manažéri aj pracovníci vedia
uviesť
príklady,
ako
postupy a procesy
v organizácii podporujú
rovnosť ...

Líderstvo

Príklad overenia
Podpora
rovnosti
môže
byť preukázaná poskytnutím
informačných
materiálov
o ponúkaných
službách
v rôznych formátoch,
alebo využívaním
monitoringu na
identifikáciu a oslovenie
špecifických skupín
klientov
(napr.
bol
uskutočnený
monitoring,
z ktorého
vyplynulo, že niektorá skupina
klientov
je nedostatočne
zastúpená, a tak boli vytvorené
nové nástroje podporujúce
zapojenie týchto klientov)
Nestrannosť
je
možné
preukázať príkladmi, kedy
bolo klientom
odporučené
obrátiť
sa
na
iného
poskytovateľa

Organizácia
má
stanovené
očakávané výsledky
klientov ako základ
hodnotenia úspešnos
ti služby.

Uvedenie príkladov
výsledkov klientov. Manažéri
vedia
popísať,
kto a ako stanovuje
očakávanú
úspešnosť a akými
postupmi sa očakávania
prehodnocujú.

Môže byť uvedené, ako sa
v rámci plánovacieho
procesu identifikovali
očakávané výsledky klientov
pre
vyhodnotenie
služby ako úspešnej.
Výsledkami klientov môžu byť
ich
získané
vedomosti
o možnostiach, ktoré
majú a o ďalších potrebných
krokoch pre riešenie svojej
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situácie,
zlepšené komunikačné
zručnosti, zvýšená motivácia...
Klientom
sú
poskytované
aktuálne,
presné,
kvalitné informácie.
Zdroje

Klienti a zamestnanci vedia
uviesť príklady informácií,
ktoré v rámci služby získali,
a ako užitočné pre nich boli.
Manažéri vedia uviesť, ako sa
zabezpečuje,
aby
boli
klientom poskytované
aktuálne, presné, kvalitné
informácie

Uvedie sa, s akými zdrojmi
informácií organizácia pracuje,
napr. len overené webové
stránky, informačné letáky
iných organizácií...

Zamestnanci sú moti
vovaní ku
kontinuálnemu
vzdelávaniu a majú
príležitosti na
kariérny rozvoj.

Manažéri aj zamestnanci
vedia
uviesť
príklady,
ako sú podporovaní
v rozvoji svojich zručností,
vedomostí, kompetencií pre
výkon svojej práce. Vedia
popísať,
ako
sú
zapojení do procesu
identifikovania svojich
potrieb a vhodných
vzdelávacích aktivít.

Príkladmi môžu byť motivačné
rozhovory, shadowing pri práci
s klientom, neformálny tréning
, účasť na konferenciách,
systém zdieľania best practice
práce
s klientmi v rôznych
situáciách...

Služba je definovaná
spôsobom, že klienti
rozumejú, čo od nej
môžu očakávať

Manažéri
a zamestnanci
vedia pomenovať, čo ich
služba ponúka vo vzťahu
k svojej cieľovej skupine,
a ako zabezpečujú, aby
klienti správne rozumeli ich
ponuke.

Zamestnanci môžu uviesť, ako
informujú klientov o možných
výsledkoch ponúknutej služby.
Klienti môžu uviesť, ako im
bolo vysvetlené, čo môžu
očakávať od služby, na
úvodnom stretnutí.

Poskytovanie
služieb

Klienti uvedú, ako rozumejú,
čo môžu očakávať od
ponúkanej služby.

Kontinuálne
zvyšovanie
kvality

Klientom sa ponúkajú
viaceré alternatívne
riešenia, aby mali
možnosť sami si
vybrať a rozhodnúť
sa

Klienti vedia uviesť príklady
viacerých
alternatívnych
riešení, ktoré mohli zvážiť
a príklady podpory, ktorú
dostali pri výbere niektorého
z nich.

Zamestnanci vysvetlia, ako si
overujú, že klient rozumie
možnostiam,
ktoré
má
a dôsledkom, ktoré pre neho
prináša každá z nich

Organizácia
meria
a vyhodnocuje
úspešnosť služby vo
vzťahu
k pôvodne
stanoveným cieľom
a identifikuje možné
zlepšenia

Manažéri
a zamestnanci
vedia
uviesť,
ako
sa
zabezpečuje vyhodnocovanie
úspešnosti služby vo vzťahu
k pôvodným cieľom, a vedia
uviesť, do akej miery boli
ciele naplnené.

Popis merania a vyhodnocova
nia sa môže týkať všetkých
aspektov poskytovania služby
– od propagácie, potrebných
ľudských
aj finančných zdrojov, efektívn
osti služby. Tieto informácie sa
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môžu nachádzať vo výročných
správach,
podkladoch pre fundraising,
manažérskych štatistikách.
Organizácia sleduje
a vyhodnocuje
úspešnosť klientov
s cieľom zlepšovania
služby

Manažéri
a zamestnanci
vedia uviesť príklady, ako
zisťovanie
úspešnosti
klientov prispelo k zlepšeniu
služby

Informácie
o úspešnosti
klientov vo vzťahu k cieľom,
ktoré si na začiatku stanovili,
môžu pochádzať z prieskumov
po ukončení poskytovania
služby. Dôraz sa kladie na to,
ako boli tieto informácie
používané pre ďalšie zlepšenia

Zdroj: The Matrix Standard Guidance Brochure 2017, upravené

Dodržiavanie maticového štandardu kvality je v Británii povinné pre všetkých poskytovateľov
poradenských služieb, ktorí vykonávajú aktivity aj za podpory z verejných zdrojov. Štandard je
určený nielen pre tzv. kariérne služby / Career Services ako poskytovateľa poradenstva v rámci
verejných služieb zamestnanosti, ale tiež výchovného poradenstva na školách, príp. iných
oblastí. Overenie plnenia štandardu prebieha na základe pravidelne obnovovanej akreditácie
každého poskytovateľa poradenských služieb.
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4. Zabezpečovanie kvality služieb zamestnanosti v podmienkach SR
V rámci problematiky zabezpečovania kvality vo verejných službách zamestnanosti
na Slovensku nasledujúca kapitola spracúva v podkapitole 4.1 kľúčové východiskové
dokumenty sústreďujúce sa na riešenie otázok riadenia a rozvoja ľudských zdrojov ako
predpokladu pre zabezpečovanie kvality vo verejnej a v štátnej správe. Podkapitoly 4.2 a 4.3
sa podobne ako predchádzajúce časti venujú problematike manažmentu výkonnosti
a nastavovania štandardov a indikátorov kvality vo verejných službách zamestnanosti,
osobitne v odborných poradenských službách, avšak s užším geografickým vymedzením –
na Slovensko.

Koncepčné východiská
Východiskové koncepčné dokumenty zdôrazňujú najmä potrebu transparentnej verejnej
správy orientovanej na klienta, zavádzanie a posilnenie jednotných systémov manažérstva
kvality, systémový prístup k riadeniu ľudských zdrojov a ku vzdelávaniu v služobných
úradoch a posilňovanie kapacít v rámci verejných služieb zamestnanosti.
V oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov ako základu pre kvalitné poskytovanie služieb
vo verejnej a štátnej správe vychádza nasledujúca časť z nasledovných dokumentov:
a) Rámec národnej stratégie reformy verejnej správy v súvislosti s prioritami definovanými
Európskou komisiou do roku 2020 a Akčný plán reformy verejnej správy (nadstavba
reformy ESO);
b) Národný program kvality;
c) Národná stratégia zamestnanosti a
d) Stratégia riadenia ľudských zdrojov.
V rámci oblasti riadenia ľudských zdrojov sa podrobnejšie zameriame na rozvoj kapacít
prostredníctvom systémového prístupu ku vzdelávaniu zamestnancov štátnej správy. V tomto
prípade budú východiskovými materiálmi Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška č. 126/2017 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o vzdelávaní štátnych zamestnancov.
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4.1.1 Rámec národnej stratégie reformy verejnej správy v súvislosti s prioritami
definovanými Európskou komisiou do roku 2020 a Akčný plán reformy verejnej správy
(nadstavba reformy ESO)
Strešným dokumentom v oblasti modernizácie riadenia ľudských zdrojov, ako aj optimalizácie
a merania výkonu vo verejnej správe v SR je Rámec národnej stratégie reformy verejnej správy
v súvislosti s prioritami definovanými Európskou komisiou do roku 2020 (ďalej len „Stratégia
2016“). Tento dokument bol spolu s Akčným plánom reformy verejnej správy (nadstavba
reformy ESO) schválený uznesením vlády SR č. 199/2016 zo dňa 25. mája 2016. Dôležitou
víziou reformy verejnej správy na Slovensku do roku 2020 je proklientsky orientovaná,
transparentná verejná správa. Strategický prístup k realizácii samotnej reformy verejnej
správy by mal rovnako prispieť k zosúladeniu cieľov v oblasti verejnej správy s ostatnými
krajinami EÚ.

V rámci priority Modernizácie riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe

stanovuje niekoľko kľúčových aktivít a opatrení. Prináša ich tabuľka č. 6.
V dokumente sa konštatuje, že napriek reformným snahám v minulom období pretrvávajú
v oblasti kvality verejnej správy v SR rezervy. Takisto sa vzhľadom k predmetu tohto textu
v dokumente konštatuje, že „dôraz je potrebné venovať aj zavádzaniu systémov manažérstva
kvality (QMS, resp. TQM). Hoci mnohé orgány štátnej správy do svojho riadenia QMS resp.
TQM už implementovali, jednotlivé systémy nie sú jednotné.“
V oblasti vzdelávania zamestnancov je najväčším problémom „adaptačné vzdelávanie, ktoré
je nejednotné v služobných úradoch, a v praxi často formálne alebo uplatňované
samoštúdiom. Absentuje tiež konzistentný prístup ku vzdelávaniu, v ktorom často chýba
systémovosť a prepojenosť medzi vzdelávacími aktivitami a požadovanými kompetenciami.“
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Tabuľka 6: Prehľad kľúčových aktivít a opatrení Modernizácia riadenia ľudských zdrojov
v štátnej službe
Identifikácia
základných
cieľov a priorít

Plán kľúčových aktivít a opatrení

 Zjednotenie pravidiel vykonávania štátnej služby na všetkých služobných úradoch a nastavenie
minimálnych štandardov pre všetky oblasti štátnej služby priamo zákonom o štátnej službe
 Vytvorenie mechanizmov centrálnej koordinácie a plánovania, ktoré prostredníctvom
systematického zberu a analýzy dát a potrieb umožňujú dosiahnuť optimálny počet
kvalifikovaných zamestnancov, s vysokými odbornými, morálnymi a etickými kvalitami a
zmyslom pre verejný záujem, motivovaných, flexibilných a výsledkovo orientovaných na
zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu štátnej služby
Modernizácia
 Zjednotenie pravidiel v procese výberového konania s cieľom získania čo najväčšieho počtu
riadenia
kvalifikovaných uchádzačov a zavedenie štandardov pre profesionálny a transparentný výber
ľudských
štátnych zamestnancov
zdrojov v štátnej
správe a
 Zavedenie jednotného systému služobného hodnotenia a zabezpečenie spätnej väzby štátnych
nastavenie
zamestnancov v súvislosti s vykonávaním štátnej služby
jednotného
 Posilňovanie transparentnosti systému odmeňovania štátnych zamestnancov s cieľom posilniť
prístupu k jeho
ich motiváciu previazaním odmeňovania na nástroje kariérneho rastu, vzdelávania a
riadeniu
služobného hodnotenia
 Efektívne rozvíjanie vedomostí a zručností štátnych zamestnancov, ktoré potrebujú na
efektívne poskytovanie verejných služieb a politík tak, aby mohli byť využiteľné v celej štátnej
správe
 Vytvorenie podmienok na vznik a rozvoj líderstva v štátnej službe
 Zavedenie IT nástrojov pre systém štátnej služby v záujme efektívneho riadenia ľudských
zdrojov v štátnej službe podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy
Zdroj: Stratégia, 2016

