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K použitiu tohto materiálu: 
Cieľom projektu PORTAL je zrýchlenie prieniku výsledkov výskumu EÚ do oblasti lokálnej a 
regionálnej dopravy prostredníctvom vytvorenia nových kurzov a učebných materiálov. 
Užívateľmi výstupov projektu sú inštitúcie vyššieho vzdelávania.  
Kvôli veľkosti, a v niektorých prípadoch aj počtu individuálnych projektov, nie je možné 
podrobne priblížiť každý jednotlivý výstup a zahrnúť ho do týchto textových materiálov.  
Nasledovný súbor materiálov má slúžiť ako PORTÁL (vstupná brána) a uľahčiť prístup 
k jednotlivým projektom a detailným výsledkom prostredníctvom prednášajúcich. 
Tento materiál si nekladie za cieľ kompletnosť 
Pretože očakávania prednášajúcich vzhľadom na tento materiál sú dosť rozdielne - sú v stupnici 
od „poskytnutia prehľadu o výsledkoch výskumných EÚ projektov v špecifických oblastiach až 
po poskytnutie špeciálnych a detailných výsledkov jednotlivých projektov“ – tento materiál je 
pokus o viac alebo menej úspešný kompromis, ktorý by mal uspokojiť všetky skupiny 
užívateľov.  
Predložené kompendium obsahuje výsledky z EÚ projektov, doplnené o výsledky z národných 
výskumných projektov. PORTAL ďakuje partnerom a spolupracovníkom týchto projektov. 
Úplný zoznam projektov, konzorcií a citovaná literatúra je na konci materiálu.  
Tento materiál výsledkov projektov témy “Kvalita a benchmarking vo verejnej doprave” 
bola kompilovaná Pascalom Vincentom (CERTU) v roku 2001 a upravená po workshope 
s prednášajúcimi v roku 2002.  
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1. Úvod 
1.1 Definovanie hlavnej témy 
Kvalita a benchmarking vo verejnej doprave patria medzi manažérske postupy. Aj keď sú už 
tieto postupy používané vo výrobnom sektore dlhú dobu, v ovlasti verejnej dopravy nie sú 
veľmi známe.  
Pojmy kvalita a benchmarking musia byť jasne definované, pretože ich súčasné používanie nie 
je vo všeobecnosti priemerané: kvalita je veľmi známy pojem, ale každý sa snaží o vlastnú 
interpretáciu. A benchmarking je často redukovaný len na určitý druh porovnávania. 
V skutočnosti nie je možné kvalitu definovať jednoduchou a krátkou definíciou. Pravdepodobne 
najlepšie vyjadrujú úmysel použitia týchto pojmov dve prídavné mená - formálne a 
kvantitatívne prístupy. Kvalita je relatívny pojem: záleží na tom, ktorú reláciu medzi tromi  
prvkami máme na mysli: ciele, prostriedky a výsledky. Obzvlášť to platí v oblasti verejnej 
hromadnej dopravy, kde tak ako v iných verejných službách platí, že ciele nie sú vo 
všeobecnosti dostatočne presne určené. Vo verejnej doprave sú výsledky závislé od vnímania 
užívateľom, a preto je poskytovanie služieb je ťažké dostať na úroveň, ktorá by bola 
postačujúca.  
Čo sa týka benchmarkingu, jadro koncepcie je určite v pojme porovnanie. Ale porovnanie nie je 
"benchmarkovanie". Porovnávanie je statické, ale benchmarking je dynamický. Hlavná 
myšlienka benchmarkingu je založená na zlepšovaní a na akcii.  

1.2 Ciele a zručnosti 
Vzdelávací cieľ tejto témy je dvojaký: 

• oboznámiť účastníkov s rôznymi metódami a nástrojmi, ktoré sa využívajú na zlepšovanie 
kvality v sektore verejnej dopravy. Pomerne novým nástrojom je benchmarking. 

• umožniť účastníkom  pochopiť, že za koncepciou kvality je rigorózny vedecký prístup. 

Z toho vyplýva, že táto kľúčová téma je v podstate metodologickým prístupom. 
V mnohých európskych krajinách sleduje zlepšovanie kvality stále viac a viac súvislosti, 
spojené s konkurencieschopnosťou. To je dôvod, prečo úspešné spoločnosti váhajú podrobne 
oboznamovať s používanými metódami. Preto sa vyučujúcim odporúča odvolávať sa na svoje 
lokálne skúsenosti, ktoré aplikujú do prezentovaných koncepcií. Príklady z Európy a zo 
vzdialenejšieho zahraničia, ktoré sú uvedené na jednoduchú demonštráciu, nemôžu byť 
v takomto type dokumentu hlbšie prezentované. 
Spojitosť medzi  kvalitou a regulačným rámcom verejnej dopravy môže byť lepšie pochopená  
s rozvíjaním témy "Regulačný rámec vo verejnej doprave". Preto sa odporúča lektorom aj 
účastníkom oboznámiť sa aj s materiálom, spracovaným na túto tému. 
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Študenti majú získať nasledujúce zručnosti a vedomosti: 

• Porozumieť skutočnosti, že kvalita verejnej dopravy nie je kvalitatívna koncepcia. 

• Poznať viacero rôznych nástrojov merania a zlepšovania kvality a byť schopní kvalitu 
monitorovať. 

• Uvedomiť si nový spoločný európsky rámec kvality verejnej dopravy. 

• Mať jasné vedomosti o pojme benchmarking. 

• Poznať kľúčové faktory úspechu benchmarkingu a byť schopní iniciovať proces 
bechmarkingu. 

• Byť schopní podať správu o študovanej oblasti ako regionálnym úradom, tak aj operátorom.  

1.3 Spojenie s politikou EÚ 
V rámci európskej diskusie sa všeobecne súhlasí s tým, že verejná doprava hrá v budúcom 
dopravnom systéme dôležitú úlohu, zacielenú na udržateľnosť životného prostredia. Vznik tohto 
povedomia má pôvod v posledných desaťročiach a v znečisťovaní ovzdušia, ktoré je spôsobené  
automobilovou dopravou. Okrem týchto aspektov sú však očakávamné od verejnej dopravy  aj 
ďalšie príspevky k zlepšovaniu kvality života v európskych mestách. Tento dokument 
predstavuje výsledky výskumu v oblasti "Kvalita a benchmarking vo verejnej doprave". Jeho 
hlavné zameranie smeruje k metódam identifikácie, kvantifikácie a porovnávaniu štandardov 
v mestskej a regionálnej verejnej doprave. 
V mnohých dokumentoch, ktoré boli publikované v posledných rokoch, Európska komisia 
výlučne vyžaduje, aby tieto metódy zohrávali dôležitú úlohu v budúcich systémoch verejnej 
dopravy. Je však očividné, že dokumenty, ktoré sa týkajú uvedených metód (a rovnako aj 
koncepcie "kvality verejnej dopravy") sú vytvárané postupne. V roku 1990 Komisia publikovala 
zelenú správu "On the Urban Environment"  (O prostredí mesta, COM(90) 218), ktorá sa 
zaoberala širokou oblasťou problémov, ktoré všeobecne sprevádzajú mestské prostredie. 
"Zelená správa" bola uzatvorená konštatovaním, že "aj keď bolo dlhodobo preukázané, že 
verejná doprava prispieva k redukcii dopravy v meste, len málo miest významne postúpilo v 
posune od individuálnej k mestskej doprave". Zelená správa tvrdí, že hlavná vina tohto 
nedostatku spočíva v slabinách územného plánovania, vedúcich k podmienkam, ktoré nie sú 
dostatočné na zavedenie ekonomickej efektívnosti verejnej dopravy. Rovnako je tu však 
komentovaná potreba zlepšenia služby a investovania do dopravných prostriedkov verejnej 
dopravy. Už približne od roku 1995 sa v politických dokumentoch explicitne vyžaduje zahrnutie 
zákazníka verejnej dopravy do procesu definovania a merania kvality. Osobitne sa to zdôrazňuje 
v tej časti vydania Zelenej správy, ktorá sa zaoberá témou "Sieť obyvateľov – naplnenie 
potenciálu verejnej osobnej dopravy v Európe". Je tu taktiež prezentovaná kontrolná tabuľka na 
hodnotenie štandardov verejnej dopravy z pohľadu zákazníka. Text argumentuje, že takéto 
kontrolné listy môžu poslúžiť ako pracovný nástroj pre občanov. Tento nástroj vytvára politický 
tlak na dôležité úrady, aby sa cielene zamerali na zlepšenie kvality verejnej dopravy. 
Iná ilustrácia "Sieť obyvateľov" uvádza nový prístup k štandardom vo verejnej doprave, kde sa 
napríklad navrhuje minimálna úroveň vodičského vzdelania, indikujúc záujem o "mäkké" 
aspekty štandardu. V kontraste k roku 1990, kedy sa zelená správa  zdala viac zameraná na 
"tvrdé" aspekty, ktoré vystihuje termín " efektívnosť". V "Sieti obyvateľov" je uvedený taktiež 
prvý krok k benchmarkingu vo verejnej doprave a taktiež podnet k udeľovaniu Európskej ceny 
za najlepšiu prax vo verejnej doprave. 
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Nedávno (2001) bola publikovaná biela správa s názvom "Európska dopravná politika do 2010 
– čas rozhodnutia". V tomto dokumente je popísané a komentované množstvo meraní. 
Vzhľadom na podružnosť tam mnoho otázok môže byť riešených mimo spoločnej európskej 
úrovne.  Navzdory tomu správa uvádza dobré dôvody na vznik celoeurópskej diskusie – 
napríklad s cieľom prevziať skúsenosti od ostatných. Rovnako je vnímaná koncepcia "najlepšej 
praxe" (teda benchmarkingu) ako efektívny spôsob na získanie úžitku zo skúseností druhých. 
Správa z roku 2001 je taktiež založená na zákazníckej perspektíve, štandardoch a kvalite. Jeden 
z inovatívnych návrhov v tomto dokumente sa všeobecne venuje zaručeniu práv užívateľov na 
špecificky očakávanú úroveň každej jazdy. Takýto "mechanizmus ochrany cestujúcich" bol 
navrhnutý a zavedený do železničnej dopravy a námornej dopravy (v leteckej medzinárodnej 
doprave je už dávno aplikovaný). Biela správa však uvádza, že aj do oblasti služieb mestskej 
hromadnej dopravy by v budúcnosti mali byť aplikované záruky kvality "tak ďalekosiahlo ako 
to bude možné". 

1.4 Výzvy 

Európsky kontext zabezpečovania mestskej hromadnej dopravy 
Mestská hromadná doprava zohráva v každodennom živote životne dôležitú úlohu: 

• 80% európskych občanov žije v mestských oblastiach (záleží na regióne); 

• za jeden rok jeden občan vykoná 1000-1300 ciest dostupným dopravným prostriedkom 
(záleží na regióne); 

• v rámci E.Ú. je každoročne vykonaných okolo 500 miliárd ciest;  

• každý občan má možnosť voľby medzi rôznymi druhmi dopravy. Výber konkrétneho druhu 
dopravy je založený predovšetkým na pojmoch ako dostupnosť, kvalita, cena a povesť 
operátora; 

• občania všetkých sociálno-ekonomických skupín očakávajú rastúcu hodnotu služieb, 
poskytovaných zákazníkom vo všetkých oblastiach ich života; 

• “pridaná hodnota” produktov a výkonov verejnej hromadnej dopravy je prinášaná ako 
jednotlivcom, tak aj najširšej verejnosti; 

• verejná doprava je podnikanie, ktoré pomáha podporovať kvalitu života, udržateľnosť 
zamestnanosti a potenciálu rozvoja. Jej trhové správanie a poslanie je odvodené zo širokej 
škály dopytu;  

• efektívne zabezpečenie života v meste vyžaduje od systému verejnej dopravy, aby bol: 
spoľahlivý, hospodárny, otvorený spolupráci, rešpektujúci zákazníka, dostupný; 

• v súčasnom svete, ktorý vyžaduje služby v reálnom čase, je dôležité uvedomiť si 
hypotetickú hodnotu, dočasnosť a pominuteľnosť nevyužitých kapacít mestskej hromadnej 
dopravy. 
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Zmeny, týkajúce sa  účastníkov mestskej hromadnej dopravy 
Sektor mestskej hromadnej dopravy je pre prosperitu celej Európskej únie veľmi dôležitý. 
Schopnosť ľudí premiestňovať sa vnútri EÚ podstatne vzrástla redukciou právnych obmedzení a 
zjednodušením procedúr pre udeľovanie víz. Ďalšie uvoľnenie sa očakáva v blízkej budúcnosti. 
Toto povedie ku ešte významnejšiemu rastu mobility v nasledujúcich dekádach. 
Nároky občanov, vedúce ku zvyšovaniu mobility, môžu byť splnené len prijatím takých 
princípov a praktík kvality, ktoré povedú k zlepšovaniu verejnej dopravy pre podporu 
udržateľnej mobility pomocou vysokej kvality a zmysluplnej úrovni taríf. 
 
Ak úrady a operátori netvoria takú politiku dopravy, ktorá by bola dostatočne orientovaná na 
zákazníka, vedie to ku: 

• znižovaniu frekvencie využívania služby; 

• strate podpory; 

• “lacnému a bezstarostnému” používaniu starých vozidiel a k nízkym platom zamestnancov; 

• ďalšiemu poklesu ekonomiky (hospodárnosti) atď. 

 
Zvyšovanie medzimestskej mobility musí sprevádzať zmysluplné prepájanie mestskej a 
regionálnej verejnej dopravy. Zariadenia inter-modálneho rozhrania pritom zohrávajú veľmi 
dôležitú úlohu. Rast individuálnej dopravy (automobilovej) núti sektor verejnej dopravy vážne 
sa zamýšľať nad problémami, ktorých riešenie má viesť ku: 

• zmene riadenia od produktového k zákazníckemu; 

• zmene systémov manažérstva kvality na nástroj zmeny pre získanie prínosu pre všetkých 
účastníkov v sektore mestskej hromadnej dopravy – kontaktný personál, zákazníkov, 
akcionárov, manažérov; 

• povzbudzovaniu k inováciám a k efektívnemu šíreniu “najlepších praktík”; 

• zvyšovaniu všeobecného využívania verejnej dopravy uľahčovaním služieb intermodálnej 
dopravy, kde má zákazník možnosť voľby v konkurenčnom prostredí.  

• aplikovaním týchto princípov a prijatím prístupu kvality môže verejná doprava zlepšiť svoju 
konkurencieschopnosť voči individuálnej doprave. 
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1.5 Popis – sumár obsahu 
Tento materiál je rozdelený do piatich hlavných častí : 

• Popis siedmich manažérskych nástrojov na pochopenie koncepcie kvality a pomoc pri jej 
zlepšovaní. Niektoré z nich sú už známe, niektoré sú pomerne nové: slučka kvality; metódy 
samoposudzovania; benchmarking; štandardizácia a certifikácia; partnerstvo v kvalite; 
garancia služby a zmluvy o službe;  rámec kvality, definovaný CEN.  
Keďže benchmarking je pomerne nová koncepcia v oblasti verejných služieb, v materiáli je 
popisovaný viac ako iné nástroje. 

• Kvalita mestskej hromadnej dopravy je ovplyvňovaná viacerými zásadami. Táto časť 
poukazuje na to, že kvalita nie je koncepcia, ktorá môže existovať samostatne. Okrem toho, 
že poukazuje na cyklus statočnosti kvality, ukazuje jej závislosť na iných faktoroch ako 
napr.: plánovanie, interní a externí účastníci, dôležitosť merania, vzťah k životnému 
prostrediu.  

• V mestskej hromadnej doprave vystupujú dve  základné skupiny účastníkov: lokálne 
autority a operátori. Kvalita silno závisí od procedúry výberu operátora a od vzťahov medzi 
lokálnymi autoritami a operátormi. Časť, venovaná tejto téme skúma oba tieto elementy vo 
vzťahu ku kvalite. 

• Existuje niekoľko odporúčaní pre 3 typy účastníkov, ktorí sú zahrnutí do procesu 
zlepšovania: lokálne autority, operátori a výrobcovia. 

• Celá koncepcia je ilustrovaná konkrétnymi výsledkami z európskych projektov. 
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2. Obsah pojmu kvalita verejnej dopravy 
2.1 Nástroje manažérstva kvality 
Je niekoľko nástrojov, ktoré slúžia uľahčeniu porozumenia koncepcie kvality a procesov 
neustáleho zlepšovania: 

• slučka kvality; 

• metódy samo-posudzovania; 

• benchmarking; 

• štandardizácia a certifikácia; 

• partnerstvo kvality; 

• garancia služby a charty služby; 

• rámec kvality CEN; 

Slučka kvality:  zákaznícka orientácia namiesto produktovej orientácie 
Ide o: 

• dynamický proces; 

• proces, vedúci k zlepšovaniu; 

• princíp, ktorý môže byť aplikovaný tak na úroveň systému, ako aj vnútri systému; 

• spôsob definovania požadovaných služieb a identifikovania priorít zmeny.  
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-

Očakávaná
kvalita

Vnímaná
kvalita

Cieľová
kvalita

Poskytovaná
kvalita

KONEČNÝ ODBERATEĽ:
Cestujúci a obyvatelia mesta

SLUŽBA:
Operátor, mesto, spoločnosť, úrady, ...

Meranie
spokojnosti
zákazníka

Meranie
výkonnosti
organizácie

 

  Obr.č.  1 Slučka kvality na úrovni verejnej hromadnej dopravy. Zdroj: AFNOR 

Slučka kvality vyplýva zo série interakcií medzi dvomi jasne odlišnými pohľadmi: pohľad 
zákazníka a pohľad poskytovateľa služby (dodávateľa). Je založená na štyroch zreteľných 
benchmarkoch: 
 
 
Očakávaná kvalita: toto je úroveň 
kvality, ktorá je očakávaná zákazníkom a 
môže byť definovaná v pojmoch 
vyjadrených a skrytých očakávaní. 
Úroveň očakávanej kvality cestujúcimi 
môže byť definovaná ako suma určitého 
počtu vážených kritérií kvality. 
 
