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SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY
V CESTOVNOM RUCHU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN TOURISM
Tünde Dzurov Vargová, Matúš Sedlár1
Tünde Dzurov Vargová pôsobí ako interná doktorandka na Katedre turizmu a hotelového
manažmentu, Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. V rámci svojho výskumu
sa venuje problematike vplyvu systému manažérstva kvality na rozvoj cestovného ruchu
v Európskom priestore.
Tünde Dzurov Vargová works as an internal doctoral student at the Department of Tourism
and Hotel Management, Faculty of Management of Prešov, University in Prešov. In her
research, she analysis an impact of the quality management system on the development of
tourism in the European space.
Abstract
The quality of services is the key prerequisite for meeting the needs of tourism stakeholders.
Quality therefore greatly affects the competitiveness of the entire destination and its success
on the market. An indispensable part of tourism development should be the quality
management of services that would guarantee its high level. Quality requirements are
currently particularly important because the knowledge and experience of tourists are
expanding, thus enabling them to compare the standards of services provided in other
destinations, while the tourist does not distinguish who provides the service. The experience
gained and the fulfilment of his expectations are important to him. The visitor experience is
formed through the services provided and therefore it is also necessary to manage their quality
in tourism as well. The quality of the service is derived mainly from the satisfaction of the
tourist's needs.
Key words: Quality, Tourism, Management system, Certification
Abstrakt
Kvalitné služby predstavujú kľúčový predpoklad pre uspokojenie potrieb účastníkov
cestovného ruchu. Kvalita preto do značnej miery ovplyvňuje aj konkurencieschopnosť celej
destinácie a jej úspešnosť na trhu. Neoddeliteľnou súčasťou rozvoja cestovného ruchu by sa
malo stať riadenie kvality služieb, ktoré by zaručovalo jeho vysokú úroveň. Požiadavky na
kvalitu sú v súčasnosť obzvlášť dôležité, pretože znalosti a skúsenosti turistov sa rozširujú a
1
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tak majú možnosť porovnávať štandardy služieb poskytovaných v iných destináciách pričom
turista nerozlišuje, kto danú službu poskytuje. Dôležitým sa pre neho stáva získaný zážitok
a naplnenie jeho očakávania. Zážitok návštevníkov je formovaný prostredníctvom
poskytovaných služieb, a z tohto dôvodu je nutné riadiť ich kvalitu aj v cestovnom ruchu.
Kvalita služby býva odvodzovaná predovšetkým od uspokojenia potrieb účastníka cestovného
ruchu.
Kľúčové slová: kvalita, cestovný ruch, systém manažérstva, certifikácia
Úvod
Predkladaný článok je zameraný na problematiku systému manažérstva kvality v cestovnom
ruchu. Analyzuje súčasný stav systému kvality v cestovnom ruchu na Slovensku a v Českej
republike. Informácie získané o systéme kvality cestovného ruchu v týchto dvoch krajinách
Európskej únie sme následne porovnali. V článku sme sa zamerali na celkové nedostatky
a problémy v systéme kvality cestovného ruchu na Slovensku. Na základe toho sme navrhli
možné riešenia, ktoré by mohli krajinu v tomto smerovaní posunúť. Myslíme si, že systém
kvality cestovného ruchu na Slovensku má veľa nedostatkov v porovnaní s inými krajinami.
Definícia kvality
Kvalita je definovaná v rôznych zdrojov odlišne, preto je náročné zhodnúť sa na jednej,
všeobecne platnej definícií. Je to dôsledok toho, že každý autor vníma kvalitu z iného
pohľadu. Joseph M. Juran: „Kvalita je spôsobilosť k užitiu“(Nenandál 2008, s. 13).
Jiří Sysel: „Schopnosť výrobku alebo služby uspokojovať potreby a očakávania zákazníka a
ďalších zainteresovaných strán.“(Sysel 2011, s. 39).
Armand V. Feigenbaum: „Kvalita je súhrn marketingových, technických, výrobných a
údržbových charakteristík výrobku, prostredníctvom ktorých výrobok pri používaní bude
uspokojovať očakávania zákazníkov“ (Leščišin 2002, s. 6-7).
Beránek (2006) uvádza definíciu kvality WTO (Svetovej obchodnej organizácii), ktorá
vymedzuje kvalitu v cestovnom ruchu tak, že predstavuje uspokojenie všetkých oprávnených
požiadaviek a očakávaní zákazníka v rámci prijateľnej ceny, ktoré zahŕňajú taktiež
kvalitatívne činitele ako je napríklad bezpečnosť, hygiena ale aj spolunažívanie ľudí
s prírodou, v súlade s ochranou životného prostredia. Podrobnejšou definíciou, ktorá kladie