Ústredným orgánom štátnej správy pre štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy
pri výkone práce vo verejnom záujme sa v novembri 2013 po novele kompetenčného zákona
stal namiesto Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Úrad vlády.
Súčasťou akčného plánu rámca stratégie sú nasledujúce opatrenia zamerané na Posilnenie
systémov riadenia kvality vo verejnej správe:
a) Analýza súčasného stavu, zmapovanie potrieb v rámci verejnej správy;
b) Vypracovanie Koncepcie implementácie systémov riadenia kvality vo VS;
c) Implementácia systémov manažérstva kvality v organizáciách VS;
d) Audit a optimalizácia podriadených organizácií ústredných orgánov;
e) Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj
klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov.
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K niektorým zmenám v oblasti riadenia ľudských zdrojov už došlo prijatím nového zákona
o štátnej službe (Zákon č. 55/2017 Z. z.). Konkrétne bola zriadená Rada pre štátnu službu ako
koordinačný a monitorovací orgán, ktorý je nezávislý od politickej moci. Základným poslaním
rady je ochrana princípov štátnej služby a dohľad nad dodržiavaním etického kódexu štátnych
zamestnancov. Takisto bol vzhľadom na nedostatok správnych, aktuálnych a rýchlo
dostupných informácií o ľudských zdrojoch v štátnej službe zriadený Centrálny informačný
systém štátnej služby pozostávajúci z viacerých registrov (registra výberových konaní, registra
úspešných

absolventov,

registra

nadbytočných

štátnych

zamestnancov,

registra

štátnozamestnaneckých miest a registra štátnych zamestnancov) (Dôvodová správa, 2017).
4.1.2 Národný program kvality
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) vypracoval Národný program
kvality Slovenskej republiky (NPK SR) na obdobie 5-tich rokov (aktuálne je platný na roky 20172021). Jeho poslaním je dobre spravovaný a dobre fungujúci sociálny štát. NPK SR bol
schválený uznesením vlády SR č. 594 zo 14. decembra 2016. Víziou NPK SR je zvýšiť
konkurencieschopnosť krajiny zjednotením celonárodného úsilia o neustále zlepšovanie
kvality v organizáciách verejného a súkromného sektora. Stratégia zlepšovania kvality je
zameraná na dosiahnutie troch základných cieľov, ktoré vymedzujú, usmerňujú a zjednocujú
celonárodnú snahu o neustále zlepšovanie kvality produktov a služieb v krajine. Ide o tieto
strategické ciele:
a) Výnimočnosť

organizácie.

Podporovanie

systémového

prístupu

k

dosahovaniu

výnimočnosti organizácie z hľadiska kvality poskytovaných produktov a služieb.
b) Manažérstvo kvality. Podporovanie zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním
organizácií pomocou samohodnotenia a benchmarkingu a implementácie požiadaviek
systémových noriem.
c) Konkurencieschopnosť. Podnecovanie a podporovanie organizácií k neustálemu
zlepšovaniu a trvalo udržateľnému rozvoju.
V úsilí o dosiahnutie strategických cieľov sa stratégia koncentruje na päť prioritných oblastí,
ktoré vychádzajú z analýzy súčasného stavu v zlepšovaní kvality a skúseností z udeľovania
Národnej ceny SR za kvalitu a Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť.
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Ide o tieto priority:
a) Zlepšovanie organizácií podporovaním zavádzania komplexného manažérstva kvality
(TQM).
b) Zvyšovanie kultúry kvality podporovaním, propagovaním a udeľovaním NCSRK a NCSRSZ.
c) Identifikácia príležitostí na zlepšovanie samohodnotením a rozvíjanie benchmarkingu
a benchlearningu organizovaním iniciačných podujatí a aktivít.
d) Spolupráca so zainteresovanými stranami na implementácii stratégie a organizovanie
spoločných iniciatív na podporu zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním
organizácií.
e) Dosahovanie lepších výsledkov podporovaním strategického plánovania výnimočnosti
a systémov riadenia výkonnosti a rozvoja zamestnancov.
V uvedených prioritách sa odrážajú predstavy a požiadavky zainteresovaných strán, ktoré
majú potenciál výrazne prispieť k zlepšovaniu organizácií pri dosahovaní vízie a plnení ich
poslania v podobe kvalitnejších výstupov a výsledkov. Keďže s implementáciou stratégie
zlepšovania kvality sa počíta od roku 2017 a ďalej, budú konkrétne kvantitatívne ciele
a opatrenia v každej prioritnej oblasti dopracované v úzkej spolupráci so zainteresovanými
stranami.
4.1.3 Národná stratégia zamestnanosti
Kľúčovým koncepčným dokumentom v oblasti zamestnanosti je Národná stratégia
zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č.
665 zo 17. decembra 2014. Jej hlavným cieľom je podpora zamestnanosti tak, aby SR naplnila
záväzok vyplývajúci zo stratégie Európa 2020, dosiahnuť mieru zamestnanosti na úrovni 72 %,
ako aj zlepšenie životných podmienok pracujúcich ľudí. Jednou z ôsmich prioritných oblastí
stratégie je oblasť zameraná na kapacity, sieťovanie a rozvoj verejných služieb zamestnanosti.
V rámci danej oblasti sú v kontexte kvality služieb zamestnanosti obzvlášť relevantné
nasledovné ciele:
a) Cieľ 4.6.2. Zabezpečiť systém vzdelávania pre zamestnancov verejných služieb
zamestnanosti vykonávajúcich personalizované služby (front-line officers) s cieľom zlepšiť
ich poskytovanie pre UoZ, predovšetkým osobám najviac ohrozeným rizikom sociálneho
vylúčenia.
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b) Cieľ 4.6.6. Vykonať „Sieťovanie verejných služieb zamestnanosti a neštátnych služieb
zamestnanosti", účelom ktorého je zabezpečiť prípravu a zavedenie inovatívneho riešenia
spolupráce s neštátnymi službami zamestnanosti.
Aj v tomto kontexte cieľov v rámci posilňovania kapacít služieb zamestnanosti tak možno
uvažovať o dvoch líniách, ktorými sú kvalita poskytnutej služby (napr. kvalita odborného
poradenstva poskytovaného UoZ) a riadenie ľudských zdrojov.
4.1.4 Stratégia riadenia ľudských zdrojov
Stratégia riadenia ľudských zdrojov (2015) (ďalej len „Stratégia RĽZ“) v analýze súčasného
stavu riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe vychádza zo zberu dát z viacerých primárnych
a sekundárnych zdrojov, keďže v čase jej tvorby neexistoval centrálny personálny informačný
systém štátnej služby, a tým ani komplexné údaje o súčasnom stave riadenia ĽZ v štátnej
službe. Primárne zdroje tvorili prieskumy realizované v rokoch 2013 až 2015.
Ako Stratégia RĽZ zdôrazňuje, profesionálny, efektívny a kvalitný výkon štátnych
zamestnancov, a tým aj profesionálne, efektívne a kvalitné plnenie úloh štátnej správy priamo
súvisí s celoživotným vzdelávaním. Vzdelávanie a rozvoj pracovníkov je jedna z činností
v rámci systémového prístupu v riadení ľudských zdrojov, spolu s ďalšími činnosťami,
predovšetkým: nábor a prijímanie pracovníkov, starostlivosť a riadenie rozvoja kariéry
pracovníkov, podpora tímovej práce, hodnotenie pracovníkov, motivácia a odmeňovanie
pracovníkov, prepúšťanie pracovníkov. (Armstrong, 2007; Koubek, 1998)
V rámci štátnej služby sa v Stratégii RĽZ chápe ako nevyhnutný nástroj RĽZ celoživotné
vzdelávanie, ako „proces systematického udržiavania, zdokonaľovania a dopĺňania
požadovaných vedomostí, schopností a zručností potrebných na výkon štátnej správy
v podmienkach

dynamicky

sa

meniaceho

profesionálneho

prostredia

založeného

na informáciách a vedomostiach“ (s. 36).
Zákon o celoživotnom vzdelávaní, § 2, ods. 1 definuje celoživotné vzdelávanie nasledovne9:
„Celoživotné vzdelávanie sú všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom
zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti. Celoživotné vzdelávanie je v uvedenom zákone

9

Presné znenie zákona: Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
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považované za základný princíp výchovy a vzdelávania uplatňovaný vo vzdelávacej sústave
v Slovenskej republike.
Svojim vymedzením sa však celoživotné vzdelávanie v štátnej službe približuje definícii
ďalšieho vzdelávania, ktoré je popri školskom vzdelávaní súčasťou celoživotného vzdelávania:
Za ďalšie vzdelávanie zákon o celoživotnom vzdelávaní považuje vzdelávanie vo vzdelávacích
inštitúciách ďalšieho vzdelávania (vzdelávacích inštitúciách), ktoré nadväzuje na školské
vzdelávanie. „Ďalšie vzdelávanie umožňuje získať čiastočnú kvalifikáciu alebo úplnú
kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú
v školskom vzdelávaní, alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života
občianskej spoločnosti. Úspešným absolvovaním ďalšieho vzdelávania nemožno získať stupeň
vzdelania.“ (In: Zákon o celoživotnom vzdelávaní)
Povinnosť organizovať, zabezpečovať a umožňovať odbornú prípravu a systematické odborné
vzdelávanie štátnych zamestnancov ako aj vytvárať podmienky na vzdelávanie štátnych
zamestnancov prehlbovaním kvalifikácie a zvyšovaním kvalifikácie a koordinovať vzdelávanie
štátnych zamestnancov v príslušnom služobnom úrade má služobný úrad. Prehlbovanie
kvalifikácie sa malo realizovať v rozsahu najmenej päť dní v kalendárnom roku a považuje sa
za vykonávanie štátnej služby, za ktorú patrí funkčný plat. Náklady na prehlbovanie kvalifikácie
mal uhrádzať služobný úrad.
Stratégia RĽZ však poukazuje na rozdiely medzi služobným úradmi pri prehlbovaní kvalifikácie.
Neimplementujú systémový prístup vo vzdelávaní, naopak vzdelávanie bolo zabezpečované
ad hoc na základe bezprostredných vzdelávacích potrieb a požiadaviek štátnych
zamestnancov a ich nadriadených. Ani povinnosť služobných úradov zabezpečiť najmenej 5
služobných dní na prehlbovanie kvalifikácie nezodpovedala skutočným vzdelávacím
potrebám. Priemerný počet dní školenia na 1 štátneho zamestnanca v ÚOŠS bol dokonca nižší,
a to v priemere 2,78 dňa v rokoch 2011 – 2013. Za jednotlivé roky údaje o priemernom počte
dní školenia na jedného štátneho zamestnanca v ÚOŠS znázorňuje nasledujúci graf:
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Graf 1: Priemerný počet dní školenia na jedného štátneho zamestnanca v ÚOŠS
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4.1.5 Systémový prístup vo vzdelávaní zamestnancov v štátnej službe
V prípade rozvoja štátnych zamestnancov systémový prístup vo vzdelávaní, v reakcii
na zistenia Stratégie RĽZ v štátnej službe, zavádza vyhláška k novému zákonu o štátnej službe10
- Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 126/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov. Podobne ako (napr. J. Koubek, 1998; A.
Mateides a kol., 2006), definuje jednotlivé etapy systémového prístupu vo vzdelávaní
štátnych zamestnancov:
(1) analýza a identifikácia vzdelávacích potrieb,
(2) plánovanie vzdelávania štátnych zamestnancov,
(3) realizácia vzdelávania štátnych zamestnancov,
(4) vyhodnocovanie vzdelávania.
Analýzu vzdelávacích potrieb Vyhláška (§ 5, ods. 1) vymedzuje ako prostriedok „na zistenie
a presné definovanie požadovaného vzdelávania štátnych zamestnancov“.
Podľa Mateidesa a kol. (2006, s. 370) sa pri analýze a identifikácii vzdelávacích potrieb
využívajú informácie kvantitatívnej a kvalitatívnej povahy. Kvalitatívnu povahu majú napríklad
oblasti vedomostí a zručností, ktoré je potrebné získať, resp. zdokonaliť či zmeny v postojoch
a v správaní, ktoré chce organizácia dosiahnuť. Kvantitatívne ukazovatele sú napríklad počet
manažérskych miest, počet riadiacich pracovníkov a počet podriadených, ktorí potrebujú