 
 

Obr. č. 2: Očakávaná kvalita 



Benchmarking a manažérstvo kvality  13 

Písomný materiál projektu PORTAL www.eu-portal.net 

 

Cieľová kvalita: toto je úroveň kvality, 
ktorú si určuje operátor ako cieľ služby, 
ktorú chce poskytnúť zákazníkom.  
Závisí na úrovni očakávaní cestujúcich, 
na externých a interných tlakoch, 
rozpočtových obmedzeniach i od 
výkonnosti konkurencie. 
 
 
 
 
 
 
 
Poskytovaná kvalita: toto je úroveň 
kvality, ktorá je dosahovaná na 
každodennej základni pri normálnych 
podmienkach prevádzky. Do úvahy sú 
taktiež brané prerušenia a zlyhania 
služby, aj keď neboli spôsobené 
prevádzkovateľom. 
 
 
 
 
 
 
 
Vnímaná kvalita: to je úroveň kvality, 
ktorá je pociťovaná zákazníkom počas 
cestovania. Zákazník však často vníma 
kvalitu nielen zo samotnej služby, ale aj 
z informácií, získaných z iných zdrojov 
– okolie, ostatní cestujúci a 
prostredníctvom jeho predchádzajúcich 
skúseností, spojených s danou službou.  
 

Obr. č. 3: Cieľová kvalita 

Obr. č. 4: Poskytovaná kvalita 

Obr. č. 5:Vnímaná kvalita 
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Obr. č. 6: Výnimočná kvalita 

Pomocou štyroch uvedených benchmarkov môžeme definovať štyri kritické medzery v návrhu 
služby: 

• medzera medzi vnímanou kvalitou a očakávanou kvalitou; 

• medzera medzi očakávanou kvalitou a cieľovou kvalitou; 

• medzera medzi cieľovou a poskytovanou kvalitou; 

• medzera medzi poskytovanou kvalitou a vnímanou kvalitou;. 

Zlepšenie efektívnosti služby a kvality uzatvára tieto štyri medzery. 
Majme taktiež na mysli, že "predimenzovaná" kvalita môže byť v skutočnosti nekvalitou, 
pretože môže ísť o splnenie požiadaviek, ktoré zákazníka nezaujímajú.  

Metódy samoposudzovania 
Prístup samosposudzovania je založený 
na koncepcii “merať a zlepšovať” 
s cieľom iniciovať procesy neustáleho 
zlepšovania v určitom systéme.  
Samoposudzovanie predstavuje praktickú 
cestu pre organizácie, ktoré chcú merať 
svoju vlastnú výkonnosť a na základe 
výsledkov merania ju následne zlepšovať 
prostredníctvom prispôsobovania svojho 
systému organizácie. Samoposudzovanie 
je určené pre porovnávanie vlastnej 
organizácie v čase, prípadne pre 
porovnávanie s inými organizáciami.  

 

Model EFQM pre samoposudzovanie 
Už pre niekoľkými rokmi EFQM vyvinula efektívny model pre manažérstvo kvality na úrovni 
podniku alebo výrobného systému. EFQM definuje samoposudzovanie ako “upretie prísneho 
pohľadu na vlastnú organizáciu a jej obodovanie vzhľadom na ideál alebo model (v tomto 
prípade model EFQM). Výsledky poukazujú na silné stránky organizácie a oblasti pre 
zlepšovanie a poskytujú základňu pre budúce stratégie a plány zlepšovania …”. 
V sektore verejnej hromadnej dopravy môže samoposudzovanie určite viesť k zlepšeniu 
vedomostí o systéme a o výkonnosti podniku. 
 
Vnútri dopravného systému môžu byť identifikované slabé stránky v oblasti: 
Vodcovstva a koordinácie systému:  rozdelenie zodpovedností medzi rôzne časti organizácie 
(“Kto robí čo?”) nie je vždy dobre definované a to často vedie ku duplikácii úsilia.  Otázky, 
ktoré si kladieme, sú: "Sú dostupné zdroje efektívne využívané?" a "Robíme všetko tak, aby 
sme optimalizovali riadenie celého systému?". 
Politika a stratégia:  Stratégia a politika dopravy nie sú vždy koordinované a integrované 
v čase a priestore. V dopravnej politike nie je často dobre pochopená dôležitosť mestskej 
hromadnej dopravy.  Sektor mestskej hromadnej dopravy neponúka jednotný obraz 
doplnkových spôsobov dopravy, dostupných verejnosti. 
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Starostlivosť o zamestnancov:  Z tohto zreteľa je dôležitá otázka: “Dostávajú pracovníci 
v sektore mestskej hromadnej dopravy zodpovedajúci výcvik a majú príležitosti na rozvíjanie 
svojich schopností?". 
Spokojnosť zákazníkov:  Spokojnosť zákazníkov je meraná predovšetkým na úrovni 
operátora: "Spĺňa služba, ktorá je poskytovaná operátorom, očakávania užívateľov?", "A čo 
meranie globálnej spokojnosti s dopravným systémom?", "A čo očakávania účastníkov, 
potenciálnych užívateľov a tých, čo služby MHD nepoužívajú?". 
Obchodné výsledky:  Obchodné výsledky musia byť merané na úrovni operátora a nie len na 
globálnej úrovni systému. Nástroje merania nie sú vždy dostupné a tiež potrebujú vývoj, aby 
umožňovali presnejšie meranie výsledkov systému. 
Vplyv na spoločnosť: podobne ako vzhľadom na obchodné výsledky, je potrebné vytvoriť 
meracie nástroje aj na meranie globálneho vplyvu dopravného systému na jeho okolie. 
Dopravné zápchy a znečisťovanie životného prostredia sú v súčasnosti veľmi citlivými témami, 
o ktoré sa mestá živo zaujímajú. 
 
EFQM model sústreďuje deväť manažérskych zdrojov a navrhuje metódu váženého 
posudzovania. 
 
 

Vodcovstvo
10%

Manažérstvo
ľudských zdrojov

9%

Spokojnosť
zamestnancov

9%

Procesy
14%

Obchodné
výsledky
15%

Politika a
stratégia

8%

Zdroje
9%

Spokojnosť
zákazníkov

20%

Vplyv na
spoločnosť
6%

Prostriedky 50% Výsledky 50%
 

Obr. č. 7: EFQM model podnikateľskej výnimočnosti, vhodný aj pre samoposudzovanie. Zdroj: EFQM 

Model EFQM pozostáva z 9 rámcov, ktoré sú rozdelené do dvoch polí: prostriedky a výsledky. 
Pracovná metóda, ktorú využíva samoposudzovanie, využíva formu otázok.  Na každý 
z deviatich rámcov musí byť položená hlavná otázka samoposudzovania, ktorá sa týka 
identifikácie kritéria. Ide o to, aby sa dané kritérium skutočne posudzovalo aj z hľadiska obsahu 
skutočne presne. Predložené otázky musia rešpektovať úroveň osobnej dopravy, úroveň 
podniku, poskytujúceho služby osobnej dopravy (úroveň operátorov) a úroveň verejných autorít 
(úradov), ktoré sú zodpovedné za aktivity osobnej dopravy v oblasti. 
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Model EQUIP  
Equip je názov projektu (Extending the Quality of Public Transport), išlo o projekt, 
podporovaný EÚ v  4. rámcovom programe. Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť metódu 
samoposudzovania pre operátorov v oblasti verejnej hromadnej dopravy ako prvý krok pre 
proces benchmarkingu. 
Nižšie uvedená tabuľka predstavuje skupiny indikátorov a uvádza počet indikátorov v skupine. 

• Indikátory profilu spoločnosti (Skupina 1) predstavujú základ výberu benchmarkov 
operátorov. Indikátory popisujú, ako je podnik organizovaný a ako organizácia podniká 
v oblasti pôsobenia. Niektoré aspekty profilu podniku môžu obmedziť výber potenciálnych 
partnerov, napr. jeho veľkosť a lokalizácia oblasti pôsobenia, taktiež typ a počet 
konkurentov (ak nejakí sú). 

• Externé vplyvy na operátora (Skupina 2) tvoria kľúčový súbor indikátorov, ktoré určujú 
benchmarkingové partnerstvo vo vzdialenejšom kroku. Okolie, v ktorom operátor poskytuje 
služby, môže významne vplývať na operátora. Obzvlášť to platí v prípade, že porovnávame 
na medzinárodnej úrovni a operátori pochádzajú z rôznych trhových prostredí s rôznou 
úrovňou regulácie a subvencií. Navyše sa môže stať, že medzi krajinami existuje výrazne 
rozdielne právne a prevádzkové prostredie. 

 

Skupina Názov skupiny Počet indikátorov 
v skupine  

1 Profil spoločnosti 21 

2 Externé vplyvy na operátora 13 

3 Príjmy a štruktúra cestovného 9 

4 Využitie majetku / kapacity 8 

5 Spoľahlivosť 5 

6 Produkčné náklady 3 

7 Výkonnosť podniku 4 

8 Technická výkonnosť 6 

9 Spokojnosť zamestnancov 12 

10 Spokojnosť zákazníkov 7 

11 Bezpečnosť  3 

Spolu: 91 

        Tab. 1 Skupiny indikátorov podľa projektu EQUIP 
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• Skupina 3 - Príjmy a štruktúra cestovného, obsahuje indikátory, ktoré definujú štruktúru 
cestovného daného operátora. Zahrňujú všeobecný popis cestovného na určité vzdialenosti, 
spolu s detailnejším pohľadom na väzby indikátorov na náklady súkromnej a verejnej 
dopravy, pomer medzi jednoduchým a mesačným lístkom, podmienky, za ktorých nie je 
potrebné platiť cestovné. 

• Využitie dopravných prostriedkov a pracovnej sily je kľúčom ku finančnej výkonnosti 
operátora verejnej dopravy (Skupina 4, Využitie majetku / kapacity).  Najdôležitejšie 
indikátory sú tie, ktoré vyjadrujú využiteľnosť počtu miest v dopravnom prostriedku, čas, 
ktorý cestujúci strávi v dopravnom prostriedku, využitie dopravných prostriedkov a vodičov 
a taktiež vzdialenosť, ktorá je neproduktívne prejdená bez toho, aby produkovala príjmy. 

• Aj keď operátor bude využívať svoj majetok dobre, jeho výkonnosť môže byť ohrozovaná 
nedostatočnou spoľahlivosťou (Skupina 5). Napríklad: služby sa môžu oneskorovať alebo 
byť zrušené na počiatku alebo počas jazdy a operátor môže mať ťažkosti, aby zabezpečil 
plánované služby. 

• Indikátory produkčných nákladov (Skupina 6) merajú, ako efektívne je schopný operátor 
vykonávať služby s dostupnými zdrojmi.  Tieto indikátory závisia od monetárnych 
jednotiek. To limituje ich využívanie, pretože operačný rámec musí byť podobný medzi 
operátormi, ktorí sú vzájomne porovnávaní.  

• Väčšina z indikátorov výkonnosti organizácie (Skupina 7) je viac národne ako 
medzinárodne orientovaných. Indikátory, ktoré sú zvolené na meranie výkonnosti 
organizácie, poskytujú široký prehľad – ako napr. celkový prevádzkový zisk alebo strata, 
prevádzková výkonnosť, čistá marža a krytie zisku. Merané musia byť taktiež trendy za 
obdobie predchádzajúcich piatich rokov. 

• Súčasťou indikátorov sú dve zložky technickej výkonnosti (Skupina 8): v prvom rade sú 
merané indikátory, ktoré sú priamo ovplyvňované výkonmi cestnej dopravy, ako napr. 
spotreba pohonných hmôt, emisie, spoľahlivosť a inštalovanie zariadení, ktoré sprevádzajú 
prepravu cestujúcich. Po druhé sú to indikátory, ktoré sa týkajú programu údržby.  

• Väčšina indikátorov, týkajúcich sa spokojnosti zamestnancov (Skupina 9) môže byť 
posudzovaná operátorom, s využitím záznamov organizácie. 

• Najlepší a často jediný spôsob, ako získať relevantné informácie o spokojnosti zákazníkov 
(Skupina 10) je vykonanie prieskumu medzi cestujúcimi, ktorí práve využívajú hromadnú 
dopravu. Výsledky prieskumu sa môžu veľmi jednoducho porovnať s obrazom, ktorý má 
operátor o vlastnej výkonnosti. Operátor môže byť požiadaný o vyplnenie rovnakého 
dotazníka ako cestujúci. Údaje o zistení mienky zákazníka môžu byť v rámci 
benchmarkingu dané do súvisu aj s indikátormi, ktoré sú merané v prevádzke, ako napr. 
počet sťažností a pohotovosť dopravných prostriedkov. 
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• Skupina indikátorov, venovaná bezpečnosti (Skupina 11) pokrýva aktuálnu bezpečnosť 
dopravy a bezpečnosť pracovného okolia.  Sledované sú: počet nehôd na cestách spolu 
s počtom zranení vodičov a cestujúcich. 

V rámci každej zo skupín indikátorov je definovaný určitý počet hlavných indikátorov. Sú to 
tieto nasledovné indikátory: 

Číslo 
skupiny a 
indikátora 

Názov 
Číslo 

skupiny a 
indikátora  

Názov 

1.1 Subkontraktovanie služieb 7.1 Prevádzkový zisk alebo strata 

1.3 Rozsah služieb 8.2 Emisie 

1.4 Najazdené kilometre 8.3 Spoľahlivosť dopravných prostriedkov 

1.6 Zostava vozového parku 9.1 Fluktuácia zamestnancov 

1.7 Počet jázd cestujúcich 9.2 Chorobnosť 

1.15 Prevádzková rýchlosť 10.1 Návratnosť cestujúcich 

2.9 Externé príspevky ku variabilným 
nákladom 

10.3 Dostupnosť dopravných prostriedkov 

3.3 Typy cestovných lístkov 10.4 Spokojnosť v dopravnom prostriedku 

4.1 Faktor využitia 10.5 Spokojnosť na zastávke 

4.2 Využitie vozového parku v špičke 10.6 Informácie a pod. 

5.3 Neuskutočnené jazdy 10.7 Presuny medzi dopravnými 
prostriedkami 

5.4 Oneskorené jazdy  11.1 Nevhodné udalosti 

6.2 Náklady na zamestnanca 11.3 Zdravie a bezpečnosť cestujúcich 

6.3 Náklady na dopravný prostriedok a 
cestujúceho 

  

Tab. 2 Super indikátory. Zdroj: EQUIP  

Čo sa týka spätnej väzby od cestujúcich, odporúča sa rozlišovať medzi rôznymi aspektmi, ktoré 
nemajú rovnakú váhu vo vnímaní kvality: dôležitosť skúmaného predmetu a názor zákazníka o 
kvalite (očakávanej alebo vnímanej) služby. 
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Nasledujúci graf ukazuje jednoduchý spôsob prezentácie výsledkov. 
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Obr.č. 8: Interpretácia výsledkov váženého priemeru bodovania z prieskumu názorov 

Príklad indikátora: 
1.3 Rozsah služieb

Perióda:
Method:

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
Urban access

Connecting
Rural access

Demand Responsive Transport

Pozri Systémovú tabuľku definícií kvôli definícii služby alebo jej oblasti
prístup do mesta a pod.), a dopravu, zodpovedajúcu dopytu

Hneď ako to ide pri informácii o zmenách
Osobné znalosti operátora

Uveď "Áno" do zodpovedajúcich políčok

Percentuálne zastúpenie  služieb

The type of service area is an important description of the operation. Some operators will be hybrids (these
are likely to be large companies). See also vehicle kilometres [1.4], fleet composition [1.6], passenger trips
[1.7] and passenger kilometres [1.8]). In a number of cases a service will change its character during its route
(e.g. it may start as a rural access service but end as a connecting service) - this variation is accommodated
by the broad bands used to complete the indicator.
[The EQUIP Handbook does not specify indicators that relate to the actual size of the operational area, as it is
difficult to calculate, and may have limited meaning for operators where services are mainly connecting and/or
rural access].

Percento z celkového rozsahu služieb, ktoré sú prevádzkované vo všetkých
oblastiach

Tab. 3 Príklad indikátora. Zdroj: EQUIP 
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Benchmarking 

Definícia a ciele 

Samotný pojem “benchmarking”  
Je známych niekoľko prístupov k definícii pojmu benchmarking: 
Pojem “benchmarking” bol vytvorený už pre mnohými rokmi, ale stále nie je skutočne 
pochopený a toto slovo je denne nesprávne používané. Často môžeme počúvať slová 
‘benchmark’, ‘benchmarking’, ‘benchmarkovať’ a ‘najlepšie praktiky’, ktoré sa navzájom 
zamieňajú. V skutočnosti však majú štyri kompletne rozdielne významy, ktoré nie sú navzájom 
zameniteľné! 
Benchmark je štandard výnimočnosti alebo úroveň, voči ktorej sa iné podobné objekty merajú 
alebo posudzujú.  Je to čosi, čo je hodné napodobňovania. 
Benchmarking je proces.  Je to prostriedok, ktorým chceme dosiahnuť v určitej oblasti úroveň 
výkonnosti, ktorá je v súčasnosti lepšia ako naša. 
 
Jednoducho vyjadrené -  benchmarking je proces, pozostávajúci z nasledovných krokov: 
definovanie benchmarku; 
zistenie, akú najlepšiu hodnotu má benchmark (čo je štandardom výnimočnosti); 
určenie, ako je dosahovaná úroveň (aké metódy alebo procesy produkujú tieto výsledky?); 
rozhodnutie, ako vykonať zmeny vo vlastných podnikových procesoch, ktoré dovolia 
organizácii dosiahnuť alebo prekonať benchmark; 
“najlepšia prax” je prostriedok, ktorým je úroveň “benchmarku” dosahovaná. 