dôraz na trvalé zachovanie kvality uvádza UNWTO (Svetová organizácia cestovného ruchu).
Podľa tejto organizácie chápeme kvalitu ako výsledok procesu, ktorý vedie k uspokojeniu
všetkých oprávnených potrieb, požiadaviek a očakávaní zákazníka týkajúce sa daného
produktu a zároveň služieb, v rámci prijateľnej ceny v súlade so vzájomne akceptovanými
zmluvnými podmienkami a určujúcimi kvalitatívnymi činiteľmi, akými sú bezpečnosť,
hygiena, dostupnosť služieb cestovného ruchu, transparentnosť, pôvodnosť ale aj harmónia
turistických aktivít s ľudským a prírodným prostredím (Berka 2009).
Význam kvality v cestovnom ruchu
Kvalita služieb je jedným z hlavných predpokladov zdravej ekonomiky každej vyspelej
krajiny. Obyvateľstvo môže prezentovať svoju krajinu a jej unikátnosti prostredníctvom
cestovného ruchu, ktorý zabezpečí zviditeľnenie a predstavenie danej krajiny vo svete.
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Môžeme konštatovať, že kvalitné služby v cestovnom ruchu majú pozitívny vplyv na
prezentáciu krajiny, ktorá takéto služby poskytuje, a to ako doma, tak aj v zahraničí. Z tohto
dôvodu
je
potrebné
venovať
tejto
problematike
náležitú
pozornosť.
Kvalita v cestovnom ruchu zohráva veľmi významnú úlohu. Na jednej strane je
prínosom pre organizáciu, pretože zákazníci vyhľadávajú kvalitné služby. Na základe toho
poskytovatelia kvalitných služieb nebudú mať problém s obsadenosťou a ľudia budú o jeho
služby javiť vysoký záujem. To ale znamená, že aj cena bude určite vyššia, ale to nie je
problémom, pretože ľudia akceptujú vyššiu cenu a za kvalitu si zaplatia. Po spokojnom
spotrebovaní služieb sa dokonca aj opätovne vrátia, aby si túto službu zakúpili. Veľkú rolu
hrá aj kvalita prostredia a života v tomto prostredí, pozitívny vzťah obyvateľov a pod. Na
druhej strane kvalita a spokojnosť zákazníkov pozitívne pôsobí a priťahuje na dané prospešné
cieľové
miesto
aj
nových
investorov
(Gúčik
a
kol.
2016).
V súčasnosti zohráva tiež významnú úlohu mnoho činiteľov, ktoré pôsobia na
efektivitu a účinnosť kvality. Jedným dôležitým faktom je, že organizácie, ktoré využívajú
moderné vymoženosti dosahujú oveľa lepšie výsledky, ako organizácie s klasickou
vymoženosťou.
V cestovnom ruchu je mnoho služieb, ktoré sú nehmatateľné a majú skôr úžitkový
charakter. Je dôležité, aby ľudia, potenciálni zákazníci, poznali konkrétne služby, ale aj
proces ich poskytovania služieb. Na základe toho vedia potom ohodnotiť ich kvalitu.
O kvalite môžeme povedať, že je významným činiteľom vo všetkých okruhoch nášho života.
V cestovnom ruchu sa kvalita vzťahuje nie len na služby alebo vybavenosť, ale aj na
prostredie,
v ktorom
sú
služby
ponúkané
(Gúčik
a kol.
2016).
Jedným z cieľov zavedenia systému manažérstva kvality je splniť očakávania
zákazníkov, ktorí hľadajú záruky, že ponúkaný tovar či služba spĺňa ich očakávania a chcú
mať o tom aj nejaký dôkaz.
Kvalita cestovného ruchu v Európskej únii
Európska únia je obohatená veľkým množstvom turistických destinácií, či už sú hodnotené
z hľadiska prírodných aktivít alebo kultúrno-historických pamiatok. Únia má 28 členských
štátov. Každá z týchto krajín ponúka množstvo rôznych možností pre cestovanie a poznávanie
vybranej krajiny a je veľmi častým cieľom pre zahraničných turistov.
Veľmi zaujímavým hľadiskom pre zahraničných turistov, ktorý si musia zabezpečiť
vízum, aby mohli vstúpiť do EÚ (napr. Čína), je fakt, že v rámci jedného víza môžu turisti
cestovať po celom Schengenskom priestore a tak navštíviť behom jednej cesty viacero krajín.
Oznámenie Európskej komisie „Európa ako popredná svetová destinácia cestovného
ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch“ je významný pre podnet v oblasti
vytvorenia Európskej turistickej značky kvality (European Tourism Quality Brand), ktorá
bude vytvorená na skúsenostiach členských štátov na národnej úrovni. Európska značka
kvality očakáva vytvorenie ukazovateľa udržateľného riadenie destinácií a spoločensky
zodpovedného za cestovný ruch (Európska komisia 2010).
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V súlade so stratégiou Európa 2020 bol určený plán v oblasti cestovného ruchu, ktorý
upevňuje 4 základne priority. Pre konkurencieschopnosť cestovného ruchu v Európe:
 rozvoj inovácie v cestovnom ruchu,
 zlepšenie odbornej kvalifikácie zamestnancov, pomocou rôznych programov EÚ,
 úsilie o zlepšenie sezónneho záujmu,
 podpora diverzifikácie cestovného ruchu, hlavne so zameraním na spoločenské