10

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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vzdelávanie, čas potrebný na vzdelávanie, finančné zdroje. Pri analýze vzdelávacích potrieb sa
zvyčajne vychádza z:
(1) údajov o organizácii, pracovných miestach a jednotlivých zamestnancoch;
(2) prieskumov názorov, postojov a požiadaviek zamestnancov týkajúcich sa vzdelávania;
(3) analýzy informácií od vedúcich zamestnancov týkajúcich sa potreby vedomostí a zručností
u podriadených zamestnancov;
(4) skúmania a hodnotenia pracovného výkonu jednotlivých zamestnancov;
(5) monitorovania výsledkov porád a diskusií týkajúcich sa pracovných problémov
a pracovných úloh a
(6) z analýzy pracovných záznamov vedených vedúcimi zamestnancami.
Pri analýze a identifikácii vzdelávacích potrieb u štátnych zamestnancov sa podľa Vyhlášky
(§ 5, ods. 2) vychádza predovšetkým z analýzy štruktúry štátnych zamestnancov, identifikácie
vzdelávacích priorít služobného úradu, rozdielu medzi úrovňou požadovaných kompetencií
štátnych zamestnancov a úrovňou skutočných kompetencií štátnych zamestnancov a z výšky
finančných prostriedkov určených na vzdelávanie. V ods. 3 Vyhlášky sa určujú tri úrovne
procesu analýzy a identifikácie vzdelávacích potrieb – úroveň štátneho zamestnanca, úroveň
organizačných útvarov a úroveň služobného úradu.
Z výsledkov analýzy a identifikácie vzdelávacích potrieb vychádza plánovanie vzdelávania
štátnych zamestnancov (§ 5, ods. 4 Vyhlášky). Je to proces, pri ktorom sa vytyčujú ciele
vzdelávania, cieľové skupiny vzdelávania, obsah vzdelávania, formy vzdelávania, organizačné
zabezpečenie vzdelávania, finančné zabezpečenie vzdelávania a kritériá a spôsob hodnotenia
vzdelávania. Plán vzdelávania je „čiastkový plán rozvoja ľudských zdrojov, prostredníctvom
ktorého by sa malo zabezpečiť zosúladenie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov s cieľmi
a úlohami organizácie“ (Kachaňáková, 2001 in Mateides a kol. 2006, s. 370).
Realizácia vzdelávania štátnych zamestnancov sa vykonáva na základe plánu vzdelávania
a požiadaviek vyplývajúcich zo zmien (§ 5, ods. 5 Vyhlášky). Vyhodnocovanie vzdelávania,
resp. hodnotenie efektívnosti vzdelávania je poslednou etapou cyklu vzdelávania a zároveň
aj východiskovým bodom pre identifikáciu vzdelávacích potrieb pre ďalší proces. V uvedenej
poslednej fáze cyklu sa hodnotí splnenie stanovených cieľov, identifikujú sa silné a slabé
stránky programu, určujú sa náklady a prínos programu. Vedúci zamestnanci vyhodnocovaní
vzdelávania získavajú prehľad o prínose vzdelávania pre svojich podriadených. Na úrovni
jednotlivcov sa môžu hodnotiť napríklad získané poznatky, pracovné správanie, spokojnosť
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účastníkov so vzdelávaním. Na úrovni organizácie / organizačnej jednotky sa hodnotením
zisťuje dosiahnutie zmien v pracovnom správaní absolventov kurzov a jeho vplyv na prínosy
pre celú organizáciu. (Mateides a kol. 2006, s. 370)
Vyhodnocovanie vzdelávania štátnych zamestnancov je podľa Vyhlášky dvojúrovňové,
odohráva sa na úrovni štátneho zamestnanca a na úrovni služobného úradu. Na úrovni
štátneho zamestnanca „je prostriedkom na získanie informácií o efektivite vzdelávania
a prínose vzdelávania pre štátneho zamestnanca z hľadiska dosiahnutia požadovanej úrovne
jeho kompetencií, ktorá umožňuje kvalitný výkon štátnej služby.“ V hodnotiacom dotazníku
štátny zamestnanec po ukončení vzdelávania zhodnotí vzdelávaciu aktivitu, obsah
vzdelávania, lektora, organizačné a materiálno-technické zabezpečenie. (Vyhláška, § 5, ods. 6
- 7)
Na úrovni služobného úradu je vyhodnocovanie vzdelávania „prostriedkom na získanie
informácií o prínose vzdelávania k plneniu úloh služobného úradu“. V hodnotiacom dotazníku
služobný úrad zhodnotí (a) štatistické údaje o vzdelávaní (počet účastníkov vzdelávania
v jednotlivých druhoch vzdelávania a formách vzdelávania, počet vzdelávacích aktivít, objem
finančných prostriedkov služobného úradu vynaložených na zabezpečenie vzdelávania
a objem finančných prostriedkov z iných zdrojov); (b) prínos vzdelávania k pracovnému
výkonu a k činnosti organizačného úradu; (c) prínos vzdelávania k výkonu a fungovaniu
pracovných tímov v organizačnom útvare a prínos k pracovnému prostrediu. (Vyhláška, § 5,
ods. 9 až 11)

Doterajšie skúsenosti a súčasný stav v manažmente výkonnosti a riadení
ľudských zdrojov v SR
Manažment výkonnosti a rozvoj ľudských zdrojov nie je v rezorte práce novou témou.
Analýza kapacít v rezorte práce, vrátane úradov práce, sociálnych vecí

a rodiny sa

v minulosti realizovala na projektovej úrovni.
Ako príklad v tomto smere možno uviesť Projekt technickej podpory rozvoja ľudského kapitálu,
ktorý bol realizovaný v rokoch 2005-2007 na základe pôžičky od Svetovej banky (Králiková,
2006). Projekt pozostával z troch častí:
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a) Vytvorenie kapacitného rámca pre tvorbu politík v rezortoch práce a školstva – jej hlavnou
úlohou bolo posilniť funkčné procesy a informačné toky medzi jednotlivými ministerstvami
a ostatnými inštitúciami spadajúcimi do ich rezortu.
b) Na investície do ľudského kapitálu – cieľom bolo hodnotiť kapacitu pre tvorbu politík
v sektore práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci vládnych aj mimovládnych inštitúcií
a navrhnúť odporúčania pre zvýšenie tejto kapacity. Analýza aktuálneho stavu kapacity
pre tvorbu politík bola realizovaná prostredníctvom internetového dotazníka a diskusných
skupín. Cieľovými skupinami pre internetový dotazník bol vládny sektor, konkrétne
MPSVaR, ústredie PSVR, Sociálna poisťovňa a niektoré ďalšie organizácie. Cieľom
internetového dotazníka bolo zmerať tréningové potreby účastníkov v nasledovných troch
oblastiach: technické a profesionálne znalosti, odborné znalosti súvisiace s prácou
zamestnanca a schopnosti manažérov pre tvorbu a implementáciu politík. Respondenti
mali pri prvých dvoch častiach dotazníka uviesť, či je daná zručnosť pre ich prácu dôležitá
a či majú potrebu túto zručnosť rozvíjať zamestnávateľmi. Na základe zistení z tohto
prieskumu a ďalších analýz mala byť pre rezort práce spracovaná rozvojová stratégia,
smerujúca k zvyšovaniu kapacity pre tvorbu politík (Králiková, 2006).
c) Budovanie a zlepšenie inštitucionálnej kapacity - cieľom bolo posilniť schopnosť tvorby
politiky na faktoch a dátach (tzv. evidence based policy). Oba rezorty sa v rámci tejto časti
koncentrovali na skvalitnenie procesov tvorby koncepčných dokumentov, a to
prostredníctvom manuálov a tréningov pre relevantných zamestnancov zameraných
na tvorbu koncepčných dokumentov11.
Organizačná reforma úradov práce mala za cieľ zlepšiť riadenia jednotlivých úradov práce
a ich kapacít. Medzi jednotlivými úradmi existujú rozdiely v umiestňovaní uchádzačov
o zamestnanie aj pri zohľadnení regionálnych rozdielov najmä z dôvodu slabého
personálneho zabezpečenia. Poskytovanie individualizovaných služieb zamestnanosti
prostredníctvom adekvátneho personálneho zabezpečenia zohráva úlohu pri poskytovaní
kvalitných služieb zamestnanosti.

11

Bližšie informácie o projekte sú dostupné na: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/MaterDokum-79757?prefixFile=m_
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Takmer o desať rokov neskôr, v období 2014-2015 prebehla organizačná reforma úradov práce
(podľa zákona č. 310/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch
štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti). Uvedená reforma
v rámci programu ESO integrovala Ústredie PSVR a úrady práce do jedného právneho
subjektu. Cieľom tejto zmeny bolo umožniť ústrediu lepšie riadenie jednotlivých úradov práce
a ich personálneho obsadenia. Do konca roka 2015 sa uskutočnila vnútorná realokácia
zamestnancov úradov práce. Počet zamestnancov na samotných úradoch práce síce poklesol
z 8 122 v roku 2014 na 8 015 v roku 2015, presunom zamestnancov z odboru sociálnych vecí
však došlo k posilneniu miest prvého kontaktu pre klientov a agentov pre kontakt
so zamestnávateľmi. Tieto zmeny v súčasnosti umožňujú klientom vybavenie od podania
žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ, v rámci ktorého sa sprostredkováva zamestnanie,
cez podanie žiadosti o dávku v hmotnej núdzi, prípadne akékoľvek štátne sociálne dávky
na jednom mieste. Celkovo bolo v roku 2015 na oddelení služieb pre občana približne 2 000
zamestnancov (front office). Ďalších približne 2 000 zamestnancov pracovalo na oddeleniach
odboru služieb zamestnanosti (back office a odborné činnosti vrátane 156 odborných
poradcov) (IFP, 2016).
Z hľadiska hodnotenia výkonnosti je distribúcia platov zamestnancov úradov práce
v súčasnosti relatívne uniformná, výška aj štruktúra miezd je rovnaká naprieč oblasťami
špecializácie. Vplyv na rozdiely v mzdách má hlavne príplatok za prax, ktorý tvorí v priemere
13 % hrubej mzdy zamestnanca. Platy možno navyšovať aj osobitným príplatkom, ktorý však
v priemere tvorí len 7 % hodnotenia (IFP, 2016).
Napriek prebiehajúcej reforme verejných služieb zamestnanosti z analýzy Hodnoty za peniaze
zameranej na zisťovanie efektivity a účinnosti výdavkov úradov a Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny na služby zamestnanosti, spracovanej Inštitútom finančnej politiky v roku 2016,
vyplynulo, že v efektivite služieb zamestnanosti sa medzi jednotlivými úradmi práce ukazujú
podstatné rozdiely, a to aj pri zohľadnení regionálnych podmienok na trhu práce.
Na úspešnosť pri umiestňovaní nezamestnaných na trhu práce má negatívny vplyv najmä
vyššie pracovné zaťaženie zamestnancov úradov práce a dlhšia doba nezamestnanosti. Vyššie
pracovné zaťaženie zamestnancov úradov práce možno považovať za jednu z príčin
pretrvávania problémov pri zavádzaní individualizovanej podpory pre znevýhodnené skupiny
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uchádzačov

o zamestnanie,

predovšetkým

pre

dlhodobo

nezamestnaných

a nízkokvalifikovaných klientov (Odporúčania Rady EÚ, 2017)12
Zlepšenie „aktivačných opatrení pre znevýhodnené skupiny, a to aj vykonávaním akčného
plánu pre dlhodobo nezamestnaných a poskytovaním individualizovaných služieb a cielenej
odbornej prípravy“ je jedným z navrhovaných opatrení pre Slovensko na roky 2017 a 2018
(Odporúčania Rady EÚ, 2017). Uvedené opatrenie bolo formulované už v Odporúčaní Rady
EÚ pre roky 2016 a 201713. Okrem uvedeného, v Národnom programe reforiem 201514 uvádza
v strednodobom horizonte zvyšovanie kvality verejných služieb zamestnanosti posilnením
cielených individualizovaných služieb zamestnanosti.
Zavádzanie individualizovaných (personalizovaných) služieb zamestnanosti a posilnenie
kvality služieb zamestnanosti je súčasťou „Akčného plánu na posilnenie integrácie dlhodobo
nezamestnaných na trh práce v Slovenskej republike“, obsiahnuté je predovšetkým v jeho
nasledujúcich hlavných cieľoch (s. 4):
-

„Zabezpečovať individuálne posudzovanie dlhodobo nezamestnaných UoZ uplatňovaním
hĺbkovej profilácie a uzatváranie a sledovanie dohôd o pracovnej integrácii definujúce
jasne určené služby“ (konkrétne poradenstvo, odborná príprava a ďalšie aktivačné
opatrenia prostredníctvom spolupráce verejných a súkromných poskytovateľov služieb
zamestnanosti).

