
24

ZISK MANAŽMENT | TÉMA MESIACA

Keď sa teda aj povie centrum zdie-
ľaných služieb (Shared Service
Centre – SSC), tak si bežný člo-

vek predstaví malú dcérsku spoločnosť
medzinárodnej skupiny a v nej zopár
mladých nadšencov, často absolventov
škôl, sediacich v otvorených veľkých
kanceláriách niekde na periférii mesta.
Prakticky neustále nahadzujú faktúry,
jednu za druhou, do jednoduchého úč-
tovného systému, občas komunikujúcich
s neznámym človekom na opačnom
konci telefónu v rôznych jazykoch. Nič
zložité, povieme si. Jednoduché postupy,
limitovaná zodpovednosť za jednu – dve
operácie, možnosť využívať znalosť cu-
dzích jazykov. Tento obraz ani zďaleka
neodzrkadľuje plnú skutočnosť, ktorú
centrá zdieľaných služieb vytvárajú. 
Pretože najväčšie centrum zdieľaných
služieb dnes zamestnáva takmer 5 000
ľudí v 20 kľúčových oblastiach služieb,
sídli v centre Bratislavy, svoju stabilitu
vníma vo vysoko vzdelaných a etablo-
vaných profesionáloch, a to nielen v ma-
nažmente spoločnosti. Ma veľkú ambíciu
udržať si pozíciu lídra na trhu z pohľadu
úrovne poskytovaných služieb. A samo-
zrejme, odo dňa svojho vzniku prešlo
obrovským prerodom.

HLAVNÉ TRENDY 
Je niekoľko spôsobov, ako nazrieť pod
pokrievku princípov fungovania cen-

tier. Do úvahy prichádza interview 
s manažérmi, spoveď bývalých zamest-
nancov alebo štandardizovaný prie-
skum. V oblasti trendov sa práve
prieskum ukazuje ako najobjektívnejší
nástroj umožňujúci zistenia pulzu fun-
govania centier. Nedávno taký prie-
skum realizovala spoločnosť PwC. 
Išlo o pravidelný dvojročný prieskum
medzi centrami zdieľaných služieb 
v Čechách a na Slovensku. Cieľom bolo
dozvedieť sa viac o tomto rozrastajú-
com odvetví, ktoré dnes zamestnáva
spolu neuveriteľných takmer 30 000
ľudí na Slovensku. Keďže ide o prie-
skum každé dva roky, sledovali sa aj
trendy, ktoré sa v čase objavujú. 

TRENDY, KTORÉ SA UKAZUJÚ
AKO NAJVÝRAZNEJŠIE
Dnes už rozhodne nestačí vedieť niekto-
rý svetový jazyk a rozumieť procesu
spracovávania faktúr. Priemerné cen-
trum zdieľanych služieb pre svoju medzi-
národnú skupinu poskytuje v priemere
10 a viac druhov služieb z rôznych oblas-
tí. Nejde len o financie, ale aj o dane,
mzdy, ľudské zdroje, informačné techno-
lógie, nákup, logistiku a Facility Manage-
ment a v poslednej dobe aj o marketing 
a podporu predaja, či dokonca interný
audit. Súčasťou tohto trendu je však zá-
sadná informácia, a tou je, že hlavnými
procesmi v týchto oblastiach už nie sú

iba jednoduché dvojkrokové operácie,
naopak, pridávajú sa náročnejšie odbor-
né postupy vyžadujúce vzdelanie a zod-
povednosť a riadiace schopnosti, naprí-
klad z oblasti finančného plánovania,
kontrolingu, vrátane interných funkcií 
finančnej kontroly, ako aj procesného 
riadenia firmy. 

TRENDOM ČÍSLO 1 JE TAK RAST
MNOŽSTVA PROCESOV A ICH
ODBORNEJ NÁROČNOSTI
Obsluha procesov vyžaduje nielen stro-
jovú presnosť, ale je výrazne závislá na
intelektuálnej hodnote ľudského faktora.
Zamestnanec centra sa stáva kom-
plexnejším expertom, ktorý spracuje
dáta a pridáva k nim interpretáciu. 
Žiadny operačný systém nie je do tej
miery schopný poskytnúť výklad na sebe
závislých premenných ako trénovaný
odborník. 
Centrum zdieľaných služieb už nie je len
bežnou dcérskou spoločnosťou za-
bezpečujúcou podporné procesy, o kto-
rých rozvoji sama nijak nerozhoduje.