dedičstvo Európskej únie a jeho propagáciu a taktiež aj začlenenie prírodného
dedičstva do stratégie cestovného ruchu.
Druhou základnou prioritou je podpora a rozvoj zachovateľného, významného
a prvotriedneho cestovného ruchu
 vypracovanie systému ukazovateľov pre trvalo udržateľné riadenie destinácii, ktoré by
mohli pomôcť k rozvoju značky na podporu udržateľných turistických destinácii,
 zorganizovanie aby sa lepšie propagovali destinácie pre zákazníkov,
 predvídanie možných hrozieb pred zmenou klímy,
 návrh listiny na významný a prvotriedny cestovný ruch,
 návrh projektu na ochranu pobrežného a morského cestovného ruchu,
 vytváranie vzťahov medzi Európskej úniou a s krajinami stredozemného mora, pri
tvorbe projektov rozvoja cestovného ruchu.
Tretím a štvrtím pilierom je zlepšenie a zviditeľnenie európskej značky vo svete.
Taktiež informovanie potencionálnych turistov o vysokej kvalite cestovného ruchu
v Európskej únií. Ďalšou významnom pre skvalitnenie je navýšenie finančných prostriedkov
na inováciu a rozvoj cestovného ruchu (Úrad pre publikácie 2016).
Kvalita cestovného ruchu v Českej republike
Česká republika je veľmi atraktívnym miestom pre zahraničných turistov, ktorý chcú spoznať
krásy tejto krajiny. Táto krajina ma vhodný potenciál, čo je z veľkej miery výhodné pre
marketing, pretože takým najväčším lákadlom je mestská turistika. Preto ako uviedla
Agentúra CzechTourism „sa dlhodobo snaží podporiť nárast príchodu zahraničných turistov
z kľúčových a strategických trhov, ktorými sú Nemecko, Rusko alebo krajiny Západnej
Európy. Cieľom aktuálneho výskumu bolo zistiť turistický potenciál krajín, ktoré doteraz
neboli považované za prioritné, ale mohli by v rámci cestovného ruchu hrať v budúcnosti
dôležitejšiu úlohu (www.czechtourism.cz)“.
Systém kvality cestovného ruchu v Českej republike
Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR v rámci programu financovaného zo zdrojov Európskej
únie, začalo projekt na začiatku roka 2010 s názvom Národný systém kvality služieb
cestovného ruchu v ČR. Táto realizácia projektu trvala 5 rokov a v dnešnej dobe sa udržiava
v chode až do konca roka 2020. Celý tento proces udržiavania má na starosti Česká centrála
cestovného ruchu – CzechTourism.
Projekt zhotovený štátnou politikou má za úlohu prispievať k vyššej kvalite služieb na
území Českej republiky. Projekt začal najmä preto, že v ČR je veľký nedostatok zahraničných
turistov. Preto vznikol už spomínaný Národný systém kvality služieb v Českej republike
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a jeho prisluhujúce certifikácie kvality služieb. Do tohto projektu bolo zapojených množstvo
odborných združení:
 Združenie pre golfové ihriská,
 Združenie pre turistické informačne centrá ČR,
 Združenie pre horské strediská,
 Združenie pre hotely a reštaurácie ČR,
 Združenie pre kempy ČR,
 Združenie lanovej dopravy ČR,
 Združenie pre sprievodcov ČR,
 Fond pre partnerstvá v ČR,
 České Mountainbikové združenie,
 Spoločnosť vidieckej turistiky a agroturistiky (www.csks.cz).
Český systém kvality je hnacou silou pre rozvoj a inovatívnosť českej kvality služieb
a všetkým nadväzujúcim službám cestovného ruchu. Tento systém je vhodný pre spoločnosti,
ktorým v prvom rade záleží na spokojnosti zákazníka, kvalite služieb a na lepšom fungovaní
a rozvoji spoločnosti.
Hlavné princípy systému sú nasledovné:
 zamerať sa hlavne na zákazníka a jeho potreby,
 vzájomnú spoluprácu s ostatnými spoločnosťami,
 inováciu spoločnosti a rozvoj ďalších zásad,
 zlepšovanie firemnej kultúry spoločnosti,
 podporovať rozvoj a kvalitu služieb v cestovnom ruchu.
Tento systém kvality v Českej republike má snahu inovovať a zlepšiť kvalitu služieb
v cestovnom ruchu. O tom, že systém kvality je pre ČR výhodný hovorí aj to, že tento systém
využívajú aj iné krajiny Európskej únii (www.csks.cz).
Český systém kvality služieb pozostáva zo štandardu, ktorý daná spoločnosť musí
spĺňať pokiaľ chce aby priniesla daný úžitok zákazníkom alebo spoločnosti. Podľa štandardu,
ktorý je nastavený sa spoločnosť môže certifikovať v dvoch stupňoch.
V prvom stupni je základným cieľom zaviesť a zabezpečiť aby štandard bol zavedený
do spoločnosti. Základom tohto cieľa je zlepšiť doposiaľ priebeh firmy a zvýšiť tak kvalitu
služieb. Na tento priebeh naplňovania vízii spoločnosti je vyškolený pracovník, ktorý tomu
napomáha. Takým základným pilierom pre I. stupeň je:
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Obr. 1 – Základný pilier I. stupňa
Zdroj: www.scks.cz