-

„Nasmerovať dlhodobo nezamestnané osoby k podporným službám v dostatočnej miere
prispôsobených ich individuálnym potrebám, ktorých cieľom je odstrániť prekážky
brániace zamestnaniu a umožniť týmto osobám dosahovať jasné ciele vedúce
k zamestnaniu.“

-

„V strednodobom horizonte plánovať ďalšie zmeny na zvýšenie kvality služieb
zamestnanosti posilnením cielených individualizovaných služieb pre UoZ.“

Na naplnenie uvedených cieľov sú v akčnom pláne plánované okrem iného aj dve iniciatívy
(s. 6) súvisiace so zavádzaním individuálneho prístupu k znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie (dlhodobo nezamestnaným). Konkrétne ide o:

12

ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2017
a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2017.
13

ODPORÚČANIE RADY z 12. júla 2016, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2016 a
ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2016.
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1. Poskytovanie individualizovaných služieb založených na segmentácii a profilácii UoZ
a Dohôd o pracovnej integrácii na zvýšenie miery zamestnanosti a zamestnateľnosti DN

UoZ na trhu práce (v rámci projektu „Zvýšenou aktivitou k zamestnaniu”) a
2. Poskytovanie cieleného odborného poradenstva - psycho-sociálneho poradenstva
a bilancie kompetencií.
Druhá spomenutá iniciatíva sa má realizovať prostredníctvom Národného projektu „Podpora
individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie“.
Jeho zámerom má byť „zintenzívnenie poskytovania cieleného odborného poradenstva

pre ťažko umiestniteľných DN, ktorí si nenájdu uplatnenie počas zaradenia v projekte
Zvýšenou aktivitou k zamestnaniu.“ Pre účely poskytovania intenzívneho odborného
poradenstva Akčný plán uvádza navýšenie interných personálnych kapacít úradov PSVR
a outsorcovaním odborných poradenských služieb. Detailnejšie sa uvedenému projektu
venujeme v nasledujúcej podkapitole.

Kvalita a trendy v odborných poradenských službách
Podobne ako v iných krajinách (Sultana, 2006), aj na Slovensku je jedným z nástrojov
cieleného poskytovania odborných poradenských služieb pre UoZ profilovanie uchádzačov
o zamestnanie pri vstupe do evidencie, ktoré umožňuje skoré odhalenie rizika dlhodobej
nezamestnanosti v dôsledku nízkej kvalifikácie a iných kritérií (úroveň samostatnosti,
spolupráca atď.) (IFP, 2016). V prípade identifikácie tohto rizika by mali byť odborné
poradenské služby poskytované od vstupu do evidencie.
Napriek tomu je pre zabezpečenie individuálnej práce s ťažšie umiestniteľnými rizikovými UoZ
počet klientov na jedného odborného poradcu stále vysoký (2 280 klientov) (IFP, 2016). Záťaž
zamestnancov je naďalej vyššia ako v zahraničí, a to najmä v okresoch s vysokou mierou
dlhodobej nezamestnanosti (IFP, 2016).
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Pre rozvoj individuálnej práce s ťažšie umiestniteľnými uchádzačmi o zamestnanie
a zabezpečovanie a zvyšovanie kvality verejných služieb zamestnanosti a v rámci nich
poradenských služieb boli vytvorené viaceré iniciatívy.
V období od septembra 2017 do konca roku 2021 sa v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje realizuje Národný projekt Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo
nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. Jeho prijímateľom je Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny. Výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 32 853 293,16 EUR.
Realizácia projektu vyplýva z Akčného plánu na posilnenie integrácie dlhodobo
nezamestnaných na trhu práce v Slovenskej republike.
Cieľom projektu je podporiť zamestnateľnosť dlhodobo nezamestnaných uchádzačov
o zamestnanie prostredníctvom individualizovaného poradenstva. Konkrétne má projekt
prispieť k lepšiemu uplatneniu dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie na trhu
práce nielen rozvojom zručností potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce, ale tiež
posilnením motivácie nájsť si zamestnanie vplyvom dlhodobej a systematickej poradenskej
práce a zvýšením aktivizácie pri hľadaní zamestnania prostredníctvom stanovených cieľov
a konkrétnych krokov vedúcich k dosiahnutiu cieľa.
Projekt sa vykonáva prostredníctvom dvoch hlavných aktivít:
Aktivita č. 1 – Bilancia kompetencií pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie
Aktivita č. 2 – Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných
uchádzačov o zamestnanie
Bilancia kompetencií má okrem zvyšovania pravdepodobnosti návratu na trh práce prispievať
k rozvoju postojov, zručností a správaní zaradených dlhodobo nezamestnaných uchádzačov
o zamestnanie, konkrétne:
-

konfrontovať osobnostné a odborné predpoklady s požiadavkami cieleného povolania,

-

vyhľadávať informácie o trhu práce a o vzdelávaní,

-

pomenovať vlastné zručnosti, osobnostné predpoklady a motivácie, zdôvodniť svoje
profesijné smerovanie,

-

vypracovať, realizovať a adaptovať akčný plán uplatnenia sa dlhodobo nezamestnaných
uchádzačov o zamestnanie na trhu práce,
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-

vyhľadávať vo svojom prostredí potrebnú podporu,

-

využívať a rozširovať sieť kontaktov pre profesijné účely,

-

vypracovať rôznorodé alternatívy zamestnania,

-

určiť priority medzi viacerými alternatívami.

Aktivita 2 má prispieť zvyšovaniu pravdepodobnosti návratu na trh práce a prispievať k rozvoju
postojov, zručností a správaní zaradených dlhodobo nezamestnaných uchádzačov v štyroch
tematických blokoch:
- identita a motivácia,
- silné stránky / potenciál,
- horizonty a plánovanie,
- siete a vzťahy.
Pridanou hodnotou aktivity 2 má byť zvýšená časová dotácia na jedného dlhodobo
nezamestnaného občana, ktorá bude umožňovať individuálny, komplexný, hĺbkový
a dlhodobý prístup pre aktivizáciu dlhodobo nezamestnaného pri prekonávaní prekážok
vstupu (návratu) na trh práce. Využitie inovatívnych poradenských prístupov a nástrojov
a zvýšenie dostupnosti individuálneho poradenstva majú byť ďalšími pridanými hodnotami
aktivity 2. V rámci aktivity sa tiež majú rozšíriť personálne kapacity o 129 odborných poradcov.
Štandardy kvality odborného poradenstva pre UoZ na Slovensku doposiaľ neboli spracované.
Napriek tomu existujú niektoré bottom-up iniciatívy, usilujúce o vytvorenie štandardov kvality
kariérového poradenstva, ktoré možno chápať aj ako zastrešujúci prístup odborného
poradenstva v službách zamestnanosti.
Participatívnym spôsobom vytvoriť mechanizmy pre zabezpečovanie kvality kariérového
poradenstva bolo cieľom strategického partnerstva, ktoré Združenie pre kariérové
poradenstvo a rozvoj kariéry nadviazalo so slovenskými a medzinárodnými partnermi v rokoch
2017-2019 v rámci programu Erazmus+.
Zámerom dvojročného projektu je pracovať na vytvorení nasledovných nástrojov:
- Sebahodnotiaci a hodnotiaci nástroj pre kariérových poradcov, ktorý im umožní zistiť
úroveň kvality poskytovanej služby.
- Program mentoringu pre kariérových poradcov – na základe kombinácie sebahodnotiaceho
a hodnotiaceho prístupu získa kariérový poradca objektívny obraz o kvalite služieb, ktoré
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poskytuje a v prípade potreby získa prístup k mentorovaciemu programu šitému na mieru,
ktorý mu umožní zlepšiť sa v oblastiach, v ktorých bol identifikovaný priestor pre rozvoj.
- Nástroj pre hodnotenie kvality poskytovanej služby pre organizácie poskytujúce kariérové
poradenstvo. Tento nástroj bude postavený na hodnotiacom a sebahodnotiacom prístupe
a umožní poskytovateľovi získať osvedčenie o kvalite poskytovaného kariérového
poradenstva.
- Rámec a postupy pre rozvoj kvality poskytovaných služieb kariérového poradenstva, ktorý
organizácii umožní kontinuálne zlepšovanie kvality poskytovanej služby.
Novým trendom v zabezpečovaní dostupných a kvalitných poradenských služieb v SR je
v nadväznosti na Národnú stratégiu zamestnanosti rozvoj spolupráce VSZ s neštátnymi
poskytovateľmi služieb zamestnanosti. V rámci Národného projektu zameraného na podporu
sieťovania bola v tejto súvislosti spracovaná skupinou expertov reprezentujúcich verejné aj
neštátne služby zamestnanosti, odbornú verejnosť a ďalších relevantných aktérov „Metodika
spolupráce verejných a neverejných poskytovateľov služieb zamestnanosti“. Východiskom
spolupráce sú pôsobnosti a súčasný stav v sprostredkovaní zamestnania uchádzačom
o zamestnanie, vrátane priameho kontaktu so zamestnávateľmi.
V oblasti odborných poradenských služieb jedným z prvých projektov, ktoré boli okrem iného
zamerané aj na zvýšenie rozsahu a kvality odborných poradenských služieb, bol projekt
Zefektívnenie, modernizácia a zvyšovanie rozsahu odborných poradenských služieb
realizovaný v rokoch 2005-2007 Ústredím PSVR ako Národný projekt v rámci programového
dokumentu SOP Ľudské zdroje. (Jansová, M. 2006, s. 31-39) Celkovým cieľom projektu bola už
v tomto období „modernizácia, zefektívnenie a rozšírenie poskytovania komplexného súboru
kvalitných OPS UoZ s dôrazom na individuálny prístup, so zámerom zvýšiť ich aktivizáciu
a zamestnateľnosť a uľahčiť ich uplatnenie sa na TP“. Zvyšovanie kvality odborných
poradenských služieb sa malo realizovať prostredníctvom posilnenia individuálneho prístupu
ku klientom cez vypracovanie a realizáciu individuálnych akčných plánov, poskytovania OPS
aj formou skupinového poradenstva, vývojom nových metód poskytovania OPS podporujúcich
rôzne skupiny znevýhodnených klientov, zlepšenia softvérovej podpory OPS, vytváraním
nových a posilnenie existujúcich zariadení úradov PSVR ma poskytovanie OPS a posilnenie
kapacít na poskytovanie komplexných OPS internou aj externou formou.
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Aktivity v rámci uvedeného projektu sa pri zvyšovaní kvality nesústreďovali na nastavovanie
štandardov a indikátorov kvality. Pre návrh štandardov kvality odborných poradenských
služieb ako súčasti verejných služieb zamestnanosti v SR môžu byť významnou inšpiráciou
štandardy

podporovaného

zamestnávania

z prostredia

agentúr

podporovaného

zamestnávania ako neverejných poskytovateľov služieb zamestnanosti pre osoby
so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných. Uvedené štandardy spracovala
Agentúra podporovaného zamestnávania v Bratislave v roku 2009, v rámci projektu EQUIP –
zamestnateľnosť a kvalita v praxi. Detailnejšie sa im venuje nasledujúci text.

