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ÚVOD 
 

V súčasnosti poskytované informácie týkajúce sa dôchodkov sú prevažne 

právneho charakteru, ktoré sú pre bežného jednotlivca nepoužiteľné, vzhľadom k tomu, 

že neodpovedajú na jeho kľúčové otázky. Pri poskytovaných informáciách nie je 

rozhodujúci rozsah, teda to, koľko informácií jednotlivec dostane, ale rozhodujúci je 

spôsob a kvalita poskytnutých informácií.  

Výskum je postavený na hypotéze existencie informačnej asymetrie. Informačná 

asymetria sa prejavuje najmä pri komplexných službách. Môžeme predpokladať, že 

vyššia odbornosť respondentov má vplyv na kritickejší pohľad na pridanú hodnotu 

komplexných služieb a teda nižšiu vnímajú pridanú hodnotu služby. Vzťah odbornosti 

respondentov a nimi vnímanou pridanou hodnotou skúmame za pomoci experimentu, 

ktorý sa skladá z dvoch kôl pričom prvá časť experimentu testuje chápanie informácií z 

výpisu zo Sociálnej poisťovne. Druhá časť experimentu testuje chápanie informácií z 

výpisu Oranžovej obálky. Potvrdenie hypotézy má výrazné praktické implikácie, keďže 

zvyšovanie komplexnosti služieb (verejných politík) môže spôsobiť vznik informačnej 

asymetrie a teda neschopnosť dopytovej strany posúdiť pridanú hodnotu komplexnej 

služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



1 SLUŽBY A MISSELLING V SLUŽBÁCH 
 

V tejto kapitole definujeme pojem služba a jej základné vlastnosti ako 

funkčnosť, účinnosť a dizajn. Zároveň ozrejmujeme ako komplexnosť služby vedie k 

informačnej asymetrii a následne k misselling-u v službách.  

 

1.1 Služba a jej vlastnosti 

Služby sa stali dominantnými v našej spoločnosti. Dnešní spotrebitelia vyžadujú 

v službách pridanú hodnotu, individuálne prispôsobené riešenia a nezabudnuteľné 

zážitky. Službu možno chápať ako akt alebo výkon, ktorý vytvára úžitkovú hodnotu pre 

spotrebiteľa. Úžitkom sa chápe výhoda alebo prospech, ktorý získava spotrebiteľ z 

výkonu službotvorného procesu alebo výrobku (Lovelock a Wright, 2004). Služby 

predstavujú individualizovaný spôsob riešenia problému spotrebiteľa, pričom služby sú 

do značnej miery heterogénnejšie ako výrobky. Na rozdiel od výrobkov, poskytovateľ 

služby môže upravovať služby podľa konkrétnych požiadaviek spotrebiteľa. Služby sú 

preto na rozdiel od výrobkov jednoduchšie individualizovateľné.  

Medzi základné vlastnosti služieb, ktoré sú spoločné s výrobkami sú 

predovšetkým vlastnosti týkajúce sa funkčnosti, účinnosti a dizajnu (Ďaďo a Mateides 

2002):  

a) funkčnosť chápeme ako schopnosť vykonávať požadované funkcie v 

požadovanom prostredí, 

b) účinnosť chápeme ako schopnosť dosiahnutia určitého požadovaného stupňa 

výkonnosti, ovládateľnosti, hospodárnosti a trvanlivosti,  

c) dizajn zahŕňa vytvorenie takého estetického dojmu, ktorý vyvolá emotívne 

pozitívny pocit vo vedomí spotrebiteľa (pocit hygienickosti a bezpečnosti 

užívania). 

Avšak špecifické prejavy služieb, ktoré služby odlišujú od výrobkov a to najmä 

v oblasti procesu a tvorby služieb vytvárajú predpoklady pre vznik informačnej 

asymetrie. Medzi špecifické vlastnosti služieb môžeme zaradiť nemateriálnosť, 

neskladovateľnosť, neoddeliteľnosť, variabilitu, komplexnosť, neopakovateľnosť, 

kolektívnosť, nenahraditeľnosť, informačnú asymetriu a prenájom (Šebo a Danková, 

2019). V našej práci sa však budeme bližšie venovať komplexnosti služieb 

Komplexnosť služieb vychádza z toho, že chápanie produktu a sortimentu vo sfére 
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služieb je komplexné. Na produkt služieb možno pozerať ako na celok činností a 

postupov, ktoré svojou jedinečnou kombináciou vytvárajú hodnotu a úžitok pre 

spotrebiteľa. Ponuka služby spotrebiteľovi pozostáva zo súboru jednotlivých služieb, 

pričom možno rozlišovať základné a doplnkové služby. Medzi špecifické vlastnosti 

patrí aj variabilita, čo znamená, že služby sú tak jedinečné a individuálne, že poskytnúť 

rovnakú službu rôznym spotrebiteľom je nemožné, ani pri dokonale homogénnej službe 