V druhom stupni systému kvality služieb je inovovať a rozvíjať prvý stupeň a zároveň
vyhodnotiť doterajší stav. Na základe vyhodnotenia zistiť svoju kvalitu služieb, ktorú ponúka.
Taktiež ako v prvom stupni tak aj v druhom musí byť poverený pracovník preškolený. Tento
pracovník naberie skúsenosti z praxe aj teórie, aby napomáhal pri zlepšovaní spoločnosti
a predal svoje skúsenosti iným zamestnancom. Základným pilierom II. stupňa sú tieto
náležitosti:

Obr. 2 – Základný pilier II. stupňa
Zdroj: www.scks.cz
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Po splnení požiadaviek štandardu prvého a druhého stupňa a vyškolení pracovníka spoločnosť
príjme certifikát systému kvality služieb. Následne tak bude môcť používať značku systému
kvality služieb (www.csks.cz).

Obr. 3 – Logo českého systému kvality služieb
Zdroj: www.scks.cz

Súčasný stav používania systému kvality v cestovnom ruchu na Slovensku
Slovensko je malebná krajina, ktorá disponuje pestrou paletou možnosti prírodných,
kultúrnych a historických pamiatok. Taktiež nemôžme zanevrieť na bohatú tradíciu a folklór,
čo priťahuje turistov. Táto krajina disponuje vysokým potenciálom, ktorý ešte z veľkej miery
nie je na toľko využívaný, ako by táto krajina potrebovala. Cestovný ruch fakticky patrí
v súčasnosti k najviac dynamickému rozvíjajúcemu sa odvetviu. Nedostatočná úroveň kvality
na Slovensku tento rozvoj z veľkej miery brzdí, či už to sú zariadenia stravovacie, ubytovacie
alebo kúpaliská, či iné. Preto Ministerstvo dopravy a výstavby SR zaviedlo nový projekt,
ktorý by mal pomôcť celkovému zlepšeniu kvality na Slovensku a tak priniesť lepšie
podmienky pre zariadenia aby dôkladnejšie spĺňali požiadavky zákazníkov. Jedná sa o
„Národný systém kvality služieb (www.mindop.sk)“.
Projekt bol zostavovaný z troch fáz. V prvej fáze bolo hlavnou prioritou prieskum
kvality, ktorý v tej dobe disponoval v rôznych sektoroch cestovného ruchu na Slovensku.
Cieľom tohto prieskumu bolo zistenie, čo zákazníci očakávajú od služieb a akú majú
predstavu. Tento prieskum bol následne zozbieraný od verejnosti do dát prostredníctvom
online dotazníka, či telefonicky alebo osobne. Dotazník bol dostupný od 17.3.2015 a ku
16.4.2015 bol tento dotazník ukončený.
Celým týmto prieskumom boli zistené, aké požiadavky zákazníci majú v sektore
ubytovacieho (viď. graf 1 a 2), stravovacieho, sprievodcovského, či už sa jednalo o turistickoinformačné centrá, kúpaliská, aquaparky alebo v neposlednom rade lyžiarske strediská.
Odpovede boli kladené hlavne na kritéria, ktorým by zariadenia cestovného ruchu mali prejsť
a taktiež podľa čoho sa zákazník rozhoduje pri výbere.
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Graf 1 - Aký typ ubytovacieho zariadenia zväčša na Slovensku využívate?
Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 2015

Graf 2 - Ktoré z nasledujúcich charakteristík sú pre Vás najdôležitejšie pri výbere
a hodnotení ubytovacieho zariadenia?
Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 2015