Ciele 
Benchmarking môže byť popísaný ako systematické porovnávanie výkonnosti organizácie voči: 

• iným oddeleniam/pobočkám (vnútorný benchmarking); 

• iným organizáciám, konkurencii alebo vedúcim organizáciám v odvetví (externý 
benchmarking). 

Hlavným cieľom benchmarking je stavať na úspešných skúsenostiach ostatných namiesto 
“znovu vynachádzania kolesa”. Myšlienka je jednoduchá: najvýkonnejšia cesta pre 
implementáciu zmeny je učením sa z pozitívnych skúseností iných organizácií. Realizácia 
procesu benchmarkingu s najlepšími spoločnosťami v podobnom type aktivít a s podobnými 
procesmi môže organizácii pomôcť identifikovať spôsob dosiahnutia (prax) úspechu a upravený 
ho použiť pre vlastné potreby.  Benchmarking je spôsob manažmentu, ktorým sa zdôrazňuje 
neustále zlepšovanie. Je to ideálny nástroj efektívnejšieho využívania zdrojov, redukcie 
nákladov a zlepšenia kvality služby. 
Použitím benchmarkingu ako východiskovej základne sa snaží “učiaca organizácia” stále 
udržiavať kontakt s najnovšími a najlepšími praktikami v danej oblasti, namiesto spoliehania sa 
na nemoderné myšlienky alebo utópie. Benchmarking je vždy vykonávaný so zámerom 
implementácie zlepšovania. Analýza môže byť zameraná na produkty, procesy a/alebo výsledky 
(výstupy). Vykonávajúc benchmarking, organizácia získava informácie na zlepšovanie a rozvoj, 
čo môže viesť ku zlepšovaniu výkonnosti. 
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Benchmarking nie len procesom tvorby, triedenia a porovnávania zhromažďovaných údajov, ale 
je to aj dynamický proces výmeny informácií, ktorý sa môže stať efektívnym katalyzátorom 
zmeny k lepšiemu. Prínosy z benchmarkingu sa odvodzujú z faktu, že: 

• povzbudzuje a oprávňuje manažment na vykonávanie zmien prostredníctvom 
implementácie inovácií a postupov dosiahnutia najlepších výkonov; 

• pôsobí na zvyšovanie spokojnosti zákazníkov a pracovníkov, ako aj na zvyšovanie 
konkurencieschopnosti; 

• v dlhodobejšej perspektíve môže byť extrémne dôležitý pre nastavenie strategických cieľov 
a identifikovanie programov ich dosiahnutia; 

• zvyšuje  uvedomenie si, čo organizácia robí a ako dobre to robí, vyžaduje významnú mieru 
samoposudzovania a motivácie; 

• odstraňuje postoje «klapky na oči» a «tu nevynájdené»; 

Benchmarkovať znamená vykonať benchmarking (použiť proces benchmarkingu) 
Vysvetlenie “porovnania” a “najlepšej praxe”: 
Jadro prístupu benchmarkingu je porovnávanie s ostatnými. Tento prístup ďalej objasníme. 
Prezrite si nasledujúci graf: 
Výsledky 
konkrétneho 
indikátora

A

B

C

D

Čas
rok n-10 rok n rok n+10

 

Obr. 9: Graf s predstavením výsledkov pre určitý indikátor. Zdroj : CERTU 

Predpokladajme, že sme v roku n v meste D, a že si želáme zlepšenie strategicky vybraného 
indikátora (ako napríklad, modálny podiel mestskej hromadnej dopravy. Porovnávame nás 
s mestami A, B a C. 
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Čo by sme mali dodržiavať, aby sme úspešne dosiahli "najlepšiu prax"? 

• Mesto A má najlepší aktuálny výsledok. Ale už 10 rokov neprestajne klesá, a preto sú jeho  
momentálne ciele a ambície zamerané na zastavenie tohto poklesu. Preto sú jeho aktuálne 
dobré výsledky zavádzajúce. 

• Mesto B dosahuje tiež vynikajúci výsledok v roku n, pravidelne rastúci už viac ako desať 
rokov. Ale jeho začínajúca úroveň pred desiatimi rokmi je vzdialená od situácie v meste D. 
Takže je spôsob dosiahnutia dobrých výsledkov užitočný pre mesto D? Musíme byť opatrní. 

• Mesto C nepatrí medzi najlepšie mestá v roku n. Bolo však v porovnateľnej situácii ako 
mesto D pred desiatimi rokmi a od toho obdobia dosahovalo vynikajúce výsledky.  
Samozrejme tento prípad by mal byť do hĺbky preskúšaný.  

Z toho príkladu zisťujeme, že predstava "najlepšej" praxe môže byť chápaná ako "lepšia" prax 
než vlastná. Pri každom porovnávaní si musíme byť istý, či sú regionálne situácie skutočne 
porovnateľné.  
V konečnom dôsledku musíme pre náš ďalší budúci vývoj skúmať aj minulosť. Analyzovanie 
trendov pre určitú periódu je rovnako dôležité ako analyzovanie výsledkov v aktuálnom čase. 

Benchmarking v sektore mestskej hromadnej dopravy 
Aktivity benchmarkingu sa ešte príliš nedotkli sektoru mestskej hromadnej dopravy. Niekoľko 
príkladov použitia existuje, ale tento počet je veľmi malý, príklady pokrývajú len niekoľko 
špecifických aspektov manažérstva a majú často len obmedzené trvanie. 
V sektore dopravy môžeme identifikovať 3 typy benchmarkingu: 
Interný benchmarking: Interný benchmarking nie je špecifický pre verejnú dopravu. To, čo 
môžeme analyzovať a na čo môžeme použiť proces benchmarkingu, sú: administratívny 
manažment, finančný manažment, manažment ľudských zdrojov alebo iné všeobecné 
manažérske praktiky. Pritom je možné využívať  techniky hodnotovej analýzy.  
Externý benchmarking medzi operátormi: Externý benchmarking medzi operátormi ešte nie 
je bežný. Hlavné príčiny sú: dôvernosť informácií, nedostatok efektívnych nástrojov na 
identifikovanie porovnateľných praktík a uzavretosť kvôli obave z odhalenia slabých stránok. 
Napriek tomu, existuje niekoľko klubov ako napr. "CoMet Group". 
Externý benchmarking medzi úradmi: O benchmarkingu medzi úradmi by sa mohlo uvažovať 
v nasledujúcich oblastiach: správanie sa úradov v perióde transformácie; vzťah úradov k 
operátorom; podiel úradov na manažérskom systéme; rozdeľovanie zodpovednosti medzi 
úradmi a operátormi. 
Benchmarking môže byť videný taktiež z iného pohľadu tromi rozdielnymi spôsobmi: 
benchmarking na regionálnej úrovni, na národnej úrovni a na medzinárodnej úrovni. Pritom 
v závislosti od úrovne, na ktorej sa proces použije, môžu byť použité rozdielne metódy i 
dosiahnuté rôzne výsledky. 
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Kľúčové faktory úspešného benchmarkingu 

Prvý faktor: podmienky úspešného benchmarkingu:  
Poznať seba, poznať "nepriateľov", zapracovať najlepšie skúsenosti, dosiahnuť prevahu. 
“Benchmarking je neustály proces merania svojich produktov, služieb a praktík oproti ich 
bezprostredným konkurentom alebo tým spoločnostiam, ktoré sú identifikované ako vedúce 
spoločnosti v oblasti.” 
 
Je niekoľko bodov, uvádzaných k definícii, ktoré sú dôležité a ktoré môžu byť ďalej rozvíjané: 

- neustály proces 

- meranie; 

- produkty, služby a prax; 

- podniky známe ako vedúce spoločnosti v oblasti. 
Zhrnuté - benchmarking je štruktúrovaný spôsob rozhliadania sa na identifikovanie, analýzu a 
osvojenie najlepších praktík, ktoré boli vynájdené. Je to neprestajné učenie sa zo skúseností, 
vďaka ktorým sme si vedomí, čo robia ostatní, ako to robia a aké výsledky dosahujú. Je to 
prostriedok určenia racionálnych výkonnostných cieľov prostredníctvom hľadania a 
napodobňovania najlepších praktík, ktoré vedú k vyššej výkonnosti.  
 
Benchmarking nie je: 

- vhodný len na riešenie rozsiahlych projektov; 

- posledný manažérsky ‘módny výstrelok’; 

- marketingový prieskum; 

- vždy jednoduchý. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. č.10: Podmienky pre 
úspešný benchmarking 
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Druhá oblasť, ktorá je veľmi dôležitá pre úspech 
benchmarkingu je podpora a záväzok vedenia 
prejavený manažmentom. 
Každá realizácia procesu benchmarkingu potrebuje 
aktívnu podporu organizácie. Pre to, aby sa stal 
benchmarking neodmysliteľnou súčasťou normálnej 
pracovnej etiky organizácie, musí takáto podpora 
existovať. 
Každá realizácia benchmarkingu vyžaduje reálnu, 
aktívnu podporu ‘sponzora’.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Tretí kľúč úspechu je voľba námetu pre realizáciu 
benchmarkingu. 
Predmetom realizácie benchmarkingu má byť oblasť 
podniku, ktorá je najdôležitejšia pre dosiahnutie 
kľúčových podnikových cieľov. Pre to je nevyhnutné 
jasne porozumieť aktuálnym podnikovým 
príležitostiam, hrozbám, silným a slabým stránkam, 
deficitom kvality a pod.,. 

 

 

 

 

Obr. č. 11: Benchmarking a 
vyšší manažment 

Obr. č. 12: Benchmarking a 
výber subjektu 
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Štvrtý kľúč je výber ľudí, ktorí budú viesť 
realizáciu benchmarkingu. 
Keď sa uvažuje o vykonaní benchmarkingu, je 
dôležité, aby boli myšlienky generované tímom, 
pozostávajúcim z ľudí, ktorí aktuálne pracujú 
v podniku. Ľuďom, ktorí pracujú 
v benchmarkingových tímoch musí byť jasné, že 
realizácia procesu benchmarkingu je "dodatkom" 
k ich denným pracovným povinnostiam. Čas, ktorý je 
venovaný výberu tímu, ubezpečeniu, že členovia 
ovládajú nevyhnutné nástroje, sú zaviazaní, 
oduševnení, majú dostatok energie, môže tvoriť 
rozdiel medzi úspechom a zlyhaním procesu 
benchmarkingu. 
Taktiež je veľmi dôležité, aby boli členovia tímu pred 
začiatkom realizácie vyškolení v procese 
benchmarkingu. 

 
 
 
Piaty kľúč je spôsob, ktorým je vykonaný proces - 
prístup. 
Proces benchmarkingu je vykonávaný presným 
postupom krok za krokom, aby sa zaručilo, že 
uplatnenie metódy vytvorí dobré predpoklady pre 
úspech. Všetky ‘skratky’ spôsobujú, že namiesto 
faktov používame dohady a neurčitosť.  Odporúčania 
sú potom viac podobné odpovediam na hádanky. Ale 
na druhej strane, ani keď sú odporúčania založené 
100% na faktoch, nemáme 100% určitosť, že ich 
vedenie organizácie príjme.   

 
 

 

 

Obr. č. 13: Benchmarking – 
správni ľudia na správnom mieste 

Obr. č. 14: Benchmarking – 
prístup  
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Formálny proces benchmarkingu: 

Proces benchmarkingu pozostáva zo štyroch fáz. V každej z týchto fáz sú akcie, ktoré je 
potrebné vykonať, aby proces prebehol dokonale.  

Fáza jedna: Plánovanie & zber údajov: 

Táto fáza identifikuje námet a "partnerov benchmarkingu", v nej sa vytvárajú a testujú 
dotazníky.  To zabezpečuje, aby boli požadované údaje získavané najvhodnejším spôsobom. 

Kľúčové otázky sú: Je vybraný námet kritický pre náš úspech? Ktorí sú najvhodnejší "partneri 
bemchmarkingu"? Kto bude zbierať údaje a akým spôsobom? 

Fáza dva: Analýza: 

Po tom, čo sú údaje zozbierané, musia byť analyzované. Cieľom tejto fázy je pochopenie 
silných stránok "partnerov benchmarkingu" a skúmanie týchto stránok oproti vlastnej 
výkonnosti. Kľúčové otázky sú: 

Sú lepší? Ak áno, o koľko? Prečo sú lepší? Čo sa môžeme od nich naučiť? Ako môžeme 
aplikovať to, čo sa naučíme, do nášho podniku? 

Fáza tri: Integrácia 

Táto fáza identifikuje zmeny, ktoré musíme vykonať na dosiahnutie úrovne benchmarkov, ktoré 
boli identifikované v predchádzajúcich krokoch. Tieto zmeny vyvolajú vytvorenie nových alebo 
modifikovaných cieľov, ktoré majú byť integrované do výstupov procesov a do ich merania. 
Kľúčové otázky sú: Máme identifikované benchmarky? Porozumeli sme, ako sú benchmarky 
dosahované? Kvantifikovali sme medzery vo výkonnosti? Stanovili sme medzery v 
projektovanej výkonnosti? Pochopili sme, aké zmeny potrebujeme vykonať? Prijali sme 
výsledky analýzy? 

Fáza štyri: Akcia 
Aby sme dosiahli ciele, určené počas fázy integrácie, musíme vytvoriť a implementovať plány 
akcií. Musíme taktiež dbať na mechanizmus podávania správ, aby sme monitorovali postup 
dosahovania cieľov. Napokon si musíme uvedomiť potrebu periodickej re-kalibrácie 
benchmarkov.   
Kľúčové otázky sú: Identifikovali sme kľúčové akcie, pomocou ktorých dosiahneme 
požadované zlepšenie vo výstupoch procesu? Odsúhlasili sme ‘kto’, ‘čo’ a časový plán pre 
každý prvok plánu? Prebrali sme plán s každým, koho sa to týka? 
 

Ale… 
Benchmarking je výkonný nástroj.  Avšak, je to len nástroj. Nie je zázračný, nedokáže 
zabezpečiť výsledky sám o sebe.  
Potreba pokračujúceho zavádzania procesu benchmarkingu do všetkých podnikových činností 
sa odvíja od neustále sa meniaceho sveta, kde určenie cieľov a úloh vyžaduje ich odvodzovanie 
od benchmarkov zo všetkých kútov sveta a zo všetkých možných (aj príbuzných) oblastí 
priemyslu. 
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Benchmarking sa musí stať súčasťou procesu integrovaného manažmentu, musí byť používaný 
veľmi zreteľným spôsobom, predovšetkým vzhľadom na podporu realizácie "vízie", dosiahnutie 
"kritických faktorov úspechu", neustále zlepšovanie kľúčových podnikových procesov, 
definovanie náročných, ale dosiahnuteľných cieľov a identifikáciu kritických oblastí 
zlepšovania. 

Štandardizácia a certifikácia 
Štandardizácia a certifikácia sú časťami procesu 
zabezpečenia kvality. Zabezpečenie kvality pozostáva 
zo “všetkých plánovaných a systematických aktivít, 
implementovaných vnútri systému kvality a 
demonštrujúcich potrebu poskytovať dôveru, že objekt 
spĺňa určené požiadavky kvality ”.  Štandard (norma) 
definuje “systematické aktivity” certifikácie, 
zabezpečuje, že štandard bude rešpektovaný. 
Medzinárodná štandardizačná organizácia (ISO) 
definuje normy ako ”dokumentované dohody, 
obsahujúce technické špecifikácie alebo iné presné 
kritériá, ktoré sú dôsledne používané ako pravidlá, 
návody alebo definície pre ubezpečenie, že materiály, 
výrobky, procesy a služby sú v zhode s ich účelom ”.   
 

Systémy noriem kvality: normalizácia procesov výroby 
Normy kvality sú ISO 9000:2000, 9001:2000 a 9004:2000.  ISO definuje systémy kvality ako 
“organizačnú štruktúru, procedúry, procesy a zdroje potrebné pre implementáciu manažérstva 
kvality”. 
Spomínané normy skupiny ISO 9000:2000 sa zameriavajú na proces produkcie. Tento proces 
musí byť optimalizovaný a riadený tak, aby jeho výsledkom bol čo najlepší výstup.  

Normy manažérstva kvality: štandardizácia procesu manažmentu 

ISO 9001 predstavuje normu pre budovanie systému manažérstva kvality.  Manažérstvo kvality 
je definované pomocou ISO ako  “všetky aktivity celkovej riadiacej činnosti, ktoré určujú 
politiku kvality, ciele a zodpovednosti a implementuje ich pomocou prostriedkov, akými sú 
plánovanie kvality, kontrola kvality, zabezpečenie kvality a zdokonalenie kvality systémom 
kvality”.  Manažérska norma sa zaoberá procesom riadenia vnútri spoločnosti. Norma ISO 
9001:2000 poskytuje odporúčania pre budovanie a implementáciu systému manažérstvo kvality 
(sprievodca dobrými praktikami).   

Normy výstupu: štandardizácia charakteristík výstupov 
Táto koncepcia vychádza z definície charakteristických vlastností produktu. Základná 
myšlienka v sektore služieb je, že norma definuje charakteristické vlastnosti služieb.  V apríli 
1997 publikoval AFNOR, francúzska štandardizačná organizácia, francúzsku normu (ref. NF 
X50-805) pre verejnú hromadnú dopravu, ktorá mala názov "Kvalita služieb dopravy – 
identifikácia kritérií pre osobnú dopravu". Predstavuje jedinečný príklad normy, orientovanej na 
výstupy služieb verejnej hromadnej dopravy.  