Štandardy v poradenstve a v podporovanom zamestnávaní
V rámci projektu EQUIP – zamestnateľnosť a kvalita v praxi boli vyčlenené tri hlavné
oblasti štandardov v podporovanom zamestnávaní: organizačno-prevádzkové štandardy,
personálne štandardy a procesuálne štandardy, ktorým sa venujú nasledujúce podkapitoly.
4.4.1 Organizačno-prevádzkové štandardy
V rámci organizačno-prevádzkových štandardov Záhorcová (2009) stanovuje požiadavky na:
(a) prevádzku organizácie;
(b) priestorové zabezpečenie v APZ;
(c) organizačné zabezpečenie v APZ;
(d) technické vybavenie;
(e) dostupnosť služby a
(f) prístupnosť služby.
Podľa uvedených štandardov by organizácia mala prevádzkovať svoju činnosť v neutrálnom
prostredí pre klienta aj poradcu. Na prácu s klientom by mala byť vyčlenená samostatná
miestnosť bez vonkajších ruchov, kde by ostalo zachované súkromie klienta. Pri organizačnom
zabezpečení odporúča Záhorcová (2009) v prípade APZ vytvoriť podmienky pre miesto prvého
kontaktu, manažment, poradcov (odborný poradca, pracovný poradca) a administratívu.
Pri technickom zabezpečení navrhuje popri bežnom vybavení prostredia pre prácu s klientmi
vrátane počítačového vybavenia a prístupu k informáciám aj vybavenie nielen dostupné ale aj
prístupné (angl. user friendly) pre klienta (prístupné PC, internet, tlačiareň, xerox), s čím súvisí
prístupnosť služby: najmä poskytovateľ služby „zriaďuje prevádzkové priestory tak, aby fyzické
bariéry netvorili pre klienta prekážku“, zabezpečené má jasné a zreteľné značenie budovy aj
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vnútorných priestorov a poskytovateľ služby má zriadené miesto prvého kontaktu, kde
poskytuje klientovi všetky vstupné informácie.
4.4.2 Personálne štandardy
V rámci

personálneho

štandardu

Záhorcová

(2009)

navrhuje,

aby

poskytovateľ

podporovaného zamestnávania mal minimálne dvoch stálych pracovníkov a disponoval
databázou externých spolupracovníkov. V rámci personálneho štandardu navrhuje
kvalifikačné požiadavky pre odborných a pracovných poradcov. Treba dodať, že kvalifikačné
požiadavky pre odborných poradcov vo verejných službách zamestnanosti nie sú bližšie
špecifikované. Potrebné je iba absolvované vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.15 Z tohto
dôvodu ďalšie kvalifikačné štandardy, ktoré Záhorcová (tamtiež.) navrhuje v rámci
personálneho štandardu, považujeme za využiteľné aj vo verejných službách zamestnanosti,
konkrétne v OPS poskytovanými internými zamestnancami/kyňami. Pre odborných poradcov
(v podporovanom zamestnávaní) stanovuje nielen potrebu vysokoškolského vzdelania II.
stupňa, ale určuje aj požadovaný odbor vzdelania: sociálna práca, sociálna pedagogika,
psychológia,

špeciálna

alebo

liečebná

pedagogika,

andragogika.

Pri

vykonávaní

podporovaného zamestnávania môže mať poradca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
aj v inom odbore, ale potom by mal absolvovať minimálne 150 hodín akreditovaného
vzdelávacieho programu v oblasti podporovaného zamestnávania.
Na pozíciu pracovných poradcov v podporovanom zamestnávaní stanovuje vysokoškolské
vzdelanie I. stupňa a tiež rovnaké odbory, resp. absolvovanie akreditovaného vzdelávania ako
u odborných poradcov. U pracovných poradcov pre prvý kontakt s klientom16 navrhuje úplné
stredoškolské vzdelanie doplnené o 250 hodín akreditovaného vzdelávania v oblasti
podporovaného zamestnávania. Príslušné vzdelanie v danom odbore majú mať aj externí
spolupracovníci.
V rámci personálneho štandardu určuje aj starostlivosť o profesijný rozvoj pracovníkov
zo strany zamestnávateľa, ktorý možno aplikovať aj na verejné služby zamestnanosti.
Zamestnávateľ sa „podieľa na rozvoji zručností svojich zamestnancov, podporuje ďalšie

15

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Náplň práce: prvý kontakt s klientom, spolupráca s úradmi, komunikácia so zamestnávateľmi, monitoring
klienta na pracovisku
16

81

kontinuálne a priebežné vzdelávanie odborných a pracovných poradcov“. Tiež má „zavedený
systém supervízie pre svojich pracovníkov“.
4.4.3 Procesuálne štandardy
Procesuálny štandard podľa Záhorcovej (2009) definuje požiadavky na proces poskytovania
služieb a princípy práce s uchádzačom o prácu a zamestnávateľmi.
V rámci uvedeného štandardu Záhorcová (tamtiež.) zdôrazňuje potrebu:
a) vymedzenia princípov poskytovanej služby;
b) vymedzenia poskytovaných služieb;
c) definovania cieľovej skupiny;
d) stanovenie priebehu procesu a riadenia práce s klientom - postup práce poradcu;
e) stanovenie procesu práce so zamestnávateľom;
f) vymedzenie spolupracujúcich subjektov a tvorby funkčnej siete;
g) stanovenie kritérií efektívnosti a merateľnosti poskytnutej služby;
h) stanovenie kritérií na meranie spokojnosti klienta;
i) manažment riešenia sťažností.
V rámci podporovaného zamestnávania Záhorcová (2009) stanovuje nasledovné princípy:
-

podpora je poskytovaná individuálne, podľa potrieb klienta a zamestnávateľa
s rešpektovaním ich požiadaviek a podľa princípov práce procesu orientovaného
na klienta;

-

individuálny prístup zohľadňuje princípy prípravy klienta a pracovného miesta „šitého
na mieru“;

-

podpora je poskytovaná len v takej miere, aby bol dosiahnutý stanovený a dohodnutý cieľ,
aby sa podporila nezávislosť a aktivizácia klienta;

-

v čase trvania dohody sa podpora poskytuje kontinuálne, kontakt s klientom je
neprerušený a intenzívny;
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-

cieľom práce s klientom je komplexný prístup v podpore jeho integrácie do spoločnosti
a pri zvyšovaní kvality jeho života, za tým účelom poskytovateľ služby kontaktuje
spolupracovníkov v sieti a spolupracuje aj s rodinným prostredím klienta;

-

poskytovateľ služby používa štandardizované formuláre na dokumentovanie a vedenie
procesu práce s klientom a zamestnávateľom;

-

poradcovia konzultujú návrhy a rozhodnutia v tíme spolupracovníkov APZ.

Zabezpečovanie kvality v sociálnych službách v SR
Nasledujúca kapitola sa venuje problematike kvality v inom vybranom odvetví, ktoré
považujeme za najviac príbuzné k službám zamestnanosti a mohlo by slúžiť ako jedna
z inšpirácii pre tvorbu kritérií, štandardov a indikátorov vo verejných službách zamestnanosti:
v odvetví sociálnych služieb.
Podmienky kvality v sociálnych službách sú definované v Prílohe č. 2 Zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, kde sú vymedzené kritériá vychádzajúce
zo 4 oblastí kvality a im zodpovedajúce štandardy, indikátory kvality v sociálnych službách,
váhy pre jednotlivé kritériá a body (od 0 do 3) podľa intenzity napĺňania indikátorov. Vo svojej
práci sa nimi zaoberá Repková (2015).
4.5.1 Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd
Podstatou tejto prvej oblasti je prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb pomoc
človeku k reálnemu napĺňaniu jeho dôstojnosti, práv, slobody medziľudských vzťahov.
Sociálna služba má podporovať sociálne začlenenie a umožniť človeku žiť bežným spôsobom
v jeho prirodzenom prostredí. Každé kritérium v tejto oblasti má váhu 4. Prvým kritériom
v tejto oblasti je kritérium „Základné ľudské práva a slobody“, ktoré má vo vzťahu k ostatným
kritériám z iných oblastí kvality sociálnych služieb univerzálnu povahu. „Uznáva osobám
odkázaným a využívajúcim sociálne služby status plnoprávneho občana so všetkými ľudskými,
občianskymi a sociálnymi právami, ale aj povinnosťami.“ (Repková, 2015, s. 34) V rámci
uvedeného kritéria Príloha 2 Zákona o sociálnych službách určuje jeho váhu (4) a nasledovný
štandard: „Sociálne služby sú poskytované v súlade so základnými ľudskými právami
a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu
pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo
sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného
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postavenia prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ
sociálnej služby vybral.“ K štandardu Príloha 2 uvádza indikátor