V ďalšej fáze pomocou výsledkov dotazníka bol zhotovený národný štandard kvality služieb
cestovného ruchu pre Slovensko, ktorý bol licenčne zakúpený zo zahraničia na vybrané
sektory cestovného ruchu. V poslednej fáze bola upätá pozornosť hlavne na zdokonalenie
a vypracovanie značky Národného systému kvality služieb pre cestovný ruch, s ktorou veľmi
bezprostredne spolupracovali orgány, ktoré majú veľký vplyv na propagáciu SR v zahraničí,
či už sa jedná o cestovný ruch, šport atď.
Po 18 mesačnej zahájovacej fáze sa v ďalších mesiacoch začalo so vzdelávaním 18-tich
školiteľov, ktorý majú na starosti riadenie, šírenie a taktiež ponúkanie rôznym osobám
pôsobiacim v sfére cestovného ruchu certifikát kvality. Po splnení všetkých kritérií môžu
vlastniť tento certifikát, ktorým si môžu označiť svoje podniky a tak dosiahnuť náklonnosť od
domácich zákazníkov ale aj zahraničných. Tento štandard kvality funguje na báze
dobrovoľného rozhodnutia, či daný podnik pôsobiaci v turizme si tento certifikát, ktorý má
vlastnosť napomáhať ku zlepšeniu špeciálnych znalostí, stupňovaniu kvality a inovácie
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zaobstará. Momentálne je možne získať podľa štandardov kvality certifikát na ubytovacie,
stravovacie, sprievodcovské zariadenia, ale aj na kúpaliská, lyžiarske strediská, či informačné
centrá. Od 1. júla 2016 bola spustená aj webová stránka Slovenského systému kvality služieb
v cestovnom ruchu (SSKS CR). Hlavným podnetom slovenských štandardov bola práve veľká
kvalita a úroveň Nemeckého cestovného ruchu. To viedlo k tomu, že slovenský špecialisti
z rôznych oborov ako napríklad zástupcovia Zväzu hotelov a reštaurácii, ktorý venovali
množstvo úsilia aby vytvorili podobný systém ako v spomínanom Nemecku a prispôsobili ho
slovenským podmienkam (www.mindop.sk).
Systém kvality cestovného ruchu na Slovensku
Podnetom založenia SSKS CR na Slovensku sa stala licencia nemeckého systému Service
Qualität Deutschland. Kvalita a myšlienkový podklad nemeckého systému sa stali
východiskom pri tvorbe tohto systému na Slovensku. Náčrt zlepšenia kvality služieb už
existoval omnoho skôr a to v roku 1996 vo Švajčiarsku, kde tento systém funguje dodnes a to
pod Švajčiarskym zväzom cestovného ruchu. V Nemecku ho začali zavádzať spolkové
republiky až od roku 2000. To ich priviedlo k bodu, aby vytvorili jednotný systém kvality
služieb v cestovnom ruchu pre celé Nemecko pod záštitou Service Qualität Deutschland.
V tejto krajine bolo odborne vyškolených viac ako 20 000 trénerov, ktorí dosiahli k certifikátu
viac ako 3000 spoločnosti. Česká republika v roku 2013 zrealizovala svoj Český systém
kvality služieb a doviedla za 3 roky viac ako 681 spoločností k tomu, aby zaviedli certifikát.
Tak ako Nemecko a Česká republika tak aj ostatné svetové veľmoci zaviedli svoj vlastný
systém kvality ako napríklad Francúzsko, Veľká Británia atď. (www.systemkvalitycr.sk).
Preto, aby Slovensko vzrástlo, je potrebné rozšíriť ekonomiku, do ktorej by mali
pribudnúť aj odvetvia a sektory cestovného ruchu, v ktorom pracuje množstvo podnikateľov.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky je realizátorom a konateľom
Slovenského systému kvality služieb v cestovnom ruchu. Cieľom systému je „zvýšenie
konkurencieschopnosti cestovného ruchu pri lepšom využívaní jeho potenciálu, so zámerom
vyrovnávať regionálne disparity a vytvárať nové pracovné príležitosti“.
SSKS CR sa realizuje na základné potreby štandardu, ktoré udáva Ministerstvo dopravy
a výstavby Slovenskej republiky. Na tvorbe pracovali mnohé spoločnosti, ktoré sa tak snažia
zlepšovať kvalitu poskytnutých služieb na Slovensku:
 „sektor hotelierstva a gastronómie – Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky,
 sektor sprievodcov – Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky, Slovenská
organizácia sprievodcov cestovného ruchu, Zväz múzeí na Slovensku,
 sektor zimných lyžiarskych stredísk – Lavex – Záujmové združenie prevádzkovateľov
lanoviek a lyžiarskych vlekov,
 sektor turistických informačných centier – Asociácia informačných centier Slovenska,
 sektor kúpalísk a aquaparkov – Zväz cestovného ruchu (www.systemkvalitycr.sk).“
K veľkému množstvu fungujúcich spoločností v cestovnom ruchu, ktoré sa môžu podieľať
na získaní certifikátu sa Slovensko rozhodlo vytvoriť viac stupňový systém kvality služieb
a tým je:
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I. stupeň SSKS CR
Základným pilierom I. stupňa je vniesť do spoločnosti manažment kvality, ktorý bude mať
pozitívny vplyv na jej celkové fungovanie. V tomto stupni si spoločnosť adoptuje 6
základných zákonov a na základe týchto zákonov si daná spoločnosť následne osvojí vo
svojej spoločnosti. Všetky predpoklady na certifikát I. stupňa upravuje štandard a musia byť
splnené všetky podmienky podľa danej legislatívy. Spoločnosť si musí vytvoriť vlastné
predstavy o tom, v akom ponímaní bude spoločnosť fungovať. Ďalšou takou podmienkou je
zabezpečenie, aby pracovníci spĺňali kvality, ktoré sú povinné a taktiež aj technickú danosť
spoločnosti. Ďalšími podmienkami ktoré sa musia dodržiavať sú:
 zisťovanie aké potreby zákazník má,
 všetky služby, ktoré sú poskytované musia spĺňať štandard,
 zamestnanci musia prejsť špeciálnym a odborným vzdelaním,
 udržiavanie kontaktov s ľuďmi,
 rýchle a spoľahlivé vybavovanie sťažností a prianí,
 súdržnosť a spolupráca v danom odvetví.
Jednou z častí podmienok štandardu na certifikáciu je spracovanie a rozbor procesu
spoločnosti a následne zhotovenie plánu. Informácie sú potom zhromažďované školiteľmi
a následne sú použité na školeniach pre Trénerov kvality I. stupňa.