(Ďaďo a Mateides 2002).  

Dokonalá služba je to čo, uspokojí spotrebiteľa a je výsledkom kvalitného 

dizajnu (Johnston a Clark, 2005). Správny dizajn nepomáha len uspokojiť spotrebiteľa, 

ale znižuje náklady poskytovateľovi služby a zvyšuje pridanú hodnotu pre spotrebiteľa. 

Pri poskytovaní masových služieb je dôležité, aby poskytovateľ služby bral do úvahy, 

že s danou službou sa stretne rôzne spektrum používateľov, od tých najnáročnejší až po 

tých, ktorým postačuje jednoduchosť a efektívnosť služieb. Pri takýchto službách je 

dôležité, aký dizajn danej služby poskytovateľ zvolí. Masové služby sú len málo 

prispôsobiteľné konkrétnym potrebám spotrebiteľov a kontakt medzi poskytovateľom 

služby a spotrebiteľom je minimálny. Aj keď je dizajn len jednou časťou služby, je však 

časťou, ktorá spája a dáva dokopy spotrebiteľov, zamestnancov, zariadenia, procesy 

a materiály. Je dôležité vedieť, že keď sa spomína pojem dizajn služby, máme tým na 

mysli celý proces služby od samotného začiatku až po koniec. 

 

1.2 Asymetria informácií a misseling v službách. 

Kľúčovou črtou reálneho sveta sú asymetrické informácie. V ekonomike sa 

vyskytujú asymetrické informácie, keď majú ekonomické subjekty rôzne informácie pri 

vstupe do vzájomných trhových vzťahov. Asymetrické informácie o službe a jeho 

kvalite vyplývajúce zo vzťahu medzi spotrebiteľom a poskytovateľom vedú k dvom 

typom problémov, a to k morálnemu hazardu a k nepriaznivému výberu (Hindriks a 

Myles, 2006). Poskytovatelia služieb zvyčajne vedia viac o tom, čo predávajú, než 

spotrebitelia. Spotrebiteľ je zvyčajne osoba s obmedzenou informovanosťou, kým jeho 

protistranou je profesionál, či už zamestnanec inštitúcie alebo sprostredkovateľ. 

Výskum v oblasti informácií ukazuje, že informácie musia byť interpretované 

spôsobom, ktorý donúti sporiteľov informácie jednoducho spracovať a následne ich 

pochopiť, pretože sporiteľa ľahko odrádza, ak narazí na ťažké texty a nejednoznačnosti, 



6 
 

ktorým nerozumie (Antolín a Severinson, 2010). Asymetrické informácie v službách 

utvárajú tiež nepriaznivý, alebo reklamný výber (Hindriks a Myles, 2006). 

Štúdie Európskej komisie zamerané na finančné produkty naznačujú, že 

finančná gramotnosť je veľmi nízka u väčšiny spotrebiteľov, ktorí nerozumejú 

finančným  rizikám spojeným s komplexnými finančnými produktami a nadmerne 

dôverujú poskytovateľom,  pričom sa spoliehajú na poskytnuté informácie a  nevedia 

posúdiť riziko. V takýchto prípadoch môže viesť správanie predávajúceho až k nekalej 

obchodnej súťaži, kedy o produkte poskytuje zavádzajúce a nesprávne informácie 

(Alexander, 2018). Takúto obchodnú praktiku označujeme v praxi ako misselling. 