týkajúci sa zo strany

poskytovateľa sociálnych služieb: (a) vypracovania písomných postupov, pravidiel
a podmienok dodržiavania základných ľudských práv a slobôd a ich zabezpečovania v súlade
s prirodzenou ľudskou dôstojnosťou a princípmi nediskriminácie v prostredí, ktoré si
prijímateľ sociálnej služby vybral; (b) zabezpečovania ochrany pred diskrimináciou, neľudským
zaobchádzaním alebo ponižujúcim zaobchádzaním, trestaním, vykorisťovaním, násilím
a zneužívaním a (c) vytvárania podmienok na uplatňovanie základných ľudských práv a slobôd
podľa medzinárodných dohovorov, Ústavy SR a Zákona o sociálnych službách.
Druhým kritériom je „Sociálny status prijímateľa sociálnej služby“ a štandardom
„Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje a podporuje rozvoj schopností, zručností a vedomostí
prijímateľa sociálnej služby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej
nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a podporuje vytváranie pozitívneho obrazu
o prijímateľovi sociálnej služby“. Indikátor sa zo strany poskytovateľa sociálnych služieb týka:
(a) rešpektovania a podpory zachovania identity prijímateľa sociálnej služby, osobnej integrity,
osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti; (b) zabezpečovania práva na vzdelávanie,
prípravu na zamestnávanie a prístup k individualizovanej podpore; (c) písomného
vypracovania postupov podpory rozvoja schopností, zručností a vedomostí prijímateľa
sociálnej služby a ich realizácie na individuálnej úrovni a (d) podpory vytvárania pozitívneho
obrazu o každom prijímateľovi sociálnej služby aj smerom k nemu, smerom k ostatným
prijímateľom sociálnej služby a smerom k verejnosti.
Tretím kritériom sú „Vzťahy, rodina a komunita“ a štandardom „Poskytovateľ sociálnej služby
podporuje prijímateľa sociálnej služby v plnom a účinnom zapojení sa a začlenení sa
do spoločnosti s rešpektovaním jeho prirodzených vzťahov v rámci jeho rodiny a komunity
v súlade s právom na rovnosť príležitostí“. Indikátor sa týka: (a) vypracovania postupov
a stratégie podpory prijímateľa sociálnej služby zamerané na jeho plné a účinné zapojenie sa
a začlenenie sa do spoločnosti a ich realizáciu za podmienky rešpektovania prirodzených
vzťahov klienta v rámci jeho rodiny a komunity a (b) dodržiavania práva na rovnosť príležitostí.
4.5.2 Procedurálne podmienky
Oblasti procedurálnych podmienok sa v Zákone o sociálnych službách venuje najväčšia
pozornosť. Väčšina z kritérií má váhu 4. (Repková, 2015, s. 52) Prvým kritériom (váha 4) je
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podľa Prílohy 2 zákona o sociálnych službách „Vymedzenie účelu a obsahu poskytovania
sociálnej služby (strategická vízia, poslanie, ciele) a prístupu k prijímateľovi sociálnej služby“.
Štandard je definovaný nasledovne: „Poskytovateľ sociálnej služby má vypracovanú
strategickú víziu, poslanie a ciele so zameraním na podporu a rozvoj individuálnych potrieb
prijímateľov sociálnych služieb a má vypracovanú stratégiu, plán a účel poskytovania sociálnej
služby zameraný na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej
služby viesť samostatný život a na podporu jeho začlenenia do spoločnosti. Poskytovateľ
sociálnej služby presadzuje partnerský, individuálny a aktívny prístup k prijímateľovi sociálnej
služby, ktorý vedie prijímateľa sociálnej služby k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu,
splnomocňovaniu a objavuje hodnotu terajšieho a potencionálneho prínosu prijímateľa
sociálnej služby pre spoločnosť.“
Indikátor sa týka: (a) definovania a zverejnenia strategickej vízie (poslania, hodnôt), cieľov,
stratégie a plánu poskytovania sociálnej služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb
prijímateľov sociálnych služieb, jej napĺňania a realizácie; (b) presadzovania partnerského
a individuálneho prístupu, ktorý vedie prijímateľa sociálnej služby k spoluzodpovednosti,
spolurozhodovaniu a splnomocňovaniu a objavuje hodnotu terajšieho a potencionálneho
prínosu prijímateľa sociálnej služby pre spoločnosť; (c) vytvárania priestoru pre prijímateľov
sociálnych služieb, ich rodinu a iné fyzické osoby na to, aby sa prostredníctvom svojich návrhov
a spätnej väzby mohli vyjadrovať k strategickej vízii, cieľom, stratégii a plánu poskytovania
sociálnej služby a takto podporili zabezpečenie súladu účelu a obsahu sociálnych služieb
s potrebami prijímateľov sociálnych služieb.
Druhý kritériom (tiež z váhou 4) je „Určenie postupov a podmienok (vrátane miesta a času)
poskytovania sociálnej služby a aj jej rozsahu a formy“. Individualizácia pomoci má byť
premietnutá do všetkých atribútov sociálnej služby (druh, forma, rozsah poskytovania, miesto
a čas poskytovania). (Repková, 2015, s. 61) V rámci uvedeného kritéria je podľa Prílohy 2
Zákona štandardom, keď „Druh, forma, rozsah, miesto a čas poskytovania sociálnej služby
zodpovedajú potrebám prijímateľa sociálnej služby so zohľadnením jeho prirodzených vzťahov,
rodiny a komunity a sú určované v súlade s princípmi subsidiarity“. Indikátorom sa meria,
do akej miery (a) druh, forma, rozsah, miesto a čas poskytovania sociálnych služieb
zodpovedajú potrebám prijímateľa sociálnej služby (b) či poskytovanie služby zohľadňuje
prirodzené vzťahy klienta s rodinou a komunitou a (c) či sú jednotlivé atribúty určované
v súlade s princípmi subsidiarity.
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Tretie kritérium „Určenie postupu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ má
váhu 2. Rozpracúva proces podrobnejšie zosúlaďovania ponuky poskytovateľa s potrebami
budúceho prijímateľa/ľky. (Repková, 2015, s. 67) Štandardom je „Poskytovateľ sociálnej služby
má písomne vypracovaný transparentný a pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný postup
pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74“. Indikátor meria, do akej
miery poskytovateľ sociálnej služby: (a) má vypracovaný postup pri uzatváraní zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby; (b) informuje všetkých potenciálnych záujemcov o ponúkanej
sociálnej službe a o všetkých právach a povinnostiach, ktoré pre záujemcu o sociálnu službu
zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby vyplynú, vrátane druhu, formy, rozsahu poskytovania
sociálnej služby a výšky úhrady za jej poskytnutie; (c) vedie dokumentáciu o procese začatia
poskytovania sociálnej služby. (Príloha 2 Zákona o sociálnych službách)
Váhu 4 má aj štvrté kritérium: „Určenie postupov a pravidiel na dosiahnutie účelu
a odborného zamerania pri poskytovaní sociálnej služby prostredníctvom metód, techník
a postupov sociálnej práce a zásad poskytovania sociálnej služby“. Štandard „Postupy
a pravidlá na dosiahnutie účelu a odborného zamerania poskytovania sociálnej služby sa
vykonávajú odborne, prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, postupmi
zodpovedajúcimi poznatkom humánne orientovaných vied a poznatkom o stave a vývoji
poskytovania sociálnych služieb. Sú používané cielene a transparentne, sú orientované
na zabezpečenie individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, na dodržiavanie
holistického (celostného) prístupu, na podporu jeho aktívnej účasti a spolurozhodovania“
plynule nadväzuje na predchádzajúci štandard v rámci tretieho kritéria a „zakotvuje povinnosť
určenia postupov a pravidiel na dosiahnutie účelu sociálnej služby“. (Repková, 2015, s. 73).
Indikátor meria, v akom rozsahu a v akej podobe poskytovateľ sociálnej služby: (a) má
definované postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby, ktoré sa
vykonávajú odborne prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky,
ošetrovateľstva a iných pomáhajúcich vedných disciplín; (b) realizuje tieto postupy; (c)
uplatňuje inovatívne overené vedecké poznatky a flexibilne ich využíva; (d) používa cielene
a transparentne odborné postupy a (e) odborné postupy sú orientované na zabezpečenie
individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, na dodržiavanie holistického (celostného)
prístupu, na podporu jeho aktívnej účasti a spolurozhodovania.
V rámci piateho kritéria (váha 4) je vymedzené „Určenie postupov a pravidiel
na vypracovanie, realizovanie a hodnotenie individuálneho plánu prijímateľa sociálnej
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služby alebo určenie postupov a pravidiel práce s prijímateľom sociálnej služby“. Štandard
„Sociálne služby (§ 33 až 40 a § 57) sú poskytované na základe individuálneho plánu, ktorý
vychádza z individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby. Individuálny
plán je nástrojom na spoluprácu medzi prijímateľom sociálnej služby a zamestnancami
poskytovateľa sociálnej služby“ sa osobitne zameriava na segment rezidenčnej starostlivosti
a poskytuje pomoc pri prechode z „modelu kolektívneho zaobchádzania“ k individualizovanej
podpore a pomoci podľa potrieb klienta pri rešpektovaní „jeho osobnú integritu so zámerom
zlepšiť kvalitu jeho života a zabezpečiť rovnosť príležitostí v prístupe k podpore a pomoci“
(Repková, 2015, s. 81). Podľa Prílohy 2 Zákona indikátor meria, či a do akej miery a v akej
forme poskytovateľ sociálnej služby: (a) má vypracovaný individuálny plán pre každého
prijímateľa sociálnej služby, tak aby bol zrozumiteľný aj prijímateľovi sociálnej služby a jeho
rodine a komunite; (b) zabezpečuje, aby individuálny plán bol plánom prijímateľa sociálnej
služby, ktorý sa zúčastňuje na jeho tvorbe a realizácii; (c) účasť na individuálnom plánovaní je
slobodnou voľbou (vyjadrenou písomnou formou) prijímateľa sociálnej služby; (d) plánuje,
realizuje a hodnotí priebeh poskytovania sociálnej služby spoločne s prijímateľom sociálnej
služby s ohľadom na jeho osobné ciele a možnosti17; (e) na základe podpory môže prijímateľ
sociálnej služby žiť zmysluplný a čo najsamostatnejší život a (f) určí kľúčového pracovníka,
ktorého si prijímateľ sociálnej služby vybral na základe osobnej preferencie v procese
individuálneho plánovania18.
V sociálnych službách je nevyhnutná prevencia krízových situácií prostredníctvom vedomého
riadenia rizík ako súčasti strategického riadenia organizácie. Je považovaná za záležitosť
riadenia a rozvoja ľudských zdrojov na všetkých úrovniach riadenia organizácie (Kovaľová
2011, 2015 in Repková 2015, s. 89). Potreba prevencie krízových situácií sa v zákone
o sociálnych službách premietla do šiesteho kritéria (s váhou 4): „Určenie postupov
a pravidiel prevencie krízových situácií. Určenie postupov a pravidiel pri používaní
prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia“. Štandardom má byť, že
„poskytovateľ sociálnej služby má vypracované postupy a pravidlá riešenia krízových situácií
a systém preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií. Pri poskytovaní
17

Ak je prijímateľom sociálnej služby maloleté dieťa, rozhodujúce postavenie má rodina a pri plánovaní sa
vychádza z individuálnych potrieb rodiny prijímateľa sociálnej služby.
18
Počet individuálnych plánov koordinovaných jedným kľúčovým pracovníkom poskytovateľa sociálnej služby
zohľadňuje mieru intenzity potrebnej podpory prijímateľov sociálnych služieb.
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sociálnej služby má určené postupy a pravidlá používania prostriedkov netelesného a telesného
obmedzenia v jasne definovaných prípadoch nutnosti ich využitia“.

V rámci indikátora sa

zisťuje, či a v akom rozsahu poskytovateľ sociálnej služby: (a) má zistené rizikové oblasti,
v ktorých nie sú dodržiavané základné ľudské práva a slobody; (b) má vypracované vnútorné
preventívne opatrenia na predchádzanie ich porušovaniu; (c) spolu s prijímateľom, jeho
rodinou a inými osobami navrhuje, dohodne a vypracováva postup krízovej intervencie
na zvládanie krízových situácií; (d) má vytvorené postupy a pravidlá na riešenie krízy
u prijímateľa sociálnej služby a zabezpečenie vhodných služieb.
Siedme kritérium (váha 2 body) „Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu
a prijímateľom sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich individuálnych potrieb,
schopností“ tvorí základ pre informované rozhodovanie, ktorým sa „posilňuje princíp
rovnocenného a partnerského postavenia poskytovateľa a prijímateľa/ľky sociálnej služby“ a je