Obr. 4 – I. stupeň SSKS CR
Zdroj: www.systemkvalitycr.sk

II. stupeň SSKS CR
Druhým stupňom daná spoločnosť zdokonaľuje prácu s informáciami, na ktoré sa používajú
rôzne prieskumové dotazníky, či mystery shopping. Ak si spoločnosť chce adoptovať tento II.
stupeň, musí vypracovať ďalší plán, čo nemusí viesť k tomu, aby spoločnosť poskytovala
lepšie a kvalitnejšie služby. Tí, čo si budú chcieť rozšíriť tento II. stupeň budú musieť byť
vlastníkom I. stupňa po dobu minimálne 12 mesiacov. Ďalej spoločnosť musí spĺňať ďalšie
náležitosti:
 požiadavky I. stupňa sa musia dodržiavať neustále, aj počas certifikovania v II. stupni,
 ich predstavy a vízie sa neustále obnovujú a ďalej objavujú,
 svojich pracovníkov poctivo vyberajú, aby kvalita služieb bola čo najvyššia,
 vybrať pracovníka, ktorý sa zúčastní školení a nadobudne certifikát Trénera kvality II.
Stupňa.
II. stupeň stojí na získavaní dôveryhodných a správnych informácií o kvalite v danom mieste
a prieskume pomocou rôznych meraní kvality služieb, čim sa líši od I. stupňa. Preto sa
používajú rôzne prieskumy:
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zisťovanie informácií medzi zákazníkmi,
získanie informácií medzi vedúcimi pracovníkmi,
výskum medzi pracovníkmi,
zlepšiť úroveň stránok, či už slabých alebo silných,
uskutočnenie mystery shoppingu (skryté overenie kvality poskytovanej služby).
Taktiež ako aj v prvom stupni tak aj v druhom sú informácie zhromažďované školiteľmi
a podávajú ich na školeniach pre Trénerov kvality II. stupňa, ako aj žiadosť je možné
požiadať v certifikovanom mieste (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky).

Obr. 4 – II. stupeň SSKS CR
Zdroj: www.systemkvalitycr.sk

Porovnanie Slovenského a Českého systému kvality v cestovnom ruchu
Na základe podrobnej analýzy Slovenského a Českého systému kvality v cestovnom ruchu,
sme mali možnosť porovnať obe systémy kvality. Po porovnaní sme zistili, že Slovenský
systém kvality má veľké nedostatky, oproti Českému systému kvality. A to v malej
informatívnosti, či aktualizácií webovej stránky. Na Českej webovej stránke je omnoho viac
zodpovedaných otázok ohľadom prínosu certifikátu, školení pracovníkov, organizovaní akcií
rôzneho charakteru a v neposlednom rade ako získať certifikát. Jedným zo základných
rozdielov je, že Český systém kvality cestovného ruchu je publikovaný v mnohých českých
denníkoch a propagovaný mnohými internetovými zdrojmi. Česká webová stránka systému
kvality cestovného ruchu obsahuje rovnako ako aj slovenská webová stránka systému kvality
cestovného ruchu rubriku kalendár akcií. V českej na rozdiel od slovenskej je v kalendári
množstvo akcií, ktoré sa budú konať a k tomu potrebné informácie. Na slovenskej webovej
stránke žiaľ žiadne informácie nenájdeme. Ďalej môžeme konštatovať, že Český systém
kvality spolupracuje s omnoho väčším množstvom spoločností a organizácií zaoberajúcich sa
cestovným ruchom. To nás vedie k názoru, že Český systém kvality ma väčšiu
propagovateľnosť a podporu v Českej republike, ako ten Slovenský systém kvality na
Slovensku. Ďalším dôležitým aspektom, ktorý je potrebné podotknúť je, že v Českej republike
existuje viackrát násobné množstvo držiteľov certifikátu prvého aj druhého stupňa kvality.
Problémy