Podľa Metodického usmernenia Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky 

Slovenska z 21. apríla 2015 č. 3/2015 misseling, zahrňuje niekoľko skutkových podstát, 

ako je napr. sprostredkovanie nevhodných finančných či investičných produktov, 

doporučenie rizikových produktov, ktoré sú mimo rizikového profilu spotrebiteľa, 

sprostredkovanie produktov bez zistenia reálnych potrieb spotrebiteľa, uzatváranie 

zmlúv o investičnom životnom poistení s osobami v dôchodkovom veku v prípadoch, 

kedy takýto produkt nie je vhodný, agresívne alebo nekompetentné obchodné taktiky 

a podobne. Jediným z riešení misselling-u je zvýšenie finančnej gramotnosti 

spotrebiteľov. 

Pri elektronických službách je nesmierne dôležité, aby jednotlivé rozmery boli 

čo v najlepšom prevedení pre široké spektrum používateľov, pretože pri elektronických 

službách nie je možnosť osobného kontaktu medzi zákazníkom a poskytovateľom.  

Vizuálne aspekty webových stránok sú tiež posudzované ľuďmi odlišne podľa 

veku. Zatiaľ čo mladých ľudí priťahujú stránky s honosnou grafikou, zvukmi a rôznymi 

efektmi, starším ľuďom postačuje jednoduchosť a prehľadnosť webových stránok. 
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2 ANALYTICKÁ ČASŤ 
 

2.1 Metodológia skúmania 

Cieľom výskumu je zistiť a porovnať vzťah medzi odbornosťou respondentov 

v oblasti dôchodkového zabezpečenia a nimi vnímanou pridanou hodnotou komplexnej 

služby vzhľadom na predpoklad, že vyššia odbornosť respondentov má vplyv na 

kritickejší pohľad na pridanú hodnotu komplexných služieb a teda nižšiu vnímajú 

pridanú hodnotu služby.  

Respondentov sme rozdelili do väčších 2 skupín, ktoré sú zložené zo 7 

vzdelanostných kohort. Prvú skupinu tvoria respondenti s nižším vzdelaním a teda 

kohorty 1. až 4. a druhú skupinu tvoria respondenti s vyšším dosiahnutým vzdelaním 

teda kohorty 5. až 7. Kohorta 1 predstavuje najnižšie dosiahnuté základné vzdelanie, 

kohorta 2 učňovské vzdelanie, kohorta 3 stredoškolské vzdelanie, 4 kohorta 

stredoškolské vzdelanie s nadstavbou, 5 kohorta bakalárske vzdelanie, 6 kohorta 

magisterské vzdelanie, 7 kohorta vzdelanie 3. stupňa (PhD.) vzdelanie. 

 

2.1.1 Experiment 

Vzťah odbornosti respondentov v oblasti dôchodkového zabezpečenia a nimi 

vnímanou pridanou hodnotou komplexnej služby poskytujúcej informácie 

o očakávaných dôchodkových nárokoch (portál Oranžová obálka) skúmame za pomoci 

experimentu, ktorý sa skladá z dvoch kôl. Experiment prebiehal v Banskej Bystrici 

v marci 2018. Zúčastnilo sa ho 101 respondentov. 

 Experiment pozostáva z dvoch častí, pričom 1. časť experimentu testuje 

chápanie informácií z výpisu (individuálneho účtu poistenca) Sociálnej poisťovne. Pre 

získanie výpisu musí mať respondent zriadený elektronický prístup do individuálneho 

účtu poistenca. Po úspešnom prepojení individuálneho účtu poistenca s portálom 

Oranžovej obálky, sa respondent podrobí druhej časti experimentu, kde budeme 

testovať chápanie informácií z výpisu Oranžovej obálky. V obidvoch kolách 

experimentu odpoveďový hárok obsahuje rovnakých 6 otázok. Štyri otázky sú otvorené, 

kde respondenti mali uviesť konkrétnu sumu v eurách. V uzavretých otázkach bolo 

treba zakrúžkovať tú možnosť, ktorá bola respondentovi experimentu najbližšia a ktorá 

sa zhodovala s jeho názorom. Aby sme mohli porovnávať výsledky oboch 

experimentov, každý respondent si zvolil jedinečný identifikátor (svoju jedinečnú 
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prezývku, kód alebo meno a priezvisko respondenta), ktorý bol pre potreby testovania 

zmeny rovnaký v oboch kolách experimentu. Takto sme mohli porovnávať odpovede a 

výsledky a zisťovať mieru pochopenia informácií celej skupiny, ale aj zmenu v chápaní 

informácií toho istého respondenta experimentu pri využití výpisu zo Sociálnej 

poisťovne a následne výpisu z Oranžovej obálky.  