Obr. č. 15: Štandardizácia a 
certifikácia 



Benchmarking a manažérstvo kvality  28 

Písomný materiál projektu PORTAL www.eu-portal.net 

 

Normy podávajú návod ako vytvoriť všeobecný proces manažérstva kvality, počnúc 
identifikáciou očakávaní zákazníka, definovaním špecifikácie služby podľa identifikovaných 
očakávaní zákazníka a iných externých a interných obmedzení, potom produkovanie tejto 
služby a kontrolovanie, či dosiahnuté výsledky splnili ciele, a konečne overenie, ako bola služba 
vnímaná zákazníkom, čo má viesť ku revízii špecifikácie služby, ak je to nevyhnutné. 

Partnerstvo v kvalite 
Koncepcia “partnerstva v kvalite” je v sektore verejnej dopravy pomerne mladá. Po prvý krát sa 
zjavila v UK na počiatku 90. rokov ako dôsledok deregulácie a privatizácie spoločnosti UK Bus 
Industry v roku 1986. V skutočnosti je potreba partnerstva v kvalite priamym dôsledkom 
redukcie koordinácie služby v osobnej doprave, čo bol následok deregulácie. 
Počiatočným dôsledkom deregulačných opatrení bolo vytvorenie zjavného nedostatku 
spôsobilosti výkonných orgánov osobnej dopravy v aglomeráciách a regionálnych rád a úradov 
na iných miestach ovplyvňovať spôsob udržiavania vhodných podmienok v intermodálnych 
zariadeniach a v početných podporných zariadeniach pre cestujúcich (autobusové zastávky, 
stanice, informačné služby).   
Dopravný odbor, prostredníctvom ktorého Ministerstvo zodpovedá za lokálne dopravné služby 
a služby autobusovej dopravy, požadoval od výkonného orgánu osobnej dopravy a regionálnej 
rady zvážiť možnosti zlepšenia služieb tým, že sa zlepšia vzťahy s operátormi. 
 
Partnerstvá sú implementované s: 

• “komerčnými autobusovými” operátormi; 

• operátormi, ktorí poskytujú “podporné” služby; 

• s novo vytvorenými železničnými operátormi, ktorí zahrňovali taktiež  “franching”. 

Dohody zahrňovali obstarávanie "základnej" infraštruktúry a informačných systémov úradmi, a 
taktiež podporu operátora pri snahe o dosahovanie vyššieho štandardu prevádzky a vyššej 
kvality dopravných prostriedkov. Navyše sa operátor musí zaviazať poskytovať informácie o 
úrovni služieb, o zmenách cestovného poriadku mimo dohodnutého rámca pre komerčné služby. 
Operátori sú taktiež povzbudzovaní ku koordinácii s operátormi, s ktorými nie sú 
v konkurenčnom vzťahu pri zabezpečovaní služby na miestach zmeny dopravných prostriedkov 
(prestupy a pod.). 

 

Prínosy a tienisté stránky schémy sú: 

• zákazníci a cestujúci profitujú zo zlepšenia miestnej infraštruktúry a usporiadania 
intermodálnych prestupov, ako aj zo zdokonalenia informačných systémov a zariadení; 

• partnerstvo nemá právnu vykonateľnosť a nie je orientované na dosiahnutie vysokej 
návratnosti investícií pre úrady. Ide o to, aby operátori mohli sústreďovať kapitál na 
zlepšovanie infraštruktúry a služieb zvyšovaním životaschopnosti a marže zisku; 
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• viditeľné zlepšenia, ktoré zákazník postrehne, ho smerujú k dôverovaniu operátorovi; 

• operátor "nízkej kvality" môže neprimerane profitovať vzhľadom na to, akou hodnotou je 
jeho podnik pripravený podieľať sa na prevádzke. Nejestvujú ani minimálne štandardy pre 
vstup na trh, okrem tých, ktoré predpisujú rôzne zákony a štruktúry. 

Garancia služby 

Garancia služby a charty 

Očakávania užívateľa mestskej hromadnej dopravy majú určitú úroveň očakávaní a v konečnom 
dôsledku ho nezaujíma, akým spôsobom sa poskytovateľ služby postará o to, aby boli jeho 
očakávania naplnené. Užívateľ sa zúčastňuje služby (splní služba jeho očakávania?) a jedna 
z jeho hlavných požiadaviek sa týka spoľahlivosti služby (môže užívateľ očakávať rovnakú 
úroveň služby každý raz, keď ju použije?). Spoľahlivosť je identifikovaná ako jedna 
z najdôležitejších slabín súčasnej mestskej hromadnej dopravy.  

V dôsledku toho vznikajú otázky: Do akej miery sa môže užívateľ mestskej hromadnej dopravy 
"spoliehať" na služby? Ako si môže byť istý užívateľ služieb mestskej hromadnej dopravy, že 
dostane naozaj to, za čo zaplatí? Ako bude užívateľ mestskej hromadnej dopravy ubezpečený, 
že dosiahne svoju cieľovú destináciu spokojný?  
Koncepcia garancie služby vznikla preto, aby poskytla odpoveď na tieto otázky. Operátor alebo 
autority, ktoré zodpovedajú za službu musia ubezpečiť užívateľa služby, že ručia za službu, 
ktorú poskytujú (riadia). Ručenie musí byť aplikovateľné v každú dennú hodinu, v každej 
sezóne i v každej časti siete. 
Charty sa podrobne zaoberajú záväzkom voči zákazníkovi, ustanovujú štandardy, ktoré operátor 
používa a dodržiava. Charty určujú, ako zisťovať svoju výkonnosť voči dohodnutým 
štandardom, ako sa starať o zákazníka a kompenzovať mu nedostatočne poskytnutú službu. 
Charty taktiež  indikujú, ako môžu zákazníci kontaktovať operátora. 
 
Charty môžu byť rozdelené do štyroch skupín: 

1. Charta zámeru, ktorá rozvrhuje prácu, pričom berie ohľad na všeobecné hodnoty  a 
princípy. 

2. Charta záväzku, ktorá objasňuje formálne záväzky ustanovených hodnôt a princípov 
definovaných v charte. 

3. Charta prostriedkov, ktoré vymedzujú akcie, ktoré budú použité na konečné plnenie 
záväzkov. 

4. Charta “dohody" , ktorá obsahuje podklady práv a povinností všetkých častí. 

Kompenzácie 
Keď nie je dosiahnutá sľúbená úroveň služieb, zákazníkovi musí byť poskytnutá kompenzácia, 
aby sa obnovila dôvera k záväzkom, vyjadrených v charte.  Kompenzácia môže byť zvažovaná 
v dvoch prístupoch : 
Finančné kompenzácie:  zohľadňujú princíp “uspokoj alebo vráť peniaze”.  Cieľom je zaručiť 
"čo" dostane užívateľ za svoje peniaze.  Keď teda nebude dosiahnutá úroveň služby, 
zákazníkovi budú vrátené peniaze. Tento princíp je bežný pri  nákupe tovarov, ale často je 
nedostatočne rozvinutý v sektore služieb.   
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Iné kompenzácie:  existuje tu niekoľko príkladov alternatív finančnej kompenzácie. Cieľ môže 
byť dosiahnutý celkom odlišnými kompenzáciami (darčekmi, predplatným, …) alebo 
garantovaním minimálnej úrovne služieb ( preplatenie taxi pri odvoze na miesto určenia, 
garancia dosiahnutia konečného cieľa).Garancia služieb a kontraktov  
Garancia služieb je v podstate zmluva medzi orgánmi zodpovednými za služby v mestskej 
hromadnej doprave (úrady a operátori) a konečným zákazníkom služby (užívateľom).  Čo sa 
týka garancie služby, autority aj operátori sami definujú určitú úroveň služby. 
V zmluvnom vzťahu medzi úradmi a operátormi môže byť garancia služby považovaná za 
štandardizovanie minimálnej úrovne kvality služby, priamo vztiahnutá na produkčnú schopnosť 
systému.  
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CEN rámec kvality pre verejnú dopravu 
Matica, ktorá bola vytvorená v CEN (finálna validácia prebehla v roku 2001), ponúka súhrnný 
rámec pre analýzu činiteľov funkčnej a technickej kvality verejnej dopravy. Očakáva sa, že sa 
stane v budúcnosti spoločným európskym odporúčaním na identifikovanie prvkov kvality vo 
verejnej doprave. 

KVALITA 1. Prístup 1.1 Sieť 

  1.2 Cestovný poriadok 

 2. Dostupnosť 2.1 Externé rozhranie 

  2.2 Interné rozhranie 

  2.3 Výplatné  

 3. Informácie 3.1 Všeobecné informácie 

  3.2 Dopr. info za normálnych podmienok 

  3.3 Dopr. info za nenormálnych podmienok 

 4. Časové dispozície 4.1 Trvanie cestovného času 

  4.2 Presnosť a spoľahlivosť 

 5. Starostlivosť o zákazníka 5.1 Záväzok 

  5.2 Zákaznícke rozhranie 

  5.3 Zamestnanci 

  5.4 Fyzické sprevádzanie 

  5.5 Voľba spôsobu výplatného 

 6. Pohodlie 6.1 Podmienky okolia 

  6.2 Zariadenia 

  6.3 Ergonometria 

  6.4 Komfort jazdy 

 7. Bezpečnosť 7.1 Bezpečnosť pred kriminálnymi činmi 

  7.2 Bezpečnosť pred nehodami 

  7.3 Vnímanie pocitu bezpečnosti 

 8. Životné prostredie 8.1 Znečistenie 

 
 

8.2 Prírodné zdroje 

 
 

8.3 Infraštruktúra 

Tab. č.  4 Matica kvality verejnej dopravy; Zdroj: projekt Quattro  
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K tejto matici existuje množstvo pripomienok – napríklad, fakt, že nie je zahrnuté 
"financovanie". 

 

Obr. č. 16: Prístup 

 

Obr. č. 17: Dostupnosť 
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Obr. č. 18: Informácie: “Display v reálnom čase o informáciach z metra na ulici v Stuttgarte” 

 

Obr. č. 19: Starostlivosť o zákazníka 

 

Obr. č. 20: Komfort 
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Prepojenie medzi nástrojmi kvality 
Nasledujúci graf poukazuje na hlavné spojnice, ktoré môžu byť popísané medzi rozličnými 
nástrojmi. Neznamená to však, že okrem uvedených iné prepojenia neexistujú. 

Slučka kvality

Metódy samoposudzovania

BenchmarkingGarancia  služby

Rámec CEN

Partnerstvo kvality Štandardizácia a certifikácia

  
Obr. č. 21:Slučka kvality je jednoznačne na priesečníku všetkých nástrojov. Predstavuje spoločný odkaz. 
Zdroj: CERTU 

2.2 Základy manažérstva kvality v mestskej hromadnej doprave 

Kvalita a plánovanie v mestskej hromadnej doprave 
Na dosiahnutie úspechu v tvorbe nových procesov a nových spôsobov prevádzky sú dôležité 
nasledujúce faktory: 

• robiť extenzívne, počas celého dňa produkovať služby, za ktorých prevádzku sme 
zodpovední – nie iba ráno a večer, ale kedykoľvek počas dňa.  Spoznať svoj produkt;  

• plánovať, pripravovať a hodnotiť, nehľadieť na samotný koncový produkt, ale skúmať cestu 
ako ste sa tam dostali; 

• mať predstavu –  ako môže pomôcť team, keď nevieme kam sa chceme dostať; 

• komunikovať rýchlo a zreteľne.  Team chce skutočné správy a nie tričko alebo hrnček kávy; 

• jasniť si ako “budú bežať veci okolo“ v budúcnosti a silne podporovať manažment; 
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• prekonať "strach z chyby" a "zotrvačnosť pracovníkov" tým, že vytvoríme systém 
odmeňovania, ktorý bude podporovať tých, ktorí budú nositeľmi nových myšlienok, bude 
podporovať teamovú prácu so skutočnými zmenami správania; 

• rozpoznať životnú dôležitosť zručností a schopností pracovníkov (ľudských zdrojov) – 
zvyšovať štandardy, ale poskytovať dobrý výcvik, zlepšovať procedúry, ale udržiavať 
"POMOC" ako kľúčové slovo. 

Tieto princípy musia byť aplikované na podniky aj na úrady – všetci sa musia učiť chápať tento 
proces zlepšovania efektívnosti a zlepšovania pozície mestskej hromadnej dopravy na trhu. 

Mestská hromadná doprava znamená zdieľanú zodpovednosť 
Existujú tri kľúčové body zlepšovania kvality v mestskej hromadnej doprave, ktoré sú zdieľané: 

• stimulácia trhu, vrátane politického, právneho a regulačného rámca; 

• inteligentné používanie najlepších nástrojov a metód, ako tendering a kontrakting; 

• povzbudzovanie manažmentom a pracovníkmi ku zmenám kultúry organizácie, ktoré 
zlepšia služby zákazníkom a pozitívne ovplyvnia verejnú mienku. 

Ak nemôžeme merať, nemôžeme riadiť 
Životaschopný, ideálny manažérsky systém kvality v podniku sa zameriava predovšetkým na: 

• výkonnosť služieb, ktoré sa bezprostredne týkajú zákazníka; 

• aktivity, týkajúce sa podpory zákazníka; 

• v neposlednom rade na finančné výkazy a štatistiky. 

Verejná hromadná doprava a kvalita životného prostredia 
Mestská hromadná doprava nedáva výhradnú zodpovednosť žiadnej organizácii. Existuje 
preukázateľný podiel operátorov na výsledkoch, ale nemôžu byť skutočne zodpovední za všetky 
účinky ich existencie. 
 
Mestská hromadná doprava má obrovský potenciál na externality (to sú faktory, ktoré vytvárajú 
externé náklady), a to prostredníctvom : 

• vplyvu na životné prostredie prostredníctvom znečisťovania a emisií; 

• vplyvu hluku a vibrácií; 

• vplyvu hluku a ohrozovania osobnej bezpečnosti iných užívateľov dopravy; 

• vplyvu na obyvateľov a podnikanie v mestských oblastiach. 
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Externality spôsobujú: 

• ovplyvňovanie životného prostredia (znečisťovanie, hluky a vibrácie); 

• bezpečnosť (sociálne náklady); 

• zápchy (strata efektívneho pracovného času a znečisťovanie). 

 
Tieto externality si žiadajú spoločné posudzovanie – ovplyvňujú nielen operátora, nepriaznivo 
ovplyvňujú hrubý domáci produkt a udržateľnú mobilitu. Spoločný prístup vyžaduje: 

• jasné stanovisko autorít a operátorov vzhľadom na ich spoločné ciele; 

• identifikáciu aspektov, ktoré majú byť zahrnuté do tendra a procesu kontaraktácie; 

• identifikáciu aspektov, ktoré majú byť predmetom partnerstva a usporiadania 
spolupartnerstva. 

 
Výsledkom má byť: 

• redukcia negatívnych externých nákladov (znečistenie, atď..) prostredníctvom 
akceptovateľných obmedzení operátorov; 

• zlepšovanie kvality životného prostredia cieleným dosahovaním vyšších štandardov a 
prijateľných nákladov; 

• zavedenie špecifických prvkov kvality do dokumentov na prípravu a realizáciu tendrov a 
kontraktov; 

• a predovšetkým, pripustenie spoločnej zodpovednosti vo všetkých aspektoch, ktoré sa 
týkajú životného prostredia a mestskej hromadnej dopravy. 

Kvalita vo verejnej doprave je výsledkom kvality manažovania ľudí 
Jeden z najmenej rozvinutých oblastí v sektore mestskej hromadnej dopravy je faktor 
pracovníkov (ľudských zdrojov). Keďže mestská hromadná doprava bola v minulosti často 
posudzovaná len podľa čistých výkonových ukazovateľov, zamestnanci organizácií MHD boli 
považovaní len za časť procesu. V skutočnosti celý úspech podnikania, ktoré je orientované na 
zákazníka, je na ľuďoch. To sa týka: 

• pracovníkov na línii kontaktu so zákazníkom, ktorí vykonávajú každodennú službu; 

• kontrolórov, manažérov prvej línie a technikov, ktorí podporujú každodennú službu a 
organizáciu údržby; 

• team manažérov a výkonnú radu organizácie. 
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Kvalita je poctivá 
V spolupráci so všetkými zúčastnenými, kvalita vytvára poctivý cyklus "Vyhrávaš, vyhrávam". 

 

Obr. č. 22: Cyklus odhodlania  zaplatiť za službu. Zdroj: QUATTR0. 

2.3 Kontrakty a tendre kvality 
 

Dobrý tender a dobrá zmluva sú rozhodujúcimi prvkami dobrej kvality verejnej hromadnej 
dopravy. Rozličné prvky prispievajúce kvalite : 

- právny rámec  

- procedúry tendra 

- samotný kontrakt 

VYŠŠIE CESTOVNÉ STRATA ZÁKAZNÍKOV NOVÍ ZÁKAZNÍCI 

LEPŠIA KVALITA SLUŽBY 

VYŠŠIE PRÍJMY VYŠŠIE ODHODLANIE PLATIŤ

VÝKONNOSŤ MANAŽÉRSTVA 
KVALITY 

 

VYŠŠIA ATRAKTIVITA 
SLUŽBY 

 

ZVÝŠENIE FINANČNÝCH 
SCHOPNOSTÍ ZLEPŠOVANIA 

KVALITY SLUŽBY 
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Právny rámec 

 Regulácia trhu 

Metódy regulovaný nedokonalá konkurencia dokonalá konkurencia 

voľný prístup    

voľný tendering    

obmedzený tendering    

priame vyjednávanie    

Tab 5 Regulácia trhu a metódy tenderingu. Zdroj: QUATTR0. 