a

nedostatky

v

systéme

kvality

cestovného

ruchu

na

Slovensku

Za základné problémov, ktoré systém kvality na Slovensku má, sme určili nasledovné:
a) Slabá alebo veľmi nedostatočná propagácia
Základným propagačným materiálom Slovenského systému kvality je webová stránka
www.systemkvalitycr.sk. Z toho vyplýva, že ak niekto nehľadá informácie o zlepšení svojej
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spoločnosti alebo sa daná informácia iným spôsobom nedostane k danej osobe, tak je veľmi
malá pravdepodobnosť, že ju niekedy nájde. V dnešnej dobe je toto až zamrazujúce, pretože
technológie, či už marketingového alebo iného formátu idú rapídne dopredu. Preto si
myslíme, že táto propagácia webovou stránkou je veľmi nedostačujúce na to, aby sa dostali
informácie medzi širokú verejnosť.
Predpokladáme, že ak niekto chce byť certifikovaný v systéme kvality, mal by byť na takej
úrovni, aby vedel aspoň sám seba propagovať a neodradil tým svojich zákazníkov. Tým si
myslíme, že takým istým cieľom je aj národný systém kvality, ktorý má propagovať a
presvedčiť čo najviac spoločností, aby si tento certifikát spravili. Po prezretí webovej stránky
nájdete iba veľmi málo spoločností, ktoré tento certifikát majú. To nás viedlo k tomu, že je
potrebné vynaložiť oveľa viac úsilia a byť efektívnejší pri propagovaní celého Národného
systému kvality.
b) Nie sú dostatočné špecifikované prínosy pre spoločnosť
Po preštudovaní Národného systému kvality na webovej stránke sme došli k záveru, že nie sú
dostatočné špecifikované prínosy pre spoločnosť. Tým si kladieme otázku, či by dané
spoločnosti podstúpili vysokej námahe pri procese získania certifikátu bez toho, aby vedeli
aké prínosy to vôbec bude pre spoločnosť mať. Pritom, na Slovensku v podnikaní sú dané
normy, ktoré musia spĺňať. Je nereálne si myslieť, že by daná spoločnosť podstúpila námahe
pri procese získania certifikátu a to ešte za poplatok, ktorý je daný bez toho, aby vedeli aký
prínos to pre spoločnosť bude mať. Keď si vezmeme fakt, že napr. manažéri sú
pravdepodobne manažérsky vzdelané osoby, tak si myslíme, že by vôbec nad takým
procesom nerozmýšľali, keď hotelové a iné reťazce majú už svoje vlastné normy a štandardy.
Vyhodnotenie prieskumu získaných dát
Systém kvality cestovného ruchu na Slovensku využíva aktuálne niekoľko hotelov, ako
napríklad Hotel Elizabeth v Trenčíne, GOLDEN ROYAL Boutique Hotel & SPA v
Košiciach, Hotel Lesná v Starej Lesnej, HOTEL CROCUS na Štrbskom Plese, GRAND
HOTEL BELLEVUE v Hornom Smokovci, Hotel Bachledka Strachan v Bachledovej doline,
Wellness Penzión Strachan v Ždiari a Hotel METROPOL v Spišskej Novej Vsi. Z uvedeného
zoznamu hotelov sme si na realizáciu výskumu vybrali Hotel METROPOL****, pretože je
situovaný v našom blízkom okolí. Na zber informácií o Systéme kvality služieb cestovného
ruchu na Slovensku sme využili výskumnú metódu interview. Naším respondentom bola
riaditeľka hotela Metropol. Cieľom interview bolo zistiť pohľad a názor na tento systém z
hľadiska respondenta, výhody a nedostatky systému a zároveň aj vplyv na spokojnosť
zákazníkov.
Závery interview:
 respondent Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu vníma skôr ako
nástroj marketingového ťahu, ale zároveň ho využíva aj ako pomôcku pri nastavení
určitého štandardu služieb, ktoré si môže odkontrolovať,
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 za pozitívne pokladá respondent získanie Q symbolu, prostredníctvom čoho sa
dostáva hotel viac do povedomia,
 respondent uvádza, že po splnení všetkých štandardov kvality služieb došlo
k zvýšeniu spokojnosti zákazníkov so službami hotela,
 veľkým negatívom, ktoré respondent uvádza, je veľmi malá informovanosť
o systéme, dôsledkom čoho je nízky počet zariadení, ktoré tento systém využívajú,
 jedným z nedostatkov je aj to, že spolupráca s inými zariadeniami nie je možná,
pretože v Košickom kraji je okrem tohto zariadenia iba jedno zariadenie, ktoré
tento systém využíva a ide skôr o konkurenciu ako spoluprácu,
 respondent pripisuje zodpovednosť za nedostatky kompetentným osobám systému.
Návrhy na zlepšenie systému kvality cestovného ruchu na Slovensku
1. Navrhujeme vypracovanie marketingového plánu, ktorý je kľúčom k úspechu
spoločnosti. Preto je potrebné zaistiť efektívnejšie poskytovanie systému kvality na
Slovensku. A to na základe mapovania doterajšieho fungovania spoločnosti, ich úspechov a