Budeme skúmať, aký podiel z celkového počtu respondentov vedelo odpovedať 

na položené otázky a pracovať s výpisom zo Sociálnej poisťovne a následne s výpisom 

z Oranžovej obálky. Na základe experimentu sme získali rozsiahle kvantitatívne aj 

kvalitatívne dáta. Odpovediam v uzavretých otázkach 1 a 6 sme priradili hodnotu 1 

k odpovedi, ktorú respondent zakrúžkoval a bola správna. Odpovediam v otvorených 

otázkach 2, 3, 4, a 5 sme pripisovali binárnu hodnotu 1 v prípade, ak respondent 

experimentu vedel na otázku odpovedať a uviedol sumu v eurách. Uvedené sumy a 

prípadné komentáre, ktoré respondenti uviedli, sme následne použili ako kvalitatívne 

dáta. V prípade, ak respondent neodpovedal na položenú otázku, jeho odpovedi sme 

priradili binárnu hodnotu 0 a poskytnutý komentár sme použili ako kvalitatívne dáta pre 

ďalší výskum. V prvom rade sme samostatne vyhodnotili kvantitatívne výsledky z prvej 

časti experimentu, kde respondenti experimentu pracovali s výpisom zo Sociálnej 

poisťovne. Následne sme samostatne vyhodnotili kvantitatívne výsledky z druhej časti 

experimentu, kde respondenti  pracovali s výpisom z Oranžovej obálky, a výsledky sme 

porovnali.  

 

2.1.2 Dotazník SERVQUAL 
 

Dotazník SERVQUAL porovnáva očakávania respondentov a ich vnímanie 

skutočnej kvality služby, ktoré môžeme dosiahnuť využitím škály SERVQUAL. 

SERVQUAL je metóda merania kvality služieb podľa spokojnosti zákazníka. Má päť 

všeobecných rozmerov, a to zrejmosť, spoľahlivosť, funkcionalita, záruka a empatia. 

Metóda je založená na modelu tzv. medzier (GAP). Metódu SERVQUAL aplikovali pri 

testovaní kvality webových služieb Iwaarden a kol. (2003). 

Model GAP objasňuje požiadavky respondenta od danej služby na očakávanej 

kvalite služby. Zároveň identifikuje päť „medzier – GAP“, ktoré vznikajú ako dôsledok 

medzi očakávaním a skutočnosťou danej služby. Rozpory poukazujú na príčiny, prečo 
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je poskytovaná služba z pohľadu používateľa neúspešná, respektíve naopak (Ďaďo a 

Mateides 2002). 

Jeden z cieľov výskumu je posúdiť kvalitu poskytovanej služby portálu 

Oranžová obálka s využitím modelu GAP. Tvrdenia v štandardizovanom dotazníku 

SERVQUAL, ktorý využíva GAP model, sú rozdelené do piatich dimenzií kvality:  

a) zrejmosť služby,  

b) spoľahlivosť služby,  

c) funkcionalita,  

d) záruka,  

e) empatia.   

Ešte pred samotným testovaním v druhom kole, mal respondent za úlohu vyplniť 

SERVQUAL dotazník, ktorým sme skúmali očakávania respondentov na portál, ktorý 

má slúžiť bežným ľuďom ako strážca ich dôchodkových úspor a nárokov na dôchodok 

naprieč celým dôchodkovým systémom. Prostredníctvom dotazníka SERVQUAL 

respondenti uvádzali ich preferencie na jednotlivé oblasti kvality služby, ktoré by mal 

takýto portál spĺňať. Zároveň sme pomocou dotazníku po ukončení 2. kola experimentu 

skúmali, do akej miery naplnil portál Oranžová obálka ich očakávania. 

Výsledky o pridanej hodnote komplexnej služby portálu Oranžová obálka 

získané prostredníctvom SERVQUAL dotazníka vyhodnotíme nasledovným spôsobom. 