 
Mimo sféry otvoreného a voľného tenderingu sú potvrdené určité princípy v podmienkach 
právneho rámca pred ponukou tendra. Sú to: 

• dostupnosť údajov a informácií o trhu všetkým uchádzačom; 

• komunikácia o dodatočných informáciách (výsledky, príklady, otázky jednotlivých 
uchádzačov) ku všetkým uchádzačom; 

• či je špecifikovaná presná úroveň služieb alebo či budú akceptované zhodné a nezhodné 
(možno inovatívne) ponuky; 

• postup rozhodnutia kontraktu - napríklad, ako bude hodnotená v peňažných termínoch 
kvalita; 

• procedúra vyjednávania v zmysle národného zákona o zmluvách a jeho výkladu; 

• procedúra dodatkových častí, kde je vyzvaný uchádzač(i)  požiadaný o upresňovanie - môže 
zahrňovať: dohody o nákupoch, dohody o výstavbe, dojednanie o leasingu zariadení, 
kontrakty prevádzky a údržby, poistenie, financovanie. 
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 Typy kontraktov 

 netto náklady brutto náklady manažment 

Riziká autor. obaja operát. autor. obaja operát autor. obaja operát 

politické          

produkčné           

tržby           

finančné          

plánovanie           

environmentálne           

zmluvné          

Tab. 6 Kontrakty a delenie rizika medzi úrady a operátorov Zdroj: QUATTRO 

V tomto kontexte, typy kontraktov sú: 
Kontrakt Netto Nákladov – produkčné riziká a riziká tržby, nesené operátorom, ktorý prijíma 
celú tržbu 
Kontrakt Hrubých Nákladov – produkčné riziko nesené operátorom a riziká tržby autoritou 
(úradmi); tržby prijíma autorita 
Manažérsky Kontrakt – aj keď sa základňa obmieňa, ide vlastne o Kontrakt netto nákladov 

Doba uzatvorenia kontraktu: 
Vo všetkých prípadoch môže byť kontrakt veľmi odlišný vzhľadom na dobu.  V podstate: 
Dlhodobé kontrakty môžu byť vhodné, ale nákladné na organizovanie výzvy, vyjednávanie a 
uplatňovanie 
Krátkodobé periodické kontrakty môžu byť v princípe lákavé, môžu však tiež odradiť 
presadzovanie inovácií (napr. nákup nových dopravných prostriedkov) a môžu byť nákladné 
v zmysle nákladov správy a operátora. 
Diskusia o dĺžke uzatvorenia kontraktov je v zásade otvorená, predmetom zvažovania sú 
výhody a nevýhody jednotlivých typov. 
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  Produkčné riziko znášané 

  Dopravcom Oboma Autoritou 

 Dopravcom KONTRACT NETTO 
NÁKLADOV 

  

Riziko tržieb 
znášané 

 

Oboma Kontrakt netto nákladov 
so zdieľaným riziko tržieb 

Kontrakt hrubých 
nákladov s väzbou na 
tržby 

Manažérsky kontrakt  
s väzbou na produktivitu 
a tržby 

 

 Autoritou KONTRAKT HRUBÝCH 
NÁKLADOV 

Manažérsky kontrakt  
s väzbou na tržby 

MANAŽÉRSKY 
KONTRAKT 

Tab. 5 Zdroj: Quattro 

Procedúra tendra 
Je zrejmé, že táto časť sa týka len krajín, v ktorých existuje procedúra tenderingu. Ak to nie je 
ten prípad (popísaný nižšie ako príklad), môže táto časť slúžiť ako príklad použitia regulačného 
rámca, užitočný pre budúcnosť. 
Pre procedúru tenderingu je životne dôležitý začiatok procesu, pre ktorý musia byť prioritou 
dobre pripravené a zverejnené dokumenty. Prvá časť procesu je vydanie pozývacieho listu do 
tendra.  Toto musí byť zverejnené tak, aby bol dokument verejne dostupný. Výnimku tvorí 
proces pre-kvalifikácie, ktorý je vytvorený preto, aby overil zoznam uchádzačov. 
 
Pozvanie do tendra obsahuje: 

• ciele tendra; 

• plný popis procedúry, ktorá bude nasledovať; 

• technickú špecifikáciu; 

• procedúru pre vytvorenie užšieho zoznam uchádzačov; 

• kritériá a proces evaluácie, prostredníctvom ktorého bude vybraný úspešný uchádzač; 

• detaily o rozdelení zodpovedností a zdieľaní rizika. 

• je doprevádzaný vyhlásením, ktoré načrtáva hlavné tézy stratégie a politiky, sledovanej 
autoritami. 
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• zahŕňa taktiež informáciu o primeranej tvorbe cien: 

- projektovanie siete alebo liniek a trás; 

- schému tvorby cestovného; 

- cestovné poriadky a minimálne úrovne služieb (podľa trás a zahŕňajúc prestupy a pod. 
črty služby); 

- frekvenciu služby, kvalitu a spoľahlivosť jednotlivých zložiek. 
 
Konečne, v dokumente bude vyjadrené či sa budú akceptovať ponuky, ktoré nie sú v zhode 
s požiadavkami (ktoré však môžu obsahovať inovatívne riešenia). 

Procedúra vyhodnotenia: 
Procedúra vyhodnotenia je kľúčovou časťou celej 
procedúry a vyžaduje úzku spoluprácu autority aj 
operátora v rámci aktivít, vykonávaných 
v reálnom čase1.  Je životne dôležité, aby 
procedúry a princípy boli známe a prijaté 
všetkými, ktorých sa týkajú.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrakt samotný 
V zásade je dobre načrtnutý, na korektných základoch vytvorený kontrakt je "mlčanlivým" 
dokumentom, na ktorého princípoch bude riadená každodenná prevádzka a posudzovaná 
výkonnosť na nekonfrontačnej základni. Dokumenty kontraktu špecifikujú: 

                                                      
1 reálny čas je časový interval,  má odozva na prijatú informáciu ešte význam (pozn. prekladateľa) 

Obr. č. 23:Procedúra tenderingu 
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Štandardné paragrafy • či ide vzhľadom na náklady o “ Net ” alebo “Hrubý” kontrakt  

• paragrafy o poistení a náhrade škody 

• trvanie kontraktu (koľajová doprava 5-7 rokov; autobusy 3, 5 alebo 7 rokov 
s medziľahlými revíziami, ak sa to javí ako vhodné) 

• dojednanie pre prípady nezhôd a arbitrážnych procedúr 

Paragrafy, týkajúce sa 
služby 

• detaily o manažmente a zamestnanosti 

• výcvik zamestnancov 

• špecifikácie a štandardy o dopravných prostriedkoch  

• obstarávanie a udržiavanie dopravných prostriedkov 

• dostupnosť pre zákazníkov a pohybovo obmedzených 

• označovanie a oblečenie 

• tvorba cien 

• propagácia a informácie 

• sťažnosti 

• získavanie údajov 

• záležitosti infraštruktúry 

• monitorovanie a uplatňovanie odmien / pokút 

• ochrana tržieb / kontrolovanie cestovných lístkov 

• využívanie zariadení 

Paragrafy pre prípad revízií, 
predĺženia a ukončenia 
kontraktu: 

• okolnosti územného plánovania a životného prostredia 

• zmeny v zvyklostiach využívania miestnej dopravy 

• revidovanie požiadaviek na vzdelanie  

• nové legislatívne a  regulačné okolnosti  

• neplnenie podmienok kontraktu operátorom 

• pokuty, uložené na operátora štatutárnou autoritou (napr. nedostatočná 
údržba) 

• strata licencie operátora kvôli "zlej povesti" 

• finančná nečestnosť operátora 

• platobná neschopnosť alebo finančné chyby autority alebo operátora 

• obstarávanie prevádzky spoločnosti inými podnikmi 

• dobrovoľné odstúpenie zo služby operátorom 

• zrušenie kontraktu autoritou ak nie je kontrakt nerealizovaný 

• usvedčenie operátora z kriminálneho činu 

• núdzové situácie 

• celkové ukončenie kontraktu po formálnom upozornení 

Tab. 6 Kontrakt;  Zdroj: Quattro 
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2.4 Zodpovednosti účastníkov 
Jestvuje celá séria požiadaviek verejných 
autorít, operátorov a z určitého hľadiska 
aj výrobcov dopravných prostriedkov a 
zariadení, ktorí sa rozhodujúcou mierou 
podieľajú na celkovej kvalite verejnej 
hromadnej dopravy. 

 

 

 

 

Všeobecné odporúčania pre zlepšovanie kvality vo verejnej doprave 
Účastníci, ktorí ovplyvňujú kvalitu verejnej dopravy, musia: 

• poskytovať užívateľom verejnej dopravy v mestských častiach najlepšie možné služby 
používaním upravených praktík a postupov manažérstva kvality, optimalizovať používanie 
fyzických a finančných zdrojov v trhovom prostredí; 

• transformovať skúsenosti verejnej dopravy z “behu cez prekážky” do “bezproblémovej 
cesty”, čo znamená ponúkať zákazníkom služby dopravy od dverí k dverám; 

• nezavádzať a nenútiť zákazníka, aby musel porozumieť inštitucionálnej organizácii systému 
a jeho produkčným procesom; 

• používať kvalitu a manažérstvo kvality na privábenie zákazníkov ponúkaním takých 
služieb, ktoré konkurujú súkromným autám; 

• definovať manažérstvo kvality ako plynulé hľadanie lepších služieb a permanentný pokrok 
v organizácii, namiesto sledovania stabilnej a špecifickej úrovne kvality; 

• stimulovaním politického a legislatívneho rámca dosiahnuť udržateľnú mobilitu vzhľadom 
na životné prostredie; 

• rozvíjať zákaznícky-orientovaný prístup.  Mať na mysli “zákazník”, “zákazník” a 
“zákazník”; 

• považovať verejnú dopravu viac ako za podnikanie. Verejná doprava má pozoruhodný 
sociálny dopad a preto požaduje špeciálnu starostlivosť pri presadzovaní spoločných 
ekonomických a  manažérskych postojov. 

Obr. č. 24:: Kontrakt 
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Požiadavky pre mestské úrady 

• definovať stratégie mestského rozvoja vrátane stratégií dopravného manažmentu; 

• na týchto základoch formálne odsúhlasiť politiku siete a jasne vysvetliť zúčastneným 
operátorom "ako budeme organizovať činnosti v tomto prostredí"; 

• vyjasniť politiku dopravy, jej očakávaný dopad na fungovanie mesta a jej dôsledky na 
priority v zmysle kvality; 

• mať ujasnené, čo dokážeme robiť dobre sami a čo môže byť predmetom kontraktu aj pre iné 
subjekty, to sa týka nielen zabezpečovania verejnej dopravy, ale aj regionálneho rozvoja, 
územného plánovania, rozvoja dopravných sietí a pod.; 

• snažiť sa konať tak, aby boli do procesu hľadania lepšej verejnej dopravy zahrnuté všetky 
kompetentné autority a všetci účastníci tohto systému, ktorí ovplyvňujú jej výkonnosť (ako 
napr. zástupcovia polície, iných operátorov, ktorí nespadajú pod právomoci uvedenej 
autority); partnerstvo kvality s operátormi môže byť využité nad rámec tendrov a kontaktov, 
môže pomôcť napr. pri spolupráci pri tvorbe taríf; 

• používať tendre na propagáciu techník manažérstva kvality tým, že budeme pripisovať 
v ponukách dôležitosť schopnostiam "vedieť ako na to" a "dobrým myšlienkam"; 

• mať vyjasnené, či sa budú akceptovať ponuky, ktoré nie sú v zhode s požiadavkami a ak 
áno, ako budú brať do úvahy a implementovať inovatívne riešenia; 

• navrhnúť taký systém penalizácie a odmeňovania, ktorý by  umožnil vyhnúť sa postihu 
operátora za záležitosti, ktoré nie sú pod jeho kontrolou; 

• zaviazať sa ku dosiahnutiu cieľov, ktoré má pod vlastnou kontrolou (týkajúce sa napr. 
dostupnosti a kvality cestnej a/alebo električkovej infraštruktúry) a ak je to nevyhnutné 
podrobiť sa mechanizmu trest-a-odmena, a znovu sa uistiť o spoľahlivosti týchto záväzkov 
alebo o kompenzácii ich nákladov, ktoré môžu vzniknúť vzhľadom na zlyhanie autority 
v službe voči dohodnutým podmienkam; 

• pokúsiť sa spolu s operátorom vytvoriť také pracovné vzťahy, v ktorých by boli 
uprednostňované kooperačné postoje a stimulovanie inovatívnych prístupov na oboch 
stranách; 

• mať jasnú predstavu o tom, čo očakávajú zúčastnené strany od vzťahov na základe 
kontraktu; 

• používať balíček vyvážených cieľov a objektívnych a subjektívnych indikátorov výkonnosti 
ne posúdenie efektívnosti svojho programu a snažiť sa vťahovať zákazníkov do procesu 
posudzovania kvality; 

• povzbudzovať vo svojej organizácii pozitívnu kultúru "bez výhovoriek" a snažiť sa 
prostredníctvom stanovených princípov dosiahnuť výnimočnosť v riadení; 
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• konať ako učiaca sa organizácia, ktorá vychádza z interného a externého benchmarkingu 
s inými mestami a s inými sektormi, aby identifikovala príležitosti pre zlepšenie: 
benchmarking môže priniesť inovatívne a implementovateľné riešenia tým, že vysleduje, 
ako funguje v iných mestách manažment verejnej dopravy, ale aj iné oblasti (turistika, 
služby voľného času, nákupné centrá); 

• získavať skúsenosti z reálnych situácií pravidelným požívaním verejnej dopravy; 

• vo svojom špecifickom systéme používať kontrakty, tendre a licencie na stimuláciu 
operátorov ku prijímaniu takých rozhodnutí a k takej orientácii, ktoré zodpovedajú vyššie 
uvedeným námetom. 

Požiadavky pre operátorov  
Význam operátora je spojený s jeho schopnosťou získať procedúry tenderingu a uzatvárať dobré 
zmluvy o kvalite.  To ovplyvní  jeho schopnosť poskytovať užívateľom a obyvateľom dobrú 
kvalitu  služby. Odporúčame operátorom: 

• poznať svoj trh; 

• hodnotiť svoju výkonnosť služby čo najpravdivejšie (nech je dobrá alebo zlá), a 
v porovnávať ju s dopytom a s konkurenciou; 

• brať väčší ohľad na svoje činnosti ako na obchod: operátori musia pri tvorbe stratégií, 
určovaní cieľov a priorít osobnej  dopravy zohľadňovať predovšetkým dopad aktivít na 
miestnu spoločnosť a na kvalitu života; 

• usilovať sa o potvrdenie zreteľných profesionálnych spôsobilostí dosiahnutím formálnej 
certifikácie podľa noriem (ISO 9000, XP X 50-805) a/alebo implementáciou princípov 
komplexného manažérstva kvality do všetkých svojich činností; 

• zaviesť správne navrhnutý systém merania spokojnosti zákazníkov založený na ich 
očakávaniach; 

• zaviesť správne navrhnutý systém monitorovania kvality a riadiace panely kvality, 
používajúce indikátory, ktoré rešpektujú meracie aspekty spokojnosti zákazníka; 

• vyvinúť systém merania spokojnosti zákazníkov a použiť jeho výsledky v spojitosti s tými, 
ktoré boli získané z vnútorného systému monitorovania kvality; 

• dosiahnuť výnimočnosť v manažmente a v operáciách, prostredníctvom ktorých 
upevňujeme princípy manažmentu (napr. EFQM); 

• použiť manažment na línii kontaktu so zákazníkom (línia frontu: v priamom kontakte s 
užívateľom) na programy rozvoja a trvalého zlepšovania výkonnosti v činnostiach kontaktu 
so zákazníkom; 

• trvalo vyhodnocovať spokojnosť zákazníkov; 

• zavádzať do zavedených prvkov podnikania určujúce hranice a princípy; 
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• pestovať pri vedení zamestnancov pozitívny prístup “bez výhovoriek”; 

• osvojiť si otvorený a čestný prístup k riešeniu problémom služby a kompenzovať 
zákazníkom zlyhanie služby; 

• snažiť podporovať rozvoj partnerstva s autoritami; 

• formálne a neformálne porovnávať svoju výkonnosť s inými vnútri sektoru verejnej 
dopravy alebo s inými sektormi; 

• nezabúdať, že ľudia, ktorí nanajvýš ovplyvňujú kvalitu služieb verejnej dopravy sú vodiči 
autobusov, dopravní strážcovia, osoby, zodpovedné za riešenie sťažností  a údržbu 
dopravných prostriedkov. Ich pracovné podmienky priamo ovplyvňujú ich ochotu a 
schopnosti poskytovať dobrú kvalitu.  Je preto nevyhnutné počúvať pracovníkov, viesť 
dialóg o ich pracovných podmienkach, o firemnej dopravnej stratégii, o výsledkoch ich 
práce a o praktických dôsledkoch manažérskych rozhodnutí.  