SILNEJÚCA NEZÁVISLOSŤ
OD MATERSKEJ SPOLOČNOSTI
JE DRUHÝM TRENDOM, KTORÝ
MÔŽEME NA NAŠOM TRHU 
POZOROVAŤ
S nezávislosťou ide ruka v ruke orientá-
cia na svojho zákazníka. Medzi kľúčové
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ukazovatele patrí spokojnosť s po-
skytovanými službami, optimalizácia
procesov a štandardizácia výstupov,
ktoré zabezpečuje. Nielen tieto vymeno-
vané aktivity demonštrujú snahu centier
vyjsť z tieňa podpornej organizácie a stať
sa business partnerom. Misiou fungova-
nia centra je stať sa pre medzinárodnú
skupinu skutočným, starostlivým a spo-
ľahlivým partnerom, aby sa mohla
materská spoločnosť plne sústrediť na
svoju hlavnú podnikateľskú činnosť.
S týmto trendom sú spojené iniciatívy
zamerané na automatizáciu procesov,
prechod na jednu technologickú plat-
formu v rámci všetkých procesov, zmeny
v optimalizačných metódach prechodom
od časovo náročnej Six Sigmy na jedno-
duchší Lean, metodiky zamerané pri-
márne na všetkých zamestnancov a ich
zapojenie do prínosu zmien a zlepšova-
nia. Vysoká a stále sa zvyšujúca úroveň
štandardizácie procesov, meranie ich
výkonnosti a zároveň zlepšovanie ich
riadenia prechodom na jedného tzv.
koncového vlastníka procesu, ktorý 
má mandátnu právomoc dostať zmeny
do pohybu. 

ZVYŠUJÚCA SA ORIENTÁCIA
NA ZÁKAZNÍKA
Prieskum indikuje, že významnejšie ako
pred dvoma rokmi sa dnes ukazuje dô-
ležitosť interného zákazníka. Zákazníc-
ku spätnú väzbu si spoločnosti zbierajú
aspoň raz do roka v 79 % všetkých res-
pondentov prieskumu. Tento výsledok 
sa zvýšil oproti roku 2012 o 10 %. V dô-
sledku toho sa spoločnosti a ich zamest-
nanci snažia zamerať na kvalitu výstupov

a komunikáciu so svojím zákazníkom,
ktoré by následne spokojnosť s kvalitou
zvýšili. Pravidelný kontakt so zákaz-
níkom a zameranie sa na jeho skutočné
potreby v danom procese dáva pocit in-
dividuálneho prístupu i napriek vysokej
procesnej štandardizácii. Individuálny
prístup je v akýchkoľvek službách zák-
ladom úspechu a toto si dnešné centrá
plne uvedomujú.

MIERNE RASTÚCA ÚROVEŇ
FLUKTUÁCIE
Zaujímavý výsledok v prieskume prinie-
sla aj personalistami precízne sledovaná
fluktuácia zamestnancov. Jej aktuálna
priemerná úroveň v centrách služieb 
v Čechách a na Slovensku vzrástla oproti
roku 2012 na 14 %, ak ju však porovná-
me s výsledkom v rámci centier celého
regiónu strednej a východnej Európy,
tento je na úrovni 17 %. Skutočnosť, že
nájdenie vhodného zamestnanca, jeho
zaškolenie a uvedenie do plnej výkon-
nosti trvá čas a hlavne peniaze, znamená,
že centrá objavujú hodnotu rozvojových
projektov, ktorým záleží na udržaní si
stabilných zamestnancov. Potvrdzujú to
aj dlhodobé ciele lídrov centier v rámci
riadenia ľudských zdrojov. Stabilná zna-
lostná báza a nízke kapacitné výkyvy sú
jednými z kľúčových faktorov úspechu
pri tvorbe partnerstva s materskou spo-
ločnosťou. Dobre nastavené systémy ľud-
ských zdrojov musia prirodzene s urči-
tou mierou fluktuácie rátať, preto je ich
efektívne nastavenie často predpokla-
dom celkového úspechu. Materskú spo-
ločnosť v princípe nezaujíma menný
zoznam poskytovateľov služieb, ale sa-

motný kvalitný výstup načas. Procesy
náboru, vzdelávania a hodnotenia vý-
konnosti tvoria chrbticu, pričom sa stále
viac a viac sústreďuje na aspekty firemnej
kultúry v podobe miery spolupráce,
spontánnej zastupiteľnosti, proaktivity či
zdieľania vedomostí bez pocitu zdierania
a obavy o pozíciu. 
V oblasti riadenia firemnej kultúry mu-
sia centrá vynaložiť ešte nemálo úsilia. 
Všetky spomenuté trendy samozrejme
nezostávajú bez odozvy. Región strednej
a východnej Európy pre medzinárodné
skupiny stále rastie na atraktivite práve
svojou orientáciou na zákazníka, kvali-
tou i schopnosťou poskytnúť stabilnú za-
mestnaneckú bázu vysoko kvalifikovanej
pracovnej sily v relatívne malých kraji-
nách. Kvalifikácia zamestnancov je v po-
rovnaní s nákladmi na pracovnú silu 
a legislatívne podmienky dnes už na rov-
nakej úrovni pri výbere cieľovej krajiny.
Z prieskumov vyplýva, že centrá zdie-
ľaných služieb stabilne poskytujú vysoko
kvalifikovanú pracovnú silu, ktorou sú
schopné dlhodobo zaujať. Ich medzi-
ročný rozvoj v oblasti kvantity a kvality
je markantný. Znamená nielen rozširo-
vanie rozsahu pôsobnosti, ale aj organic-
ký rast, ktorý je typický pre spoločnosti
orientované na zisk. Ich schopnosti držať
si stabilný rast, učiť sa od seba navzájom
a zároveň chuť si konkurovať vo výsled-
koch napriek jednoznačnej danosti in-
terného zákazníka sú znakmi, že sa
nachádzajú na hranici vstupu do fázy,
kedy sú pripravené poskytnúť svoje
služby externému zákazníkovi.
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