Respondent pred druhou časťou experimentu vyplní prvú časť dotazníka SERVQUAL, 

kde sú otázky zamerané na očakávania z danej služby. Následne po vyskúšaní portálu 

Oranžová obálka vyjadrí skutočne vnímanú kvalitu služby. Odpovede hodnotíme na 

škále od 1 – 7 (1 = úplný nesúhlas, 7 = úplný súhlas). Získame tak výsledky priemerného 

skóre za jednotlivé dimenzie kvality služby, ktoré je možné porovnať. Zároveň získame 

celkového skóre, pričom ak je hodnota skóre < = 0, hovoríme o existencii nízkej kvality 

služby, pretože očakávania sú vyššie ako skutočne pociťovaná kvalita služby a teda 

hovoríme o nízkej pridanej hodnote služby. Naopak, ak je skóre > 0, kvalita služby je 

vyššia ako očakávania respondentov a teda hovoríme o existencii pridanej hodnoty 

služby. 
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2.2 Výsledky a diskusia 

Vyhodnotenie otázky č. 2: Viete povedať, v akej výške asi bude Váš starobný 
dôchodok po dosiahnutí dôchodkového veku? 

Z výsledkov experimentu (viď Tabuľka 1 – otázka 2) je zjavné, že výpis 

z Oranžovej obálky dokázal zvýšiť znalosť respondentov o výške predpokladaného 

starobného dôchodku. Respondenti, ktorí za  pomoci výpisu zo Sociálnej poisťovne 

nedokázali odpovedať na túto otázku, avšak s použitím výpisu z Oranžovej obálky túto 

otázku zodpovedali (kód odpovede = 0;1) je 24,75%. Z toho 64,00% respondentov 

patrilo do nižšej vzdelanostnej kohorty (kohorty 1 až 4).  

 

Vyhodnotenie otázky č. 3: V prípade, ak by ste odišli do predčasného dôchodku, 

viete aký dôchodok môžete očakávať ? 

Ešte výraznejšie pomohol výpis z Oranžovej obálky informovať respondentov 

o výške predčasného dôchodku. Respondenti, ktorí na základe výpisu zo Sociálnej 

poisťovne nevedeli zodpovedať na položenú otázku, no po preštudovaní výpisu 

z Oranžovej obálky na položenú otázku zodpovedali predstavuje až 32,67% 

respondentov. Z toho 66,67% respondentov patrilo do nižšej vzdelanostnej kohorty 

(kohorty 1 až 4) a 33,33% respondentov patrilo do vyššie vzdelanostnej kohorty 

(kohorty 5 až 7). 

 

Vyhodnotenie otázky č. 4: Ak sa rozhodnete odložiť Váš odchod do dôchodku o 2 

roky, približne o koľko % sa zvýši Váš očakávaný dôchodok? 

Obdobne Oranžová obálka pomohla až 33,66% respondentov odpovedať na túto 

otázku, pričom na základe výpisu zo Sociálnej poisťovne na ňu nedokázali odpovedať. 

Výpis z Oranžovej obálky tak pomohol 70,59% respondentov kohorty s nižším 

vzdelaním  (kohorty 1 až 4) a 29,41% respondentov kohorty s vyšším vzdelaním 

(kohorty 5 až 7).  

 

Vyhodnotenie otázky č. 5: Aký by bol Váš dôchodok ak by Sociálna poisťovňa, 

nemohla každoročne tvoriť stratu a musela by hospodáriť iba s vybraným poistným od 

pracujúcich? 

Najvýraznejšie pomohol výpis z Oranžovej obálky pri zodpovedaní tejto otázky. 

Za  pomoci výpisu zo Sociálnej poisťovne nedokázalo odpovedať na túto otázku až 
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37,62% respondentov, čo však s použitím výpisu z Oranžovej obálky na túto otázku 

zodpovedať dokázali. Z toho kohorta z nižším vzdelaním (kohorty 1 až 4) predstavovala 

60,53% a kohorta s vyšším vzdelaním (kohorty 5 až 7) 39,47%.  

 

Vyhodnotenie otázky č. 6: Pomohol Vám výpis zo Sociálnej poisťovne / výpis 

z Oranžovej obálky zistiť podstatné informácie o Vašom starobnom dôchodku? 