Požiadavky na výrobcov zariadení pre verejnú dopravu  
Prostredníctvom svojej zodpovednosti, ktorá sa týka návrhu zariadení dopravných prostriedkov, 
ich vývoja a výroby, hrajú výrobcovia kľúčovú úlohu v kvalite, ktorá je poskytovaná 
obyvateľom. Výrobcom sa odporúča: 

• rozpoznať, že nie želania operátora alebo autorít sú hnacími silami trhu, ale sú to 
požiadavky zákazníka; 

• rýchlo reagovať na inovácie, týkajúce sa návrhu zariadení a podporovať ich; 

• plne podporovať operátorov zriadením zodpovedajúcich služieb po predaji; 

• tvoriť dodávateľský reťazec a prijímať obchodné praktiky; 

• realizovať proces benchmarkingu voči konkurencii a voči súvisiacim oblastiam; 

• snažiť sa zviditeľniť svoje profesionálne zručnosti dosiahnutím formálneho uznania 
štandardizácie systému manažérstva kvality (ISO 9000) a/alebo zavedením princípov 
komplexného manažérstva kvality do svojej organizácie; 

• dosiahnuť výnimočnosť v manažmente a  vo všetkých činnostiach prostredníctvom 
rešpektovania manažérskych princípov (napr. EFQM). 
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3. Národné zvláštnosti / Lokálne úpravy 
Čo sa týka kvality verejnej dopravy, projekt ISOTOPE (a bežiaci projekt MARETOPE) 
poukázal na to, že v oblasti organizácie verejnej dopravy jestvujú medzi jednotlivými krajinami 
významné rozdiely. 
Ak budeme myslieť na tri úrovne organizácie verejnej dopravy (strategickú, taktickú a 
operatívnu), nemôžeme pochybovať, že strategicky najvyššiu úroveň predstavujú dopravné 
úrady (autority).  Hlavné rozdiely medzi krajinami existujú v delení zodpovednosti medzi 
národnú vládu a miestne úrady.  
Na druhej strane, operačná úroveň je realizovaná prostredníctvom dopravnej spoločnosti, ktorá 
môže byť úplne súkromnou spoločnosťou, ale môže byť aj štátna (verejná) alebo zmiešaná. 
Zrejme najväčší rozdiel spočíva v zabezpečovaní úloh kvality v strednej, teda v taktickej úrovni. 
Iniciatíva a miesto dané kvalite závisí od deľby zodpovedností a zainteresovanosti každého 
partnera, pôsobiaceho v taktickej úrovni.  
Treba si uvedomiť, že keď je všetko detailne vypracované miestnymi úradmi, a keď úloha 
operátorov spočíva iba v dodávaní to, čo je presne popísané, priestor pre manévrovanie je 
veľmi obmedzený. Na druhej strane spektra, ak iniciatíva smerovania vykonávaných služieb 
závisí od samotného operátora (len so slabým rámcom povinností), jeho úloha v zlepšovaní 
kvality bude oveľa väčšia. 
Z toho dôvodu je odporúčané učiteľom realizovať spolu so študentmi hlbokú analýzu funkcií 
národného a miestneho rámca zdieľania zodpovedností. Toto cvičenie (s použitím výsledkov 
z projektov Isotope a Maretope), môže napomôcť študentom lepšie porozumieť príležitostiam a 
obmedzeniam ich vlastnej krajiny v porovnaní s krajinami E.Ú. 
To sa obzvlášť týka kvality integrovanej verejnej dopravy ktorej môžeme lepšie porozumieť 
s využitím znalostí národného a miestneho rámca. 
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4. Príklady a prípadové štúdie 
Kvalita a benchmarking predstavujú koncepcie aj metódy. Existuje niekoľko príkladov 
formalizácie kvalitatívneho prístupu a implementácie benchmarkingu. 
Nasledujúce príklady môžu napomôcť prezentácii koncepcií. 
Okrem toho je k dispozícii taktiež niekoľko zdrojov na stránkach internetu – napr. ELTIS 
(www.eltis.org) a BEST (www.bestransport.org). 

4.1 Príklad: Certifikácia služby troch autobusových liniek 
Od februára 1998 má RATP certifikované služby troch autobusových liniek. Certifikácia 
prebehla v súlade s francúzskym nariadením n° 95354 z 30. marca 1995, ktorý predstavuje 
smernicu, týkajúcu sa certifikácie služby (definovaný a schválený rámec odporúčaní). Táto 
smernica bola vytvorená v spolupráci so všetkými zúčastnenými stranami, menovite: dve 
skupiny reprezentujúce záujmy cestujúcich, úrady, predstaviteľov ministerstva dopravy, 
certifikačnú  inštitúciu a predstaviteľov RATP.  
Na požiadanie úradov -  Syndicat des Transports Parisiens (Paris Transportation Agency) boli 
odporúčania aplikované na všetky autobusové linky v regióne Ile-de-France, nielen na tie, ktoré 
sú prevádzkované RATP.  Odporúčania boli flexibilné a zhŕňali nasledovné: 
14 záväzkov služby, z ktorých bolo 9 všeobecných a 5 bolo určených špecificky pre konkrétne 
linky.  Tých 9 všeobecných záväzkov malo byť aplikovaných pre každú autobusovú linku 
regiónu Ile-de-France, kde bola požadovaná certifikácia. Záväzky, určené špecificky pre 
konkrétne linky, boli individuálne definované podľa zvláštnosti linky. Všetky záväzky museli 
zodpovedať francúzskemu štandardu NF 50-805 a navyše museli teda pokrývať všetky 
skupinové kritériá spadajúce pod štandard.  
 
14 záväzkov služby RATP: 

• informačná služba na diaľku 

• informácie v bode predaja 

• informácie na autobusovej zastávke  

• informácie na autobusovej zastávke počas prerušenia služby 

• informácie v autobuse počas prerušenia služby 

• správanie vodiča 

• pravidelnosť / presnosť 

• pohodlie / obsadenie autobusu  

• boj proti podvodníkom (čiernym pasažierom) 

• vzhľad vodiča  

• spoľahlivosť autobusu 
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• boj proti znečisťovaniu 

• čistota na autobusovej zastávke v normálnych podmienkach 

• čistota autobusu zvnútra i zvonku 

-  
Každý záväzok je spojený s: 

• odvolávkou na službu 

• cieľovou úrovňou, ktorá má byť dosiahnutá 

• neprijateľnou situáciou 

• reakciami na neprijateľné situácie 

• metódami, použitými pre meranie a výpočet výsledkov pre každý záväzok ako aj popis 
spôsobu organizácie merania (kto je zodpovedný za čo), 

• organizáciou implemenácie služby, 

• metódami kontroly a auditu, ktoré sú aplikované certifikačným orgánom 

• informáciami zákazníkom vzhľadom na záväzky.  

 
Certifikačný orgán je zodpovedný za množstvo overovaní, vrátane: 

• platnosti a efektívnosti systému merania, 

• posúdenia, či zodpovedá realizovaná kvalita záväzkom 

Certifikačný orgán musí taktiež analyzovať všetky sťažnosti zákazníkov, ktoré organizácia 
dostala, a má právo vykonať prieskum u cestujúcich. Certifikácia je každoročne obnovovaná a 
je taktiež cieľom následných auditov. 

4.2 Príklad: Zákaznícka charta verejnej dopravy v Oslo OPT): 
Spoločnosť Verejná doprava Oslo (OPT - Oslo Public Transport) implementovala veľmi 
inovatívny systém. “Zákaznícka charta Oslo” a ňou súvisiaca kompenzačná schéma sa veľmi 
odlišujú od iných "klasických" listín.  Je to jediná charta, ktorá ponúka kompenzáciu, ktorá je 
rovnocenná nespokojnosti, ktorú zažil zákazník.  Cieľ zákazníka je dosiahnuť cieľovú 
destináciu.  Garancia cestovania v Oslo zaručuje zákazníkovi, že v prípade výpadku služby mu 
uhradia náklady na taxi po cieľovú zastávku (pozri nižšie uvedený komentár ku 
kompenzáciám). 
Ciele OPT boli zamerané na zvýšenie práv svojich zákazníkov, ktorým ponúka odškodnenie 
v prípade zlyhania služby. Tým je zákazníkom uľahčené taktiež vyjadrenie svojich názorov a 
návrhov na zlepšenie a taktiež to poukazuje na serióznosť, s akou organizácia vníma potrebu 
kvality. Vnútorný efekt takejto garancie bol poukázanie na to, kde môže byť kvalita zvýšená. 
Garancia bola aplikovaná u všetkých operátorov vo verejnej doprave Oslo, teda v metre, 
električkovej a autobusovej doprave, zahŕňa taktiež subkontraktovaných autobusových 
dopravcov. Garancia cestovania je neustály proces zlepšovania kvality, vedúci k väčšiemu 
uspokojeniu zákazníkov a nie projekt, ktorý končí dňom, kedy bola garancia spustená. 
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Skúsenosti Nórov tiež objasňuje “osem bodov, ktoré zvažujeme, keď zavádzame garanciu ”.  
Tieto body sú pomerne dôležité pre tých, ktorí plánujú predstaviť niektoré typy dokumentov. Sú 
to : 
1. Trvať na presvedčení manažmentu.  Je to životne dôležité, aby manažment zodpovedal za 

záruku. 
2. Je dôležité správne informovať všetkých zamestnancov.  Akékoľvek zmeny v garancii 

spôsobujú neurčitosť. Je dôležité systematicky obnovovať údaje pre všetkých, ktorých sa 
projekt týka. 

3. Rezervovanie dostatočného času pre interné procesy.  Pravdepodobne budú trvať dlhšie ako 
si myslíte. 

4. Interné vzdelávacie kurzy musia byť vedené profesionálmi. Použite externých špecialistov a 
zamestnancov s dobrými znalosťami podniku. 

5. Je isté, že musí byť široká rozmanitosť názorov o garancii. Použite prieskum na testovanie 
rôznych koncepcií a ďalší vývoj založte na týchto prieskumoch. 

6. Neobávať sa spustiť systém garancie cestovania.  Dôsledky pre spoločnosť sa zvyčajne 
preháňajú.   V Oslo sa odhadovalo, že preplácanie nákladov na taxi bude približne 1,3 
milión nórskych korún za rok (veľa odborníkov hovorilo, že je to príliš optimistický odhad), 
namiesto toho platia 120,000 nórskych korún. 

7. Používať extenzívny a dobrý marketing.  Nepripustiť, aby bola myšlienka garancie 
prezentovaná len cez médiá.  Prostredníctvom vlastnej prezentácie garancie sa vyhnete 
dezinterpretácii alebo chybným informáciám. 

8. Nestratiť rozmach, dynamiku, pohnútku. Pokračovať v monitoringu, rozvíjať a upravovať 
garanciu po zavedení a reagovať na zmeny okolností. 

Odkedy bola v Oslo uvedená garancia dopravy, na všetkých úrovniach bol kontrakt so 
zákazníkmi podstatne zlepšený. 

4.3 Príklad: finančné kompenzácie v londýnskom metre 
V londýnskej dopravnej spoločnosti London Underground (UK) funguje bez problémov systém 
preplatenia cestovného v prípade nespokojnosti a ilustruje veľmi dobre spôsob finančnej 
kompenzácie v prípade zlyhania služby.  London Transport (LT) má uzatvorené so zákazníkmi 
dve zmluvy: chartu metra a chartu autobusov.  Systém vrátenia peňazí obsahuje len charta 
metra. 
Charta metra má jednoduchú a praktickú formu. Záväzok, ktorý je vyjadrený v charte, sa týka 
služby dopravy v metre (musí byť « rýchla, častá a spoľahlivá »), staníc metra (musia byť « 
príjemné, čisté a bezpečné »), informácií (musia byť « obnovované ») a zamestnancov (musia 
byť « zdvorilí a vľúdni »).  
Charta zahŕňa paragraf o kompenzácii, ktorá je «zodpovedajúca hodnote cestovného, pri ktorom 
sa zjavilo zlyhanie v podobe meškania ».  Kompenzácia je zrealizovaná na základe potvrdenia, 
že meškanie bolo väčšie než 15 minút a bolo « zavinené  LT ».  Charta zahrňuje taktiež 
formulár, ktorý musí sťažovateľ vyplniť. Okrem všeobecných informácií (pomerne podrobných) 
musí sťažovateľ predložiť svoj cestovný lístok ako dôkaz meškania. Každoročne sa vykoná viac 
250.000 refundácií.  Ročné náklady na túto aktivitu sú menšie než 0,9 milión EUR oproti 
celkovému príjmu 1,1 mld. EUR. 
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4.4 Kluby benchmarkingu: prípadová štúdia skupiny CoMET  
Už v roku 1995 porovnáva svoj systém na základe indikátorov výkonnosti päť najväčších 
systémov "ťažkého metra" na svete: Berlín, Londýn, Hong-Kong, New York a Paríž. Tieto 
systémy založili benchmarkingové konzorcium, ktoré je koordinované prostredníctvom Railway 
Technology Strategy Centre (RTSC) so sídlom na Imperial College, Londýn, s cieľom 
nachádzať myšlienky pre najlepšie praktiky. Od toho času do konzorcia vstúpili  tri ďalšie 
systémy – Mexico City, Sao Paulo a Tokyo. Táto skupina je známa pod názvom CoMET – 
Community of Metros.  
Základná myšlienka benchmarkingového klubu  je zhromažďovať základné údaje od svojich 
členov, ktoré sú nevyhnutné pre identifikáciu nasledovných prvkov benchmarkingu: 
 
Kľúčové indikátory výkonnosti (KPI).  Táto úloha pozostáva z:  

• definície indikátorov v oblastiach finančnej efektívnosti, efektivity, využitia majetku, 
spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality služby; 

• návrh vhodných techník zisťovania (prieskumu); 

• zhromažďovania a validácia dôležitých údajov; 

• zvyšovania porovnateľnosti a zrozumiteľnosti údajov. 

Prípadové štúdie. Táto aktivita predstavuje časť programu zberu údajov  a zlepšovania kvality 
spolu s kvantitatívnym i kvalitatívnym nahliadnutím na rôzne prístupy v rozličných 
podnikových oblastiach.  Prípadové štúdie sa tvoria kvôli testovaniu implementácie programu 
neustáleho zlepšovania a pre definovanie najlepšej praxe. Tieto prípadové štúdie sa týkajú 
nielen služieb metra (koľajovej dopravy), ale aj závažných skúseností zo súvisiacich oblastí 
priemyslu a služieb. 

Najlepšia prax. Táto úloha dáva zúčastneným podnikom príležitosť identifikovať skúmané 
praktiky i procedúry a zaviesť "najlepšiu prax", identifikovanú na základe neustáleho 
zlepšovania a zo záverov rôznych prípadových štúdií.  

 

Po troch rokoch sa príklady implementácie najlepšej praxe zlepšovania týkali: 

• kapacity: niekoľko systémov implementuje v súčasnosti zmeny na operatívnej úrovni na 
zvýšenie kapacity a spoľahlivosti služby; 

• outsourcingu: niekoľkými zúčastnenými metrami boli zdieľané a aplikované poučenia o 
zabezpečovaní realizácie nepodstatných aktivít vonkajšími zdrojmi; 

• úrovne získavania pracovníkov: už existujúca práca konzorcia označila významné 
príležitosti na zlepšenie nákladovej efektívnosti, týkajúcej sa získavania a udržiavania 
pracovníkov – analýza výsledkov implementácie prebieha v súčasnosti; 

• spoľahlivosti: bola demonštrovaná dôležitosť riadenia spoľahlivosti, a londýnske metro 
(London Underground) práve v súčasnosti implementuje zmeny, ktoré sa týkajú dvoch 
liniek; 

• dopravných zariadení - investície do údržby a do manažérstva ľudských zdrojov. 
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Konzorcium CoMET je jedna zo zriedkavých benchmarkingových skupín v mestskej hromadnej 
doprave, zriadená na dlhšie obdobie (pri vytvorení konzorcia nebol definovaný čas ukončenia). 
Ciele na jedno z aktuálnych období: 

• získať väčšiu hodnotu z existujúcich databáz a prác, vykonaných v predchádzajúcom 
období; 

• podporovať metrá pri zavádzaní systémov neustáleho zlepšovania, orientovaného na 
zákazníka; 

• zlepšiť implementáciu niektorých návrhov najlepšej praxe; 

• naštartovať tvorenie záverov a zhrnutí z časových údajov pre určenie tendencií, trendov a 
vplyvov rôznych politík a akčných programov; 

• pokračovať v definovaní najlepšej praxe v oblastiach s vysokou prioritou, aby bolo možné 
tieto praktiky priamo implementovať. 

4.5 Príklad: implementácia ISO 9004/2 v STIB/MIVB Brusel 
Proces manažérstva kvality tak, ako bol aplikovaný v STIB-MIVB je založený na jednoduchom 
vodiacom motíve “Dosiahnutie spokojnosti zákazníka za primeranú cenu - Voldoening voor de 
juiste prijs “.  Boli identifikované štyri základné položky: 

• splnenie očakávaní regiónu; 

• neustály výskum a meranie kvality služieb zákazníkovi; 

• používanie spoločného jazyka, orientovaného na zákazníka aj vnútri spoločnosti; 

• vyhľadávanie najlepších vzťahov medzi rôznymi záujmami. 

 

Dôležitosť podčiarkujú štyri princípy: 

• monitorovanie dosahovania spokojnosti musí byť najvyššou prioritou; 

• každá aktivita musí prispievať k vyčísliteľnému výstupu; 

• spoločnosť musí fungovať v súlade s jej okolím; 

• spoločnosť môže vykonať zmeny len za súhlasu celej komunity. 

Schválenie uvedenej politiky kvality bolo obsiahnuté v prvej dohode o kvalite, ktorá bola 
podpísaná medzi správou regiónu Metropola Brusel a STIB-MIVB. Tento kontrakt ktorý bol 
uzavretý na štyri roky (1991 - 1994), indikoval úlohy STIB-MIVB pre uspokojenie požiadaviek 
zákazníka pri najvyššej nákladovej efektívnosti a nastavil progresívny systém kvality, založený 
na štandardoch ISO 9000:1994. 
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A. Výcvik LOTS (Logical Thinking System) 
Top manažment naštartoval vzdelávací cyklus, určený pre všetkých členov spoločnosti – od 
najvyššej úrovne po najnižšiu.  Metóda LOTS (Logical Thinking System) oboznamuje všetkých 
účastníkov s: 

• oznámením: zákazník je stredom nášho záujmu; 

• technikami manažérstva; 

• spoločným jazykom. 