nevyhnutným predpokladom pre „kvalitné a udržateľné riešenia do budúcnosti“ (Repková,
2015, s. 101-102). Štandardom je, že „záujemcovi o sociálnu službu, prijímateľovi sociálnej
služby a jeho rodine a iným osobám poskytovateľ sociálnej služby poskytuje komplexné,
dostupné, zrozumiteľné a pravdivé informácie im dostupným a zrozumiteľným spôsobom
komunikácie, podľa ich individuálnych potrieb, schopností“. Indikátor meria, do akej miery
poskytovateľ sociálnej služby: (a) komunikuje so záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom
sociálnej služby; (b) využíva formy verbálnej, neverbálnej komunikácie; (c) využíva alternatívne
spôsoby a metódy komunikácie; (d) komunikácia prebieha na princípoch partnerstva
a rovnakého zaobchádzania, (e) informuje záujemcu sociálnej služby alebo prijímateľa
sociálnej služby o aktuálnej situácii a podmienkach poskytovania sociálnej služby; (f)
zabezpečuje, aby zamestnanci priameho kontaktu ovládali spôsoby a metódy komunikácie
zohľadňujúce individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby; (g) zabezpečuje, aby záujemca
o sociálnu službu, prijímateľ sociálnej služby, jeho rodina boli informovaní o najnovších
trendoch a prístupoch pri poskytovaní sociálnej služby, druhoch sociálnych služieb, formách
a spôsoboch poskytovania sociálnych služieb; (h) zabezpečuje, aby informácie osobného
charakteru boli záujemcovi sociálnej služby a prijímateľovi sociálnej služby podávané vhodným
spôsobom, vo vhodnom čase a na vhodnom mieste a k tomu zodpovedajúcim
a kompetentným zamestnancom.
Ôsmym kritériom je „Podpora a pomoc prijímateľovi sociálnej služby pri sprostredkovaní
a využívaní inej verejnej služby podľa jeho potrieb a schopností a cieľov“ a štandardom
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„Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára podmienky na uplatňovanie práva prijímateľa
sociálnej služby na sprostredkovanie, využívanie a pomoc pri využívaní dostupných verejných
služieb, pri kontakte s právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré poskytujú iné služby,
a pri kontakte s jeho rodinou a prirodzeným prostredím, vychádzajúc z jeho individuálnych
potrieb, schopností a cieľov“. Indikátor určuje, do akej miery poskytovateľ sociálnej služby (a)
zabezpečuje, aby boli prijímateľovi sociálnej služby poskytnuté všetky potrebné informácie
o prevádzkovateľoch bežne dostupných verejných služieb v komunite; (b) vytvára podmienky
na to, aby prijímateľ sociálnej služby mohol využívať iné služby verejného charakteru
v komunite; (c) podporuje prijímateľa sociálnej služby vo využívaní tých služieb, ktoré sú
verejne bežne dostupné v komunite; (d) zabezpečuje realizáciu práva prijímateľa sociálnej
služby na sprievod pri využívaní bežne dostupných verejných služieb v komunite a práva
na kontakt s rodinou a so špecializovanými externými organizáciami.
V rámci deviateho kritéria „Určenie postupov a pravidiel na zisťovanie spokojnosti
prijímateľov sociálnych služieb so všetkými zložkami poskytovanej sociálnej služby
(prostredie, starostlivosť, strava a pod.) a využívanie zistených skutočností pri zvyšovaní
kvality poskytovanej sociálnej služby a určenie spôsobu podávania sťažnosti súvisiacej
s poskytovaním sociálnej služby“ (s váhou 4) je štandardom „Poskytovateľ sociálnej služby
rešpektuje právo prijímateľa sociálnej služby na vyjadrenie spokojnosti alebo nespokojnosti
s kvalitou poskytovaných a zabezpečovaných sociálnych služieb. Vyjadrenie nespokojnosti
so sociálnymi službami prijímateľom sociálnej služby nie je podnetom ani dôvodom
na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by prijímateľovi sociálnej služby spôsobili akúkoľvek ujmu.
Poskytovateľ sociálnej služby sa pravidelne zaujíma o názor prijímateľa sociálnej služby na
poskytované sociálne služby. Osoba, ktorá sa domnieva, že práva a právom chránené záujmy
prijímateľa sociálnej služby boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou poskytovateľa sociálnej
služby alebo zriaďovateľa sociálnej služby, môže podať sťažnosť“. Meranie spokojnosti je
založené na subjektívnych kritériách prijímateľov sociálnej služby, resp. ich rodín a je
významnou súčasťou merania kvality poskytovanej sociálnej služby. (Repková. 2015, s. 110)
V rámci indikátora sa podľa Prílohy 2 Zákona zisťuje u poskytovateľa sociálnej služby
existencia, forma, intenzita, rozsah: (a) vypracovania a vytvorenia systému na podávanie
sťažností, pripomienok, námietok a návrhov ku kvalite ohľadom sociálnych služieb (b)
zaoberanie sa nimi (c) systému opatrení na ich aktívne riešenie (d) vnútorných pravidiel na
podávanie a riešenie sťažností osôb na kvalitu a spôsob poskytovania sociálnej služby (e)
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postupu podľa týchto pravidiel19 (f) foriem aktívneho zisťovania spätnej väzby od prijímateľov
sociálnych služieb, ich rodín a iných osôb20 (g) reakcii na pripomienky vyjadrujúce
nespokojnosť prijímateľov sociálnych služieb, ich rodín a iných osôb (h) vyvodzovanie
dôsledkov z nich a na základe nich (i) plánovanie a realizácia zmien v jednotlivých zložkách
poskytovanej sociálnej služby21.
Desiatym kritériom v druhej oblasti (s váhou 2) je „Hodnotenie poskytovateľa sociálnej
služby, či je spôsob poskytovania sociálnej služby v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej
služby a v súlade s cieľmi poskytovanej sociálnej služby“. Ako uvádza Repková (2015, s. 121),
ide v ňom o pravidelné vyhodnocovanie činnosti poskytovateľa, v rámci ktorého sa zisťuje
súlad medzi poslaním a cieľmi poskytovateľa a vývojom potrieb prijímateľov/liek.
Identifikovaný nesúlad vyúsťuje do potreby prijať zmeny krátkodobého, strednodobého
a dlhodobého charakteru. Štandard bezprostredne súvisí so spôsobom organizácie
poskytovania sociálnych služieb a s PDCA cyklom (Plan-Do-Check-Act / plánuj-realizuj-overvykonaj) (tamtiež, s. 117): „Poskytovateľ sociálnej služby pravidelne hodnotí, či druh, forma,
rozsah a podmienky poskytovania sociálnej služby sú v súlade s účelom a cieľmi poskytovanej
sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby pravidelne analyzuje a prehodnocuje, či
možnosti ním poskytovanej sociálnej služby nelimitujú realizáciu cieľov individuálnych plánov
prijímateľov sociálnych služieb, a vyvodzuje z toho opatrenia. Nesúlad v tejto oblasti považuje
za podnet na zmeny“ (Príloha 2 Zákona). V rámci indikátora sa meria, či a do akej miery
poskytovateľ sociálnej služby: (a) má vypracované vnútorné postupy hodnotenia poskytovania
sociálnych služieb; (b) aktívne ich realizuje22; (c) sleduje, z pohľadu odbornosti, vývoj metód a
postupov sociálnej práce; (d) vyhľadáva a ponúka možnosti stážových pobytov v domácich
organizáciách a zahraničných organizáciách; (e) umožňuje svojim zamestnancom zúčastňovať
sa stážových pobytov v súlade s individuálnym plánom ďalšieho vzdelávania zamestnancov; (f)
spätne konfrontuje úroveň ním poskytovaných sociálnych služieb s podnetmi získanými