Na základe výsledkov experimentu môžeme tvrdiť, že 59,41% respondentom 

pomohol výpis zo Sociálnej poisťovne ako aj výpis z Oranžovej obálky zistiť podstatné 

informácie o starobnom dôchodku. Ďalej 32,67%  z toho 51,52% respondentov kohorty 

s nižším vzdelaním (kohorty 1 až 4) a 48,48% respondentov kohorty s vyšším 

vzdelaním (kohorty 5 až 7) označili, že výpis zo Sociálnej poisťovne im nepomohol, 

naopak pomohol im výpis z Oranžovej obálky. Len 3,96% respondentom nedokázal 

pomôcť ani jeden výpis, treba však spomenúť, že išlo o respondentov z nižšie 

vzdelanostnej kohorty (kohorty 1 až 4).  

Bližšie porovnanie výsledkov Experimentu1 a 2 a jednotlivých vzdelanostných 

kohort zobrazuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka 1 Porovnanie výsledkov Experimentu1 a Experimentu2 

Poznámka: Kohorty: 1 – základné vzdelanie, 2 – učňovské vzdelanie, 3 – stredoškolské 
vzdelanie, 4 – stredoškolské vzdelanie s nadstavbou, 5 – bakalárske 
vzdelanie, 6 – magisterské vzdelanie, 7 – vzdelanie 3. stupňa (PhD.) 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019 
 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje rozdelenie celkového skóre do dvoch skupín a to 

podľa výšky dosiahnutého vzdelania. Taktiež vidíme, že priemerné celkové skóre 

 

Otázka 

 

 

Kód 
odpovede 

(EX1,EX2)

Celková 
početnosť 
odpovedí 

Početnosť 
odpovedí 
kohorta 

1-4 

Početnosť 
odpovedí 
kohorta 

5-7 

Viete povedať, v akej 
výške asi bude Váš 

starobný dôchodok po 
dosiahnutí dôchodkového 

veku? 

2. 
otázka

( 0,1) 24,75% 64,00% 36,00% 

( 0,0) 1,98% 50,00% 50,00% 

( 1,1) 73,26% 59,46% 40,54% 

( 1,0) 0,00% 0,00% 0,00% 

V prípade, ak by ste odišli 
do predčasného dôchodku, 
viete aký dôchodok môžete 

očakávať ? 

3. 
otázka

( 0,1) 32,67% 66,67% 33,33% 

( 0,0) 2,97% 66,67% 33,33% 

( 1,1) 61,38% 58,06% 41,94% 

( 1,0) 2,97% 33,33% 66,67% 

Ak sa rozhodnete odložiť 
Váš odchod do dôchodku 

o 2 roky, približne 
o koľko % sa zvýši 

Váš očakávaný dôchodok? 

4. 
otázka

( 0,1) 33,66% 70,59% 29,41% 

( 0,0) 2,97% 66,67% 33,33% 

( 1,1) 61,38% 54,84% 45,16% 

( 1,0) 1,98% 50,00% 50,00% 

Aký by asi bol Váš 
dôchodok, ak by Sociálna 

poisťovňa nemohla 
každoročne tvoriť stratu 
a musela by hospodáriť 

iba s vybraným poistným 
od pracujúcich? 

5. 
otázka

( 0,1) 37,62% 60,53% 39,47% 

( 0,0) 10,89% 36,36% 63,64% 

( 1,1) 48,51% 65,31% 34,69% 

( 1,0) 2,97% 66,67% 33,33% 

Pomohol Vám výpis 
z Sociálnej poisťovne / 

výpis z Oranžovej obálky 
zistiť podstatné informácie 

o Vašom starobnom 
dôchodku? 

6. 
otázka

( 0,1) 32,67% 51,52% 48,48% 

( 0,0) 3,96% 100,00% 0,00% 

( 1,1) 59,41% 64,99% 34,99% 

( 1,0) 3,96% 25,00% 75,00% 
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z dotazníka SERVQUAL dosahuje zápornú hodnotu, čo znamená, že celkové 

očakávania respondentov z komplexnej služby portálu Oranžová obálka boli vyššie ako 

skutočne vnímaná kvalita portálu.  