motivácie zamestnancov. Prostredníctvom marketingového plánu môžeme zistiť nedostatky,
ktorých sa dopúšťame v doterajšom fungovaní.
2. Ďalším naším návrhom je zníženie nákladov na školenie, či predĺženie doby na
obnovenie certifikátu. Táto zmena by mohla viesť k veľkému záujmu spoločnosti k
získavaniu certifikátu, pretože si myslíme, že finančná stránka spoločnosti je jedným z
problémov.
3. Ďalej by sme radi navrhli zníženie doby na školenie, keďže ročné školenie ku trom
rokom platnosti je dlhá doba. To by mohlo viesť k rýchlejšiemu vybavovaniu certifikátov
a zároveň zvýšeniu množstva certifikátov.
4. Navrhnúť projekt, ktorý by oslovoval spoločnosti vlastniacich certifikát. Hlavným
cieľom projektu by bolo osobné stretnutie s vlastníkmi certifikátov, ktorý by odovzdávali
svoje skúsenosti, pocity, nespokojnosť a prínos systému kvality do spoločnosti. Na základe
týchto poznatkov zhromaždiť informácie o výhodách, nevýhodách a prínosoch pre
spoločnosť, a uviesť ich na webovej stránke, alebo inak uverejniť so súhlasom vlastníkov
certifikátov. Pre spoločnosti, ktoré majú záujem o vlastnenie certifikátu, ale nevedia bližšie
informácie, by tieto zhromaždené informácie zo stretnutí boli motivujúce pre získanie
certifikátu.
5. Navrhnúť a zrealizovať reklamný spot pre televíziu, noviny či rozhlas na propagovanie
systému kvality na Slovensku. Čo by malo viesť viacero spoločností, k bližšiemu poznaniu
a získaniu informácií ohľadom tohto systému kvality.
Navrhujeme opakované a časté aktualizácie webovej stránky a pridávanie nových informácií
o systéme pre záujemcov o certifikát. Taktiež informácie o konferenciách, prezentáciách či
iných akcií, ktoré sa v najbližšiu dobu uskutočnia.
6. Ďalej navrhujeme rýchlejšiu komunikáciu prostredníctvom e-mailov, telefonického
kontaktu a iného spojenia medzi záujemcami a poskytovateľom systému kvality o získavanie
bližších informácií.
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Záver
Slovensko je krajina, ktorá disponuje prírodnými predpokladmi umožňujúcimi
jej ďalší rozvoj. Prírodné a kultúrne predpoklady však niekedy nestačia na to, aby sa
cestovný ruch posúval vpred. Je preto dôležité mať diverzifikovanú ekonomiku, v ktorej
budú mať zastúpenie aj nevýrobné odvetvia akým cestovný ruch je. Cestovný ruch je preto
nevyhnutné podporovať aktívnejšie alebo aspoň na rovnakej úrovni ako iné odvetvia
hospodárstva. Práve zavedenie systému kvality služieb by mohlo prispieť
k jeho ďalšiemu rozvoju a taktiež k zvýšeniu konkurencieschopnosti cestovného ruchu pri
lepšom využívaní jeho potenciálu.
Na Slovensku sa kvalita služieb vyznačuje pomerne veľkou regionálnou disparitou.
Nižšia konkurencieschopnosť subjektov cestovného ruchu je často zapríčinená nedostatočným
riadením kvality. Často sa stretávame aj s výraznými problémami v kvalite služieb zariadení,
ktoré sú zaradené do tej istej kategórie. Nedostatočná konkurencieschopnosť subjektov
cestovného ruchu je do istej miery zapríčinená nedostatočným riadením kvality, pričom práve
zavedenie systémov riadenia kvality by mohli tieto nedostatky odstrániť. Poskytovatelia
služieb v cestovnom ruchu pôsobiaci v Európskej únii sa v súčasnosti zameriavajú hlavne na
počet klientov a ekonomické výsledky spoločnosti a pritom zabúdajú na podrobné
monitorovanie a meranie spokojnosti zákazníkov. Chýbajú detailné a zavedené metódy a
systémy na sledovanie a zvládanie rizík a príležitostí pri poskytovaných službách. Väčšina
stredísk cestovného ruchu nemá vybudovaný systém na riadenie nebezpečenstva súvisiace so
službami a nemá určený systém na ich zvládanie pričom neznalosť rizík je najväčšie riziko pri
podnikaní v cestovnom ruchu. Jedným z najhlavnejších kritérií pri podnikaní v cestovnom
ruchu by mala byť spokojnosť zákazníka. Na základe štatistických výsledkov sú vykazované
zvýšené počty nespokojných klientov. Strediská pôsobiace v cestovnom ruchu by mali poznať
externé vplyvy, ktoré sú relevantné pre ich účel a strategické smerovanie, a ktoré vplývajú na
ich schopnosť dosiahnuť zamýšľaný (plánovaný, očakávaný) výsledok vlastného zavedeného
systému manažérstva kvality. Je prirodzené, že medzi základné princípy pokročilých
systémov manažmentu kvality patrí princíp neustáleho zlepšovania a inovácií, ktoré by mali
byť v každej organizácii skutočným motorom ich trvalého rozvoja.

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:
doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
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