19

Vnútorné pravidlá sú vypracované v podobe zrozumiteľnej pre prijímateľa sociálnej služby (pravidlá ľahko
čitateľného textu).
20
Na zisťovanie spokojnosti poskytovateľ sociálnej služby využíva spôsob primeraný veku a nepriaznivej sociálnej
situácii prijímateľa sociálnych služieb.
21
Pripomienky a námietky vníma poskytovateľ sociálnej služby ako zdroj pre ďalšie skvalitňovanie ním
poskytovaných sociálnych služieb.
22
Pravidelná supervízia na všetkých úrovniach (supervízia organizácie, riadiaca supervízia pre manažment,
individuálna a skupinová supervízia pre všetkých zamestnancov) má u poskytovateľa sociálnej služby stabilnú
pozíciu a je vnímaná ako nástroj nachádzania možností učiacej sa organizácie.
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štúdiom a zážitkovým učením; (g) využíva skutočnosti zistené z hodnotenia poskytovania
sociálnych služieb na zavádzanie zmien smerujúcich k vyššej spokojnosti prijímateľov
sociálnych služieb; (h) výstupy z hodnotenia a prijaté opatrenia vedúce k zmenám sú prístupné
prijímateľom sociálnych služieb, jeho rodine a komunite.
4.5.3 Personálne podmienky
Personálne podmienky vychádzajú z riadenia ľudských zdrojov ako súčasti riadenia organizácie
(Repková, 2015, s. 122). Váhu 4 má v rámci tretej oblasti kritérium „vypracovanie štruktúry
a počtu pracovných miest, kvalifikačných predpokladov na ich plnenie v súlade s § 84
s určením štruktúry, povinností a kompetencií jednotlivých zamestnancov, počet
zamestnancov je primeraný počtu prijímateľov sociálnych služieb a ich potrebám“. Podľa
štandardu „Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovanú štruktúru zamestnancov
a počet pracovných miest, ktorá zodpovedá definovanej strategickej vízii, poslaniu a cieľom
organizácie a aktuálnemu počtu prijímateľov sociálnych služieb. Kvalifikačné požiadavky
na zamestnancov, povinnosti a kompetencie musia byť v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a zabezpečením napĺňania individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych
služieb. Poskytovateľ sociálnych služieb má vytvorené podmienky na individuálnu spoluprácu s
prijímateľmi sociálnych služieb, neprekračuje maximálny počet prijímateľov sociálnych služieb
na jedného odborného zamestnanca a dodržiava minimálny percentuálny podiel odborných
zamestnancov na celkovom počte zamestnancov“. Indikátor meria ako často, ako intenzívne,
v ako rozsahu poskytovateľ sociálnej služby: (a) oboznamuje všetkých zamestnancov
a dobrovoľníkov so strategickou víziou, poslaním, cieľmi, organizačnou štruktúrou
a kompetenciami zamestnancov a ich zmenami; (b) vytvára podmienky na zabezpečenie
vhodného podielu zamestnancov a odborných zamestnancov pre napĺňanie individuálnych
potrieb prijímateľov sociálnych služieb v zmysle všeobecne platných právnych predpisov; (c)
vytvára podmienky na spoluprácu zamestnancov rôznych profesií, spoluprácu oddelení
a spoluprácu úsekov s cieľom zvyšovania kvality sociálnych služieb; (d) uplatňuje spoluprácu
medzi všetkými organizačnými zložkami s cieľom napĺňania individuálnych potrieb
prijímateľov sociálnych služieb; (e) má vypracované podklady na plánovanie a zmeny stavu
zamestnancov vo vzťahu k počtu a k miere odkázanosti prijímateľa sociálnej služby na pomoc
inej fyzickej osoby a aktuálnym potrebám podpory prijímateľov sociálnych služieb.
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Druhým kritériom v personálnej oblasti je s váhou 1 „Určenie postupov, pravidiel
a podmienok na prijímanie zamestnancov, zaškoľovanie zamestnancov, ktoré je v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi“ a štandardom „Pri postupoch, pravidlách
a podmienkach prijímania zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb je rozhodujúcim
kritériom odborná kvalifikovanosť pre danú pracovnú pozíciu a osobnostné predpoklady
zamestnanca. Zaškoľovanie zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb prebieha v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a novému zamestnancovi umožňuje poskytovateľ
sociálnej služby získavať nevyhnutné odborné vedomosti a zručnosti v rozsahu svojej pracovnej
činnosti a odborne ho vedie počas adaptačného procesu“. Indikátor meria, či poskytovateľ
sociálnej služby: (a) má postup na adaptáciu nového zamestnanca poskytovateľa sociálnych
služieb; (b) zabezpečí, aby k tomuto zamestnancovi bol pridelený iný skúsený zamestnanec
poskytovateľa sociálnych služieb, ktorý ho podporuje a pomáha mu v adaptačnom procese
minimálne počas troch kalendárnych mesiacov; (c) zabezpečuje, aby po nástupe
novoprijatého zamestnanca bol v spolupráci s ním vypracovaný písomný individuálny plán
jeho zaškolenia a adaptačného procesu; (d) vytvára pre zamestnanca podmienky na realizáciu
tohto plánu.
Váhu 2 má tretie kritérium „Určenie postupov, pravidiel a podmienok na rozvoj ďalšieho
vzdelávania a zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej
služby, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a na hodnotenie
zamestnancov, ktoré zahŕňajú vypracovanie osobných cieľov, úloh a potrebu ďalšieho
vzdelávania a spôsob ich naplnenia“. Štandard sa týka ďalšieho vzdelávania a rozvoja
odbornej spôsobilosti zamestnancov: „Základným dokumentom personálneho riadenia je
písomne vypracovaný plán rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti
zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktorý vytvára podmienky na optimálne
naplňovanie cieľov a poslania organizácie. Postupy a pravidlá na hodnotenie zamestnancov
vychádzajú z ich konkrétnych cieľov a oblastí ich pracovnej činnosti, úrovne ich spolupráce
s prijímateľmi sociálnych služieb a sú prínosom pre personálny manažment, posilňujú
zvyšovanie kvality sociálnych služieb a efektívne využívanie ekonomických zdrojov“.
Indikátorom sa meria, či poskytovateľ sociálnej služby: (a) má písomne vypracovaný plán
rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov; (b) má
vypracovaný pre každého odborného zamestnanca písomný individuálny plán ďalšieho
vzdelávania, zvyšovania odbornej spôsobilosti a supervízie (ďalej len „individuálny plán
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ďalšieho vzdelávania zamestnanca“); (c) vytvára pre zamestnanca podmienky na realizáciu
individuálneho plánu ďalšieho vzdelávania zamestnanca, ktorý je pravidelne spolu
so zamestnancom vyhodnocovaný a aktualizovaný minimálne raz ročne; (d) zabezpečuje pre
zamestnancov prístup k zdrojom informácií o aktuálnych odborných poznatkoch a právnych
podmienkach súvisiacich s poskytovanou sociálnou službou; (e) upozorňuje ich
na pripravované a realizované zmeny v oblasti sociálnych služieb; (f) Umožňuje svojim
zamestnancom zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania v súlade s individuálnym plánom ďalšieho
vzdelávania zamestnancov.
Posledným, štvrtým kritériom v oblasti personálnych podmienok je „Systém supervízie
u poskytovateľa sociálnej služby“ s váhou 4 a štandardom je „Poskytovateľ sociálnej služby
uvedenej v § 19, 21, § 24a až 24d, § 25 až 29, § 31, 32, § 33 až 41, § 52 až 55 a § 57 má
vypracovaný systém supervízie poskytovania sociálnej služby, ktorý aktívne realizuje
a pravidelne hodnotí. Supervízia je pravidelne poskytovaná na úrovni supervízie organizácie
alebo riadiacej supervízie pre manažment a pre zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby
priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou
formou“. Indikátor meria, či a do akej miery poskytovateľ sociálnej služby má: (a) písomne
vypracovaný komplexný plán supervízie, ktorý realizuje a hodnotí; (b) vytvára podmienky
na realizovanie pravidelnej supervízie na všetkých úrovniach: supervízie organizácie, riadiacej
supervízie pre manažment a supervízie pre zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby
priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou
formou; (c) zabezpečuje supervíziu organizácie alebo riadiacu supervíziu pre manažment
alebo internú supervíziu pre zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby priameho kontaktu
s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou.
4.5.4 Prevádzkové podmienky
Sociálne služby majú byť poskytované v prostredí bezpečnom pre všetkých a majú byť
dostupné pre všetkých (Repková, 2015, s. 152). Prevádzkové podmienky tvoria štyri kritériá.
Prvý kritériom je „Zabezpečenie prevádzkových podmienok (najmä prístupnosť v zmysle
univerzálneho navrhovania, materiálne vybavenie, vybavenosť sociálnymi zariadeniami,
svetelná a tepelná pohoda) zodpovedajúce kapacite, druhu poskytovanej sociálnej služby
a potrebám prijímateľov sociálnych služieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi“. Kritérium má váhu 2. V rámci neho je štandardom „Miesto poskytovania sociálnej
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služby a prevádzkové podmienky poskytovania sociálnej služby (priestorové podmienky,
prístupnosť v zmysle univerzálneho navrhovania, materiálne vybavenie, vybavenosť sociálnymi
zariadeniami, svetelná a tepelná pohoda) zodpovedajú počtu prijímateľov sociálnej služby,
druhu poskytovanej služby, potrebám prijímateľov sociálnych služieb a sú v súlade s platnými
právnymi predpismi.“ Indikátor meria, do akej miery u poskytovateľa sociálnej služby: (a)
priestorové podmienky zodpovedajú počtu prijímateľov sociálnej služby, druhu poskytovanej
služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb; (b) miera prístupnosti prostredia, v ktorom
je sociálna služba poskytovaná, je v súlade s potrebami prijímateľov sociálnej služby
a s platnými právnymi predpismi a vychádza z princípov univerzálneho navrhovania; (c)
materiálne vybavenie a zariadenie priestorov, v ktorých je sociálna služba poskytovaná, je
primerané druhu poskytovanej sociálnej služby, potrebám prijímateľov sociálnych služieb; (d)
priestory a zariadenie priestorov, v ktorých je sociálna služba poskytovaná, umožňujú
prijímateľovi sociálnej služby uplatňovať si právo na súkromie; (e) prevádzkové podmienky sa
prispôsobujú potrebám prijímateľov sociálnych služieb a vytvárajú vhodné podmienky
na napĺňanie cieľov individuálnych plánov prijímateľov sociálnych služieb; (f) vzhľad priestorov
pobytovej sociálnej služby a ich vybavenie (účelnosť, útulnosť, disponibilita) pripomína
vybavenie bežnej domácnosti. Prijímateľ sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna
služba pobytovou formou, má možnosť zariadiť si priestory izby vlastným vybavením, tak aby
toto vybavenie spĺňalo predpoklady na podporu jeho zdravia a bezpečia a neobmedzovalo
iných prijímateľov sociálnych služieb.
Druhé kritérium s váhou 1 je „určenie postupu a spôsobu spracúvania a poskytovania
informácií o poskytovanej sociálnej službe (informačná stratégia), ktoré sú dostupné
prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti v prijateľnej
a zrozumiteľnej forme (písomná podoba, audiozáznam alebo videozáznam, internetová
stránka)“. Podľa štandardu „Pre prijímateľa sociálnej služby, jeho rodinu, komunitu a verejnosť
poskytuje poskytovateľ sociálnej služby také informácie o sociálnej službe, ktoré sú dostupné,
úplné a v zrozumiteľnej forme“. Indikátorom sa meria, či, v akej forme a v akom rozsahu
poskytovateľ sociálnej služby: (a) má písomne vypracovaný postup a spôsob spracúvania
a poskytovania informácií o sociálnej službe na mieste, na ktorom sú sociálne služby
poskytované, v miestnej komunite a na verejnosti a podľa neho postupuje; (b) vytvára
podmienky na zapojenie prijímateľov sociálnych služieb do spôsobu spracúvania, dopĺňania,
finalizovania a overovania poskytovania informácií o sociálnej službe; (c) informácie o sociálnej
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službe sú spracované aj formou ľahko čitateľného textu. Na poskytovanie informácií
o sociálnej službe sú použité v súčasnosti bežne dostupné informačné technológie; (d) overuje
si dostupnosť, úplnosť a zrozumiteľnosť informácií o poskytovaných sociálnych službách
a získané poznatky aktívne premieta do informačnej stratégie.
Predposledným tretím kritériom vo oblasti prevádzkových podmienok je „hodnotenie
vypracovania výročnej správy v súlade s týmto zákonom alebo hodnotenie záverečného
účtu“. Kritérium má váhu 1. Štandardom je „Neverejný poskytovateľ sociálnej služby
a poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším
územným celkom, má písomne vypracovanú výročnú správu v súlade s § 67a. Poskytovateľ,
ktorým je obec alebo právnická osoba zriadená obcou alebo vyšším územným celkom, má
písomne vypracovaný záverečný účet v súlade so všeobecne záväznými predpismi (§ 16 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Výročná správa alebo
záverečný účet sú verejne prístupné, zverejnené v určenom termíne a sú v zrozumiteľnej
forme“. V rámci kritéria indikátor meria, do akej miery: (a) výročná správa alebo záverečný
účet poskytuje prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti relevantné,
zrozumiteľné a hodnoverné informácie o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej
služby za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka; (b) poskytovateľ sociálnej služby má
definovaný proces prípravy a spracovania výročnej správy v súlade so zákonom a určených
zamestnancov zodpovedných za tento proces; (c) výročná správa alebo záverečný účet sú
dostupné v tlačenej podobe na obvyklom a všeobecne prístupnom mieste v priestoroch
poskytovateľa sociálnej služby a v elektronickej podobe na webovom sídle poskytovateľa
sociálnej služby.
Posledným štvrtým kritériom stanoveným v Prílohe 2 Zákona v oblasti prevádzkovým
podmienok je s váhou 1 „Určenie pravidiel prijímania darov“ a štandardom „poskytovateľ
sociálnej služby má písomne vypracované postupy a pravidlá prijímania, použitia
a zverejňovania peňažných darov a nepeňažných darov“. V rámci indikátora sa meria, či
poskytovateľ verejnej služby: (a) prijíma peňažný dar alebo nepeňažný dar výlučne na základe
písomnej darovacej zmluvy s darcom, uzatvorenej na základe slobodnej vôle a rozhodnutia
darcu a poskytovateľa sociálnej služby; (b) má presne a písomne definované oblasti možných
konfliktov záujmov vyplývajúcich z prijatia peňažného daru alebo nepeňažného daru a určené
účinné opatrenia na predchádzanie ich vzniku; (c) má písomne vypracovaný spôsob
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transparentného zverejňovania prijatých peňažných darov a nepeňažných darov, darovacích
zmlúv a účelu použitia peňažného daru alebo nepeňažného daru.
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Záver
Konceptualizačná fáza výskumu v roku 2017 vytvára teoretický základ pre postupné
nastavovanie štandardov a indikátorov kvality vo verejných službách zamestnanosti. Podáva
pohľad na systémové zabezpečenie kvality v organizáciách všeobecne, vo verejnej správe
a najmä vo verejných službách zamestnanosti v európskom priestore a v rámci Slovenska.
Výskum poukazuje na dva prístupy vo verejných službách zamestnanosti pri zabezpečovaní
kvality:
1) prístup na základe manažmentu výkonnosti poskytovateľov verejných služieb
zamestnanosti, ktorý je súčasťou systémov manažmentu kvality a
2) prístup na základe nastavených štandardov a indikátorov kvality ako východísk
pre poskytovanie kvalitných služieb zamestnanosti.
Manažment výkonnosti sa ako súčasť systému manažmentu kvality alebo komplexného
manažmentu kvality pre zabezpečenie kvalitných verejných služieb zamestnanosti využíva vo
viacerých

krajinách

v európskom

priestore.

Prostredníctvom

stanovovania

cieľov

a referenčného porovnávania (benchmarkingu) sa hodnotí výkonnosť jednotlivých
poskytovateľov verejných služieb zamestnanosti. Výsledky hodnotenia sú pre poskytovateľov,
sociálnych partnerov a ostatné v partnerstve zainteresované organizácie spätnou väzbou
a nástrojom pre neustále zlepšovanie.
Pre zabezpečenie kvalitných verejných služieb zamestnanosti v podmienkach SR navrhujeme
primárne sa zamerať na vytvorenie štandardov a indikátorov kvality individualizovaného
poradenstva, a to aj s ohľadom na snahu podporovať integráciu dlhodobo nezamestnaných na
trh práce. Okrem toho sa už v minulosti realizovali a v súčasnosti sa aj realizujú viaceré
projekty a iniciatívy na podporu rozvoja individualizovaného poradenstva a vytvárania
partnerstiev medzi verejnými službami zamestnanosti a neštátnymi poskytovateľmi služieb
zamestnanosti. Pre zabezpečovanie kvalitných verejných služieb zamestnanosti podľa
individuálnych potrieb klienta/ky prostredníctvom nastavovania štandardov a indikátorov
kvality (predovšetkým v odborných poradenských službách) stále zostáva priestor pre ďalšie
iniciatívy v budúcnosti.
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Inšpiráciou pre ich tvorbu môžu byť štandardy a indikátory z iných oblastí, konkrétne
zo sociálnych služieb a z podporovaného zamestnávania. Podobne ako v týchto oblastiach aj
vo verejných službách zamestnanosti považujeme za potrebné uplatňovať systémový prístup
pri zabezpečovaní kvality, t. j. pri tvorbe štandardov a indikátorov brať do úvahy procedurálne,
personálne a prevádzkové podmienky. Zároveň, za základnú oblasť, ktorá by mala
horizontálne prechádzať cez všetky tri spomínané oblasti, považujeme oblasť dodržiavania
základných ľudských práv.
Pre správne budúce nastavenie štandardov a indikátorov vo verejných službách
zamestnanosti bude potrebné realizovať empirický výskum s cieľom identifikovať a analyzovať
najmä procesné a personálne podmienky práce s nezamestnanými občanmi evidovanými
v rámci verejných služieb zamestnanosti.
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Príloha 1: Logický rámec RADAR

Zdroj: Urdziková, J. (2015) podľa (EFQM, 2013)
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Príloha 2: Prvé dva stupne ocenenia podľa Modelu výnimočnosti EFQM

Zdroj: Prevzaté z www.efqm.org/what-we-do/recognition/efqm-committed-to-excellence
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Príloha 3: Vývoj modelu výnimočnosti EFQM

Zdroj: Business Excellence Consulting, 2014, s. 5

110