 

Tabuľka 2 Celkové výsledky SERVQUAL dotazníka 

Celkové skóre 
Celková 

početnosť 
respondentov 

Početnosť 
odpovedí kohorta 

1-4 

Početnosť 
odpovedí kohorta 

5-7 

Skóre > 0 47,52% 62,50% 37,50% 

Skóre < = 0 52,48% 58,50% 41,50% 

Priemerne skóre  -0,419 100% 60,40% 39,60% 

Poznámka: Kohorty: 1 – základné vzdelanie, 2 – učňovské vzdelanie, 3 – stredoškolské 
vzdelanie, 4 – stredoškolské vzdelanie s nadstavbou, 5 – bakalárske 
vzdelanie, 6 – magisterské vzdelanie, 7 – vzdelanie 3. stupňa (PhD.) 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019 
 

Skóre menšie nanajvýš rovné nule pridelilo 52,48% respondentov. Z toho 

58,50% tvorili respondenti s nižším vzdelaním (kohorty 1 až 4) a 41,50% respondenti 

zaradení do kohorty 5 až 7. Z hodnoty, ktorá predstavovala zápornú hodnotu vyplýva, 

že ich očakávania sa so skutočnou kvalitou služby odlišovali. Skóre väčšie ako 0 

pridelilo 47,52% respondentov. Z toho 62,50% respondentov s nižším vzdelaním 

(kohorty 1 až 4) a 37,50% s vyšším vzdelaním (kohorty 5 až 7). Môžeme povedať, že 

väčšina respondentov s nižším vzdelaním vnímalo službu (portál OO) tak, že skutočná 

realita prevýšila ich očakávania. Taktiež môžeme tvrdiť, že táto kohorta je približne 

vyrovnaná a ich očakávania sa približne rovnajú so skutočnou kvalitou služby. 

Zo získaných výsledkov môžeme povedať, že viac ako polovica respondentov 

pridelila hodnotu, ktorá na konci predstavovala záporné skóre. Preto môžeme 

konštatovať, že ich očakávania boli vyššie ako skutočná vnímaná kvalita služby. 

Môžeme povedať, že kohorta s vyšším vzdelaním (kohorta 5 až 7) bola kritickejšia 

v hodnotení komplexnej služby (portálu OO) ako kohorta s nižším vzdelaním  (kohorta 

1 až 4). 
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Tabuľka 3 Skóre za jednotlivé dimenzie kvality dotazníka SERVQUAL 
 

Poznámka: Kohorty: 1 – základné vzdelanie, 2 – učňovské vzdelanie, 3 – stredoškolské 
vzdelanie, 4 – stredoškolské vzdelanie s nadstavbou, 5 – bakalárske 
vzdelanie, 6 – magisterské vzdelanie, 7 – vzdelanie 3. stupňa (PhD.) 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019 
 

Najvyššie priemerné skóre z dimenzií kvality, skóre 0,141 získala Oranžová 

obálka za Spoľahlivosť (presnosť výkonu služby, naplnenie úžitku spojeného s 

poskytnutím služby), kde 50,50% respondentov uviedlo skóre > 0. Taktiež Zrejmosť 

získala priemerné skóre 0,141, ktoré predstavuje kvalitu služby. Tesné skóre -0,055 

dosiahla Empatia, kde 49,50% respondentov pridalo skóre > 0, z toho 31,68% 

respondentov patrilo do kohorty s nižším vzdelaním (kohorty 1 až 4). Naopak najnižšie 

priemerné skóre získala dimenzia Funkcionality -0,785, kde skóre <= 0 uviedlo až 

79,21% respondentov, z toho 59,99% kohorty s nižším vzdelaním (kohorty 1 až 4) 

a 40,01% respondentov kohorty s vyšším vzdelaním (kohorty 5 až 7).  

Na základe výsledkov môžeme povedať, že výpis z Oranžovej obálky je 

zrozumiteľný a napĺňa očakávaný úžitok respondentov, teda poskytuje potrebné 

informácie o budúcom dôchodku a zároveň informácie sú poskytnuté zrozumiteľne. 

Avšak na druhej strane portál Oranžová obálka je náročnejší z hadiska používania 

(dimenzia funkcionality) a nedostatočné skóre v dimenzii záruka naznačuje, že portál 

Oranžová obálka je pre respondentov menej dôveryhodná.  