Ako príklad musí každá skupina preštudovať a rozvinúť projekt zlepšovania pre určitú aktivitu 
spoločnosti. Vzdelávanie 5,500 členov STIB-MIVB, rozdelený do štyroch hlavných kategórií 
(manažment, výkonní zamestnanci, vodiči, technickí pracovníci), prebiehal v rokoch 1991 až 
1996. 
 
V roku 1992 bola naštartovaná funkcionálna analýza všetkých oddelení spoločnosti. 
Pozostávala z: 

• definovania funkcií a služieb, realizovaných každým oddelením a sekciou spoločnosti; 

• klasifikácia týchto funkcií na základe očakávaní zákazníkov; 

• zorganizovanie diskusie medzi oddeleniami a užívateľmi; 

• validácia funkcií v porovnaní s úlohami, pridelenými STIB-MIVB. 

 
Úlohy, špecifikované v kontraktačnej zmluve  podpísanej v roku 1990 boli v druhej verzii 
z roku 1995 mierne pozmenené a presmerované.  Špecifikácia poslania STIB-MIVB zahrňuje: 
7 zákazníckych funkcií (CF) pre STIB-MIVB: 

• doprava; 

• predaj; 

• aktivity proti vandalizmu a kriminalite; 

• ochrana pred podvodmi; 

• koordinácia dopravy (s inými spoločnosťami); 

• spolupráca s ochrancom občianskych práv (ombudsmanom); 

• vedomosti o existencii konzultačnej komisie pre užívateľov. 
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4 zdrojové funkcie (RF):  

• ľudská; 

• finančná; 

• technická; 

• špecifická. 
 
4 funkcie pre životné prostredie:  

• regionálna; 

• mestské, federálne a európske autority; 

• údržba infraštruktúry; 

• rešpektovanie pospolitosti (komunity). 
 
3 úlohy, delegované regiónom (TR):  

• realizácia prác na infraštruktúre; 

• podpora politiky mobility pre región; 

• zabezpečiť, aby bol región dosiahnuteľný príslušnými STIB-MIVB kompetenciami. 

Na sledovanie týchto úloh bola vykonaná inventarizácia všetkých funkcií spoločnosti.  Viac ako 
800 produktov / služieb bolo zaznamenaných a identifikovaných prostredníctvom indikátorov 
ako napr. usporiadanie, frekvencia, kapacita, čas dodania, užívatelia. 

C. Procesné riadenie 
Každý produkt/služba alebo skupina produktov/služieb je výsledkom procesu, ktorý predstavuje 
postupnosť aktivít, počnúc identifikáciou potrieb, cez koncepciu, až po finálnu produkciu. Popis 
týchto procesov, ktoré často obsahujú aktivity realizované niekoľkými oddeleniami podniku, 
vyžadujú rozvoj priečnej vízie podniku. Aktualizácia každého procesu bola realizovaná 
koordinátorom v spolupráci s manažérom alebo s pracovníkom, zodpovedným za všetky 
podstatné aktivity, ktorý si uvedomoval vzájomné interakcie a rozhrania medzi všetkými 
zúčastnenými oddeleniami.  Bolo identifikovaných okolo sto procesov, v ktorých sa 
rozhodovalo o tom, "kto je zodpovedný za čo?", ako aj o kritériách, s ktorými súhlasili aj 
zamestnanci (kvalita, kvantita, čas). 
Pre každú funkciu boli vytvorené s využitím znalostí o funkciách spoločnosti a formalizáciou 
rôznych procesov merateľné indikátory. Pomocou týchto indikátorov bola definovaná úroveň 
kvality, potrebnej pre zabezpečenie každej funkcie. Manuál kvality STIB-MIVB sumarizuje 18 
základných funkcií, ktoré sú realizované prostredníctvom približne sto procesov a výstupom 
ktorých bolo 800 produktov/služieb. 
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4.6 Príklad: Stratégia manažmentu v Semitag (Grenoble) 
SEMITAG2 riadi sieť mestskej dopravy v mestskej oblasti Grenoble (23 miest) v záujme 
zriaďovacej autority, SMTC. Spoločnosť prevádzkuje 20 tratí, má 800 zamestnancov a 300 
dopravných prostriedkov (električiek, trolejbusov a autobusov).  SEMITAG prepravuje 220.000 
cestujúcich denne a ročný rozpočet dosahuje 300 milión FF.  
 
Po rýchlom raste vzhľadom na otvorenie dvoch električkových liniek v rokoch 1987 a 1990 sa 
manažment rozhodol zamerať sa na zlepšenie realizovaných služieb a organizácie. Viedlo to v 
1993 k spusteniu projektu, nazvaného PAQT 97 (Plan d’Action Qualité Tag).  Tento projekt 
definoval stratégiu a hlavné ciele spoločnosti na nasledujúcich 5 rokov.  Tri základné snahy 
projektu PAQT 97 boli: 

- lepšie slúžiť zákazníkovi; 

- lepší vzostup hodnoty zamestnancov a ich schopností; 

- lepšie zvládať ekonomické a finančné obmedzenia. 
Kvalita predstavuje spoločný dominujúci faktor týchto troch prístupov, ktoré zahŕňajú niektoré 
prvky komplexného manažérstva kvality (Total Quality Management): zákaznícky prístup, väčší 
záujem o zamestnancov a efektívnejšie využívanie zdrojov. Vnútri týchto troch prístupov bolo 
pre periódu 1993-1997 definovaných 8 hlavných cieľov. 
 
Prístup 1:  

- Ukončenie rozšírenia Juh-Sever; 

- Otvorenie nového strediska; 

- Spustenie procesu kvality; 

- Zlepšenie kvality služieb; 

- Certifikácia. 
 
Prístup 2: 

- Modernizácia operačnej štruktúry; 

- Rozhovory pre individuálne posudzovanie; 

- Optimalizácia organizácie práce a dojednania o pracovnom čase. 
 
Prístup 3: 

- Zriadenie decentralizovaného systému rozpočtovania; 

- Zriadenie nového systému cestovných lístkov. 

                                                      
2  Société d’Economie Mixte des Transports de l’Agglomération Grenobloise (SEMITAG), BP 258, 

380444 Grenoble Cedex 9. 
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Plán manažmentu považoval za hlavný cieľ certifikáciu, ktorá bola plánovaná na roky 1993-
1997.  Napriek tomu to predstavovalo len časť procesu kvality v podniku. Proces kvality, hlavná 
téma PAQT 97, mal dva aspekty: 

• aktivity na zlepšenie kvality služieb zákazníkom; 

• aktivity na zlepšenie interných činností s cieľom dosiahnuť certifikát ISO 9001. 

 
Prvá časť procesu kvality bola rozčlenená na tri fázy: 

• prieskum spokojnosti na spoznanie mienky zákazníka a identifikáciu jeho požiadaviek 
(september 1993); 

• záväzok služby voči verejnosti, vyjadrený chartou kvality, ktorá obsahovala ciele kvality 
(marec 1994); 

• zmena existujúcich praktík v zmysle dosiahnuť definované ciele (od 1994). 

4.7 Príklad: Certifikácia STIB-MIVB (Brusel) podľa ISO 9000. 
S cieľom stimulovať rôzne oddelenia STIB-MIVB k napredovaniu ku komplexnej kvalite a 
kvôli zosilneniu konkurenčnej pozície STIB-MIVB a počas prípravy na možnú liberalizáciu sa 
Rada STIB-MIVB rozhodla získať certifikáciu, založenú na štandardoch ISO 9000. 

 

Namiesto toho, aby boli všetky oddelenia certifikované v rovnakom čase, manažéri STIB/MIVB 
sa rozhodli, že v úzkej kooperácii s oddelením kvality  spoločnosti, vyberú pre prvý prípad len 
obmedzený počet oddelení.  Kritériá pre tento výber boli: 

• dobrovoľnosť a angažovanosť manažérov; 

• reprezentatívnosť rôznych oddelení; 

• zainteresovanosť rôznych oddelení na priamom kontakte so zákazníkom. 

 

V konečnom dôsledku sú certifikované alebo v procese certifikácie štyri oddelenia: 

• Oddelenie zodpovedné za starostlivosť o zákazníkov v prípade prerušenia prevádzky metra 
(certifikované podľa ISO 9002 v marci 1998); 

• Dielňa pre karosérie električiek (certifikované podľa ISO 9002 v decembri 1997); 

• Oddelenie Bezpečnosť - Hygiena – Ergonometria (certifikovaná podľa ISO 9002 v októbri 
1997); 

• Centrum výcviku vodičov (certifikované podľa ISO 9001 v decembri 1997). 
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Kumulovaný efekt, ktorý sa očakával vnútri spoločnosti, v jej oddeleniach, bol podporený 
manažérskymi praktikami, implementovanými v certifikovaných oddeleniach. Pozitívny prínos 
spočíval aj v tom, že tvorcovia rozhodnutí v spoločnosti dychtivo vyhľadávali informácie o 
účinkoch manažérskych praktík certifikovaných oddelení.  Pritom bol použitý taktiež proces 
benchmarkingu.  

4.8 Hybridný benchmarkingový rámec (HM Customs and Excise) 
 
Business Review 
 Business review predstavuje vysokú úroveň skúmania 

podnikových potrieb a preskúšanie všetkých obmedzení 
služby. Skúmanie ustanovuje rámec pre preskúšanie 
potrieb  manžérov aj zákazníkov, identifikuje národný 
systém, ktorý musí byť použitý a skúma taktiež iné 
faktory, ktoré môžu ovplyvňovať spôsob a aktivity 
poskytovaných služieb.Toto skúmanie môže zahrňovať: 

 • osobné otázky; 

• majetkové otázky; 

• vplyv učritého plánu na re-organizáciu; 

• iné relevantné skúmania / reporty; 

• legislatívu (napr. rovnosť príležitostí, zdravie a 
bezpečnosť, EU); 

• úzku spoluprácu s inými organizáciami verejného 
sektoru,  

• partnerstvá so súkromným sektorom.  
 

Požiadavky na úroveň služby 
 Použitím výsledkov zo skúmania podniku môžeme 

pripraviť požiadavky na úroveň služby (Service Level 
Requirement -  SLR). Tento dokument používa zistenia z 
Business Review, aby rozvrhol prácu, ktorá bude vykonaná.  
Zahrňuje to: 

• popis toho, čo má byť dosiahnuté (výsledky); 

• popis toho, čo bude vyprodukované alebo dodané 
(výstupy); 

• štandardy služb, ktoré majú byť dosiahnuté; 

• všetky technické obmedzenia alebo iné stanoviská 
(napr. bezpečnosť) a potrebu pracovných síl 

 

Business 
review  

 Service 
Level Requirement 

Business review 
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Skúmanie efektívnosti 
 
  Skúmanie efektívnosti predstavuje detailný pohľad na to, 

ako je možné najlepšie dosiahnuť štandardy 
poskytovaných služieb s použitím obmedzení, uložených 
v SLR (požiadavky na úroveň služby). Skúmanie 
efektívnosti využíva benchmarking verejného aj 
súkromného sektoru, aby sa získali informácie o 
dobrých praktikách.  Z tohto zistenia má byť 
vypracovaný návrh s informáciami, ktoré pomôžu 
pochopiť, ako môže byť práca vykonanávaná čo najlepšie. 
Manažmet a zamestnanci sú pozývaní do procesu 
skúmania efektívnosti. Je dôležité, aby sa zúčastňovali 
tohto procesu, pretože potom ľahšie prijímajú výsledky a 
majú aj lepšie pochopenie pre následné zmeny 
existujúcich praktík. 

 
 
Návrh 

 

 Výsledkom zo skúmania efektívnosti je návrh. Tento 
návrh by mal obsahovať detaily o: 

• metódach a systémoch použitých pre realizáciu úloh; 

• prideľovaní zdrojov; 

• spôsoboch monitorovania poskytovania služby, a 

• o nákladoch poskytovania služieb. 
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Ohodnotenie  
 Proces vyhodnotenia prebieha v dvoch stupňoch: 

1. Zvažovanie domáceho návrhu – evaluačná komisia 
musí byť presvedčená, že práca je vykonávaná tak ako 
je to navrhované, a je taktiež splnený súbor štandardov 
SLR (požiadaviek na úroveň služby). 

2. Porovnávanie pomocou benchmarkingu – ak je už 
vyhodnocovacia komisia spokojná s návrhom, 
nasleduje preskúšanie návrhu vzhľadom na informácie 
z benchmarkingu, ktoré boli získané z interných aj 
externých zdrojov. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Manažovanie výsledkov 

 

 Ak je už vyhodnocovacia komisia spokojná s návrhom 
služby, potom sa určí dohoda o kvalite služby (SLA  - 
Service Level Agreement), aby bolo isté, že služba je 
dodávaná spôsobom a nákladmi, ktoré zodpovedajú návrhu. 
Ak vyhodnocovacia komisia nie je spokojná, zvažuje sa 
možnosť dodávania služby alternatívnymi zdrojmi 
(outsourcing).  
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5. Zhrnutie a odporúčania  
Prvé odporúčanie: predtým, než je predstavená koncepcia kvality a benchmarkingu, je vhodné 
spomenúť súčasnú finančnú a inštitucionálnu organizáciu verejnej dopravy. 
Druhé odporúčanie: vkladajte študentov do všetkých možných situácií. Ich vnímanie užívateľa 
im pomôže nájsť koncepciu a súčasne lepšie pochopia záujmy iných užívateľov (autority, 
operátor...). 
Tretie odporúčanie: je ťažké predstaviť proces benchmarkingu medzi operátormi, pretože 
dôvernosť informácií im prekáža otvorene hovoriť o pozadí svojich úspechov a problémov. 
Všetky dostupné informácie, hlavne národné skúsenosti, ktoré by mohli byť prezentované, sú 
veľkou výhodou predovšetkým pre učiacich sa. 
Štvrté odporúčanie: každý, na každom mieste sa pokúša zlepšovať kvalitu. Pochopiť, ako je 
ťažké snažiť sa o zlepšovanie, keď sme na mieste lokálnej autority alebo operátora môžeme len 
vtedy, keď pochopíme, čo v skutočnosti robia. Preto je vhodné do procesu tréningu pozvať aj 
zástupcu lokáleho operátora, ktorý môže predstaviť, čo konkrétne robia v tejto oblasti, aké majú 
úlohy. Pomôže to študentom spoznať spojenie medzi koncepciou a jej skutočnou realizáciou. 
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6. Cvičenia 
Obe koncepcie – kvalita a benchmarking (a vnútri je jadrom: porovnávanie) sú využívané 
každým – aj študentmi - v každodennom vlastnom živote. Pedagogický cieľ je ukázať 
štruktúrovaný a profesionálny prístup k tvorbe spoločnej koncepcie. Pre študentov môže byť 
zaujímavé, ak sami odhalenia rôzne prístupy v koncepciách. Skúmanie môže byť realizované 
v malých skupinkách alebo individuálne každým študentom. 
Ďalší príklad: štyri prvky slučky kvality nie sú špecifické len pre verejnú dopravu, môžu byť 
aplikované na všetky typy produkcie. Predmetom cvičenia môžu byť rôzne témy európskeho 
rámcového programu pre verejnú dopravu, ako aj hlavné skupiny posudzovania. 
Čo sa týka prístupu benchmarkingu, najťažší aspekt koncepcie, v ktorom sa musia spojiť 
odborníci, je posledný krok: návrh a implementácia akčného plánu. Každý rozumie, že si to 
vyžaduje samohodnotenie, ak plánujeme porovnať svoju výkonnosť/kvalitu s inými. A je 
zrejmé, že porovnávací krok je centrálnou časťou procesu benchmarkingu. Mnoho ľudí však 
zrejme zastaví cvičenie po porovnávacom kroku, pretože v európskych projektoch nebol 
poskytnutý dôkaz o implementácii výsledkov porovnávania. Aby sme to zohľadnili, môže byť 
zaujímavé modelovať so študentmi "aktuálnu situáciu" v oblasti verejnej dopravy alebo 
akejkoľvek lokálne zaujímavej oblasti.  Študenti, vložení do "živej situácie" lepšie pochopia 
kritický rozdiel medzi porovnávaním a klasifikáciou, medzi výsledkami a prostriedkami. 
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7. Slovný a pojmový register  
7.1 Kvalita (Zdroj: Quattro) 
1. Benchmarking. Systematické porovnávanie výkonnosti organizácie vo vzťahu k iným 
 oddeleniam / pobočkám (interný benchmarking) alebo k iným vedúcim organizáciám, 
 konkurencii alebo odborom (externý benchmarking), ako metóda zdieľania znalostí a 
 skúsenosti z "najlepšej praxe " na zlepšovanie. 

2. Charta. Dokument, ktorý podrobne rozpisuje záväzok našej entity voči zákazníkom. 

2.1. Občianska charta. Dokument, predstavujúci služby, ktoré môžu byť očakávané 
občanmi a súbor záväzkov verejných služieb voči občanom, ktorých pohľad je 
braný do  úvahy pri posudzovaní charty. 

2.2. Zákaznícka charta. Dokument, vysvetľujúci záväzok voči zákazníkovi  a 
nastavujúci štandardy pre operátora, spôsob publikovania výkonnosti operátora 
voči štandardom, ako sa stará o zákazníkov a ako kompenzuje zákazníkom 
zlyhanie služby a ako môžu zákazníci operátora kontaktovať. Zákaznícka charta 
môže byť klasifikovaná do nasledujúcich kategórií : 
• Charta dohody. Charta, rozvádzajúca práva a povinnosti. 

• Charta zámeru. Charta, predstavujúca všeobecné hodnoty a princípy. 

• Charta záväzku. Charta, vysvetľujúca súbor formálnych záväzkov, 
konkretizujúcich hodnoty a princípy, uvedené v charte zámeru. 

• Charta prostriedkov. Charta, definujúca prostriedky, ktoré budú použité na 
splnenie záväzkov. 

• Charta intermodálnosti. Charta, ktorá z hľadiska účastníkov verejnej 
dopravy poskytuje  pohľad na nasledovné premety dopravného systému: 
centrá prepojenia, multimodálne informácie, intermodálne cestovné lístky,  
spolupráca s automobilovým priemyslom, spolupráca s inými dopravnými 
účastníkmi ako taxi, letiskoví operátori, požičovne automobilov a užívateľov 
bicyklov  a R&D pre nové dopravné technológie a systémy. 

• Charta rozvoja. Charta, ktorá definuje  princípy, podľa ktorých sú služby 
verejnej dopravy prispôsobované budúcim podmienkam, požiadavkám a 
možnostiam. 

• Charta verejných služieb. Pozri Občiansku chartu. 

3. Neustále zlepšovanie ( trvalé zlepšovanie ). Potreba neustálej úpravy návrhu služby 
 a procesov organizácie poskytovateľa služby s cieľom udržať alebo zvýšiť hodnotu, 
 ktorá umožňuje identifikovať jej silné a slabé charakteristiky. 

4. Spokojnosť zákazníka. Celková úroveň znalostí zákazníkových očakávaní, meraná 
 ako percentá aktuálne splnených očakávaní zákazníka z celkových očakávaní. 

5. Poskytovaná kvalita. Úroveň kvality, ktorá je dosahovaná na bežnej základni v 
 normálnych prevádzkových podmienkach.  

6. Plánovaná kvalita. Úroveň kvality, ktorú si organizácia želá dosiahnuť na základe 
 očakávanej kvality, pri externých obmedzeniach a finančných podmienkach.  

7. Očakávaná kvalita. Úroveň kvality, ktorá je vyžadovaná zákazníkom a môže byť 
 definovaná z hľadiska explicitných a implicitných pojmov. 



Benchmarking a manažérstvo kvality  63 

Písomný materiál projektu PORTAL www.eu-portal.net 

 

8. Externá kvalita. Týka sa tých aspektov kvality, ktoré sú zákazníkom vnímané priamo. 

9. Interná kvalita. Týka sa tých aspektov kvality organizácie, ktoré nie sú zákazníkom
  vnímané priamo (vnútorná organizácia, atď.).  
10. Optimálna kvalita. Situácia, keď je služba poskytovaná v zhode s preferenciami 
 zákazníka, vyjadrovaná  vôľou zákazníka platiť zodpovedajúcu cenu. 

11. Partnerstvo (dopravné partnerstvo). Dohoda lebo séria dohôd medzi autoritami, 
 kontraktovanými právnickými osobami  a operátormi, ktorá bola navrhnutá, aby 
 povzbudila kooperáciu na pracovnej úrovni s cieľom zlepšiť dosahovanie podnikových 
 cieľov každej zúčastnenej strany, ale bez akýchkoľvek ručení. 

12. Partnerstvo kvality. Dohoda, nezaložená na zmluve, o kooperácii medzi zložkami 
 verejného a súkromného sektoru, ktorí majú spoločný záujem na presadzovaní verejnej 
 dopravy. 

13. Vnímaná kvalita. Úroveň kvality, vnímanej viac alebo menej objektívne zákazníkmi 
 počas cestovania. 

14. Vyjadrená spokojnosť. Formalizovaný názor zákazníka vzhľadom na úroveň 
 dosiahnutia jej/jeho očakávaní. 

15. Kvalita. Úplnosť charakteristík nejakej entity, ktoré vyjadrujú jej schopnosť uspokojiť 
 potreby (ISO 8402). 

16. Zabezpečenie kvality. Všetky plánované a systematické aktivity, implementované 
 v systéme kvality a demonštrované ako potrebné na zabezpečenie zodpovedajúcej 
 dôvery, že entita bude plniť požiadavky na kvalitu (ISO 8402). 

17. Manažérstvo kvality. Všetky aktivity celkového manažmentu, ktoré určujú politiku 
 kvality, ciele a zodpovednosti a implementujú ich prostredníctvom plánovania kvality, 
 riadenia kvality, zabezpečovania kvality a zlepšovania kvality v systéme kvality (ISO 
 8402).  

18. Systém kvality. Organizačná štruktúra, procedúry, procesy a zdroje, potrebné na 
 implementáciu manažérstva kvality (ISO 8402). 

19. Cieľová kvalita. Úroveň kvality, ktorú si dáva organizácia za cieľ poskytnúť svojim 
 zákazníkom. 

20. Komplexná kvalita. Manažérsky prístup, ktorý integruje všetky funkcie a procesy 
vnútri organizácie, aby dosiahla neustále zlepšovanie kvality produktov a služieb (ISO 
8402). 

7.2 Normy a štandardy 
21. Akreditácia. Proces ratifikácie právomoci, schopnosti a nestrannosti certifikovaných 
 autorít.   

22. Certifikácia.  Situácia, kde prvá, druhá a tretia strana posudzuje systém kvality 
 organizácie voči špecifickému štandardu alebo príručke.  
23. Štandard. Dokumentovaná dohoda obsahujúca technické špecifikácie určitých kritérií, 
 aby boli trvalo používané ako pravidlá, návody alebo definície charakteristík, ktoré 
 zabezpečujú, aby materiál, produkty a služby vyhovovali účelu použitia. 

24. Štandard manažérstva kvality. Štandard, poskytujúci návody a  špecifikácie ohľadom 
 manažérskych procesov.  

25. Štandard systému kvality. Štandard, poskytujúci návody a špecifikácie ohľadom 
 realizačných procesov. 
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26. Štandard výsledkov. Určuje úroveň kvality pre prvky finálnej služby. Musí byť 
 zavedený so zreteľom na očakávania zákazníkov. 

27. Štandard nástrojov. Štandard, ktorý podáva návod na implementáciu špecifických 
 oblastí základných štandardov (ISO 9000-1, 9002, 9003 a 9004-1). Špecifické oblasti sú 
 audit (ISO 10011-1, -2 a -3), vytvorenie a redakcia príručky kvality (NF X 50-160, 161, 
 162),... 

28. Štandardizácia. Aktivity, ktoré nastavujú unifikáciu kritérií vzhľadom na určité 
produkty a služby a umožňujú používanie spoločnej terminológie na konkrétne oblasti 
aktivít. 

7.3 Ekonomika 
29. Alokačná efektívnosť. Týka sa produkcie výrobkov a služieb, ktoré najlepšie plnia 
 preferencie zákazníkov. Je vyjadrená ochotou platiť zodpovedajúcu cenu (nákladovo 
 zodpovedajúcu). 
30. Nákladová účinnosť. Týka sa produkcie výrobkov a služieb s minimálnymi možnými 
 nákladmi. 
31. Ekonomická efektívnosť. Týka sa alokačnej efektívnosti a nákladovej účinnosti. 
32. Efektívnosť. Dosiahnutie určených cieľov. Konanie, ktoré má výsledok hospodárnu 
 produkciu definovaných alebo želaných výsledkov. 
33. Externalita. Ekonomický vzťah, ktorý nie je efektívne kontrolovateľný 

prostredníctvom cien. 
34. Trhová súťaž. Vlastnosť určitých trhov, na ktorých etablované organizácie bojujú proti 
 potenciálnym vstupujúcim organizáciám, čím sa pričiňujú o efektívne výsledky aj za 
 neprítomnosti perfektných trhových podmienok. Baumol, Panzar a Willing (1982)
 prezentovali názor, že trhová súťaž zaručuje sociálne prínosy perfektných trhov bez 
 potreby silných predpokladov o počte organizácií, ktoré musia na trhu operovať. 
 Shepherd (1984) pozoroval, že tieto výsledky sú platné len za nasledujúcich 
 predpokladov: 

- Vstup na trh je voľný a bez obmedzení. 

- Vstup je absolútny. 

- Vstup je perfektne vratný. 
35. Zlyhanie trhu. Situácia, pri ktorej trh produkuje neefektívne z dôvodu existencie 
 nasledujúcich faktorov: nedostatočná súťaž, prirodzené monopoly, verejné tovary, 
 externality, spoločné vlastníctvo tovarov, nedostatok vhodných a symetrických 
 informácií, nekompletné trhy 
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7.4 Regulačný rámec 
36. Výzva (tender, výberová procedúra). Ponuka príslušnej finančnej čiastky za niečo. 
 V prípade mestskej hromadnej dopravy  ide o ponuku služby určitej úrovne za peniaze 
 určitej výšky. 
37. Vyzývací dokument (dokument tendra). Určitou formou vypísaná ponuka vykonať 
 prácu alebo poskytnúť produkt a službu za určitú cenu. 
38. Kolektívna doprava. Komerčná služba osobnej dopravy, ktorá sa zameriava na 
 splnenie spoločných dopravných potrieb vo veľkých alebo malých komunitách, potreby 
 sa týkajú všetkých alebo veľkej skupiny členov komunity. 
39. Konkurencia trhu. Súťaž medzi veľkým počtom organizácií na otvorenom trhu, ktoré 
 sa navzájom usilujú predať svoje produkty a služby, nastavujúc ceny, ktoré im dovoľujú 
 ich náklady a trh. 
40. Koncesný akt ( dohoda o koncesii, kontrakt o koncesii ). Druh licencie, udelený 
 lokálnou autoritou dopravnému operátorovi, špecifikujúci exkluzívne práva 
 prevádzkovať verejnú dopravu v určenej oblasti. 
41. Verejná služba. Služba, ktorá spĺňa poslanie spoločného záujmu. O spoločnom záujme 
 rozhodla väčšina verejnosti, a je reakciou na požiadavky spoločnosti, ktoré sa týkajú 
 mnohých špecifikácií.  
42. Verejná doprava. Služby, prevádzkované za poplatok . Tieto služby zabezpečujú 
 prepravu cestujúcich a ich batožinu na dlhšie i krátke vzdialenosti vnútri obvodu mesta. 
 Zvyčajne sú pritom určené tarify, pevný cestovný poriadok a určené trasy. 
43. Regionálna doprava. Doprava v okolí aglomerácií a medzi malými mestami v oblasti 
 aglomerácie. Regionálna doprava môže byť zhruba popísaná prostredníctvom 
 dopravnej vzdialenosti okolo 60 km a cestovnou dobou priemerne 1hod. Pre veľmi 
 rozľahlé aglomerácie sa môže využívať regionálna doprava s vyššími rýchlosťami, so 
 vzdialenosťou okolo 150 km a cestovnou dobou okolo 2hod. Za týmto limitom realizuje 
 dopravu diaľková doprava.  
44. Služby všeobecného záujmu. Aktivity služby, považované verejnými autoritami za 
 vyžadované v rámci všeobecného záujmu a preto sú predmetom záväzku verejných 
 služieb.  
45. Služby všeobecného ekonomického záujmu. Tento pojem  pojem je spomínaný 
 v Rímskej dohode v článku 90. Týka sa komerčných aktivít služby, ktoré napĺňajú 
 požiadavky všeobecného záujmu a preto patria k verejným záväzkom. Je to prípad 
 dopravných sietí, energetiky a komunikačných služieb. 
46. Univerzálna služba.  Verejná služba, dostupná všetkým za odôvodniteľných 
 podmienok prístupu a ceny. 
47. Mestská doprava. Mestská doprava je vykonávaná vnútri mesta alebo na periférii a 
 malom okruhu okolo neho. Môže byť popísaná vzdelanosťami liniek do 20 km (vo 
 verejnej doprave  je priemerná dopravná vzdialenosť medzi 5 až 8 km) a cestovnou 
 dobou okolo 30  minút. Väčšie hodnoty môžu platiť vo väčších metropolách a 
 aglomeráciách. 
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8. Literatúra 
Pre tvorbu tohto písomného materiálu bola použitá nasledovná literatúra a web-stránky:  
QUATTRO – 4th F.P. project – Quality approach in tendering/contracting urban public transport 
operations – Final report and www.quattro-eul.nl/quattro/uk 
EQUIP –  4th F.P. project – Final report and particularly the annex (practical handbook) 
www.europrojects.ie/equip 
Benchmarking performance of local transport systems, pilot exercise : subgroups reports 
(available from KTE), and report to the commission (id).. 
BEST – thematic network on benchmarking (5th F.P.). Papers presented at the first conferences. 
www.bestransport.net 
Benchmarking methodologies in transport – CEMT – minutes of the conference of November 
1999. 
Benchmarking in Europe – spring 2000. www.benchmarking-in-Europe.com 
European foundation for quality management – EFQM – www.efqm.org 
ELTIS – best practices internet site of the European commission. 
AFNOR – French organisation for strandardisation. www.afnor.fr 
CEN – European committe for standardisation – www.cenorm.be 
EXTRA – summary of European projects 
 
Čo sa týka Quality Bus Partnerships, na ktoré v súčasnosti existuje vo Veľkej Británii štatutárna 
základňa, užitočné odkazy sú: 

- Quality Bus Partnerships - A Survey and Report, 2000   -  TAS, February 2001 Available 
from Landor Publishing Ltd., Quadrant House, 250 Kennington Lane, LONDON, SE11 
5RD 

- As above for 2001, due out February, 2002  BUT this will (only?) be available through 
TAS Publications & Events [www.tas-passtrans.co.uk]  

- Quality Bus Infrastructure - A Manual and Guide - published by Landor, but also 
available through TAS Publications & Events 

- Quality Bus Partnerships: Good Practice Guide - TAS, 2001 available through TAS 
Publications & Events 
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9. Kvalita a benchmarking vo verejnej doprave 
Verejná doprava – konzorciá projektov 

 

BEST - Thematic network on BEnchmarking in tranSporT 

Konzorcium:  

Organisation Gestion Marketing S.A BE 

Forschungs- und Anwendungsverbund Verkehrssystemtechnik Berlin DE 

NEA Transport Research And Training NE 

TOI NO 

Erasmus University Rotterdam NE 

Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les construction 
publiques 

FR 

Warsaw University Of Technology PL 

Ingeniería Y Economía Del Transporte SA ES 

 

BOB - Benchmarking of Benchmarking 

Konzorcium:  

NEA Transport research and training NE 

Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen Vzw BE 

Forschungs- Und Anwendungsverbund Verkehrssystemtechnik Berlin DE 

TOI NO 

Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les construction 
publiques 

FR 

Warsaw University Of Technology PL 

Ingeniería Y Economía Del Transporte SA ES 

Erasmus University Rotterdam NE 

Organisation Gestion Marketing S.A BE 
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BENCHMARKING – Pilot exercise of Benchmarking the performance  
of local passengers transport systems 

Konzorcium  

OGM BE 

Socialdata DE 

CERTU FR 

Oulu Koskilinjat Oy FI 

Terni IT 

Praga TCZ CZ 

Stuttgarter Straßenbahnen AG DE 

District de l’Agglomeration Nantaise FR 

Steirische Verkehrsverbundgesellschaft StVG AT 

DGTT, Direcao Geral de Transportes Terrestres Lisboa PT 

Merseyside UK 

Dresdner Verkehrsbetriebe DE 

The City of Edinburgh Council UK 

Strathclyde Passenger Transport Glasgow UK 

OASA, Athens GR 

BSAG – Bremer Straßenbahn AG DE 

Azienda Mobilità e Transporti, Settore Studi Sistemi, Genova IT 

Syndicat des Transportes Parisiens FR 
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ISOTOPE - Improved Structure and Organization for Transport Operations  
of Passengers in Europe 

Konzorcium  

Transportes, Inovação E Sistemas, A.C.E. PO 

University Of Leeds UK 

Stockholm University SE 

NEA - Transportonderzoek En -Opleiding NE 

Union Des Transports Publics FR 

Greater Manchester Passenger Transport Executive UK 

Erasmus University Rotterdam NE 

Institute Of Transport Economics NO 

Societe Des Transports Intercommunaux De Bruxelles BE 

TRANSPOR - 5 PO 

Studiengesellschaft Fsr Unterirdische Verkehrsanlagen E.V DE 

Groupement Des Autorites Responsables De Transport FR 

Organisation Gestion Marketing S.A BE 

Halcrow Group Ltd UK 

INECO S.A. ES 

Swedish Institute For Transport And Communications Analysis SE 

Centre D'etudes Sur Les R_Seaux, Les Transports, L'urbanisme Et Les 
Construction S Publiques 

FR 

Swedish National Road And Transport Research Institute SE 

 

EQUIP - Extending the Quality of Public Transport 

Konzorcium:  

University Of Newcastle Upon Tyne UK 

Erasmus University Rotterdam NE 

Viatek Ltd FI 

Asm Brescia S.P.A IT 

Universitat Fur Bodenkultur Wien AT 

European Transport And Telematics Systems Ltd IE 
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QUATTRO - Quality approach in tendering urban public transport operations 

Konzorcium  

Organisation Gestion Marketing S.A. BE 

Lt Consultants Ltd FI 

NEA - Transportonderzoek En -Opleiding NE 

Istituto Di Studi Per L'informatica Ed I Sistemi IT 

Union Des Transports Publics FR 

Calidad Estrategica, S.A. ES 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej PL 

Sociedade De Trannsportes Colectivos Do Porto, S.A. PO 

CERTU -  FR 

Societe Des Transports Intercommunaux De Bruxelles BE 

Sociiete D'economie Mixte Des Transports En Commun De L'agglomeration 
Grenobloise 

FR 

Metro De Madrid S.A. ES 

Studiengesellschaft Fsr Unterirdische Verkehrsanlagen E.V. DE 

Transportes, Inovação E Sistemas, A.C.E. PO 

Estonian Lt-Consultants Ltd EE 

Federazione Nazionale Trasporti Pubblici Locali - Federtrasporti IT 

Ingenieria Y Economia Del Transporte S.A. ES 

Transman Consulting For Transport System Management Ltd HU 

Erasmus University Rotterdam NE 

Institute Of Transport Economics NO 

 
 
 