Dimenzie 
kvality 

Priemerné 
skóre 

Skóre > 0 Skóre < = 0 

C
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k
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Zrejmosť 0,141 50,50% 30,69% 19,80% 49,50% 29,70% 19,80% 

Spoľahlivosť 0,170 50,50% 32,68% 17,82% 49,50% 27,72% 21,78% 

Funkcionalita -0,785 20,79% 12,87% 7,92% 79,21% 47,52% 31,69% 

Záruka -0,432 35,64% 24,75% 10,89% 64,36% 35,64% 28,72% 

Empatia -0,055 49,50% 31,68% 17,82% 50,50% 28,72% 21,78% 
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Nasledujúca tabuľka (Tabuľka 4) zobrazuje 5 najvýznamnejších tvrdené, pri 

ktorých očakávania respondentov boli najvyššie. Z tabuľky možno povedať, že 

najväčšia medzera, vznikla pri tvrdení „Výborne fungujúci portál mi odporučí funkčné 

stratégie pre nastavenie dôchodkového sporenia“, kde skutočné vnímanie služby 

predstavovala hodnota nižšia o 20,85%. Respondenti teda očakávali viac od služby, 

preto pridelili hodnotu menšiu pri skutočnej kvalite, čo poukazuje na to, že v tejto oblasti 

je potrebné vylepšenie. Naopak pri otázke týkajúcej sa prehľadnosti a jednoduchosti 

portálu, dosiahlo celkové skóre hodnotu -0,178, čo znamená že celkové očakávanie sa 

so skutočnosťou neodlišovalo extrémne a na nápravu tejto hodnoty postačujú úpravy, 

ktoré respondentom chýbali alebo naopak prekážali.  

 

Tabuľka 4. Oblasti s najvyššou negatívnou medzerou (nízka pridaná hodnota) 

Tvrdenie Očakávanie Skutočnosť Delta 

Dôveryhodný portál pre mňa znamená, že bude 
fungovať spoľahlivo aj do budúcna, t.j. nesmie 

obsahovať začiatočnícke chyby alebo nedostatky. 
Musí vyzerať profesionálne a nie "prototypovo". 

6,138 5,623 -0,514 

Pri najlepších portáloch okamžite viem ako ho mám 
používať bez toho, aby som sa musel/a učiť ako ho 

používať (musí byť intuitívny). 
6,079 5,524 -0,554 

Super portál je prehľadný a jednoduchý a 
pochopenie bez technických detailov a odborných 

termínov. 
6,019 5,841 -0,178 

Výborne fungujúci portál ma dokáže naučiť 
a pochopiť súvislosti spojené s dôchodkom, 

sporením a investovaním a nepotrebujem všeobecné 
informácie o dôchodkovom zabezpečení 

5,960 5,217 -0,693 

Výborne fungujúci portál mi odporučí funkčné 
stratégie pre nastavenie dôchodkového sporenia. 

5,831 4,615 -1,277 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019 
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Tabuľka 5 Oblasti s najvyššou pozitívnou medzerou (vysoká pridaná hodnota) 

Tvrdenie Očakávanie Skutočnosť Delta 

Nedôverujem portálom, z ktorých je zrejmé, že sú 
prevádzkované finančnými agentmi (finančnými 

sprostredkovateľmi). Toto si vždy overujem. 
5,168 5,445 0,277 

Najlepší portál má svoju všeobecne uznávanú 
autoritu v danom odbore (je tam „tvár“). 

5,168 5,287 0,118 

Informácie, ktoré mám dnes k dispozícii, mi 
neumožňujú mať dobú predstavu o tom, koľko asi 

môžem očakávať na dôchodku. 
5,059 5,986 0,960 

Dôverujem portálom, na ktorých je 
zaregistrovaných veľa používateľov. (Kvalitu 

portálov vnímam cez veľký počet používateľov.) 
4,801 5,207 0,408 

Dôverujem takej online službe, ktorú mi odporučí 
môj zamestnávateľ. 

4,306 5,158 0,851 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019 

 

Z tabuľky je zrejme, aké je poradie pri tvrdeniach s najnižším hodnotením. 

Respondenti prideľovali najnižšiu hodnotu pri tvrdení, ktoré bolo zamerané na to, či by 

boli ochotní platiť za dôveryhodný portál. Pri uvedenej sume v dotazníku (20 € ročne 

za portál „OO“) respondenti prideľovali hodnotu, ktorá v celkovom skóre predstavovala 

2,960. Najvyššie v tomto porovnaní je tvrdenie: „Dôverujem takej online službe, ktorú 

mi odporučí môj zamestnávateľ,“ ktorá dosiahla hodnotu celkového skóre 0,851, čo 

znamená, že respondenti takýmto portálom dôverujú a sú ochotní ich používať. 
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ZÁVER 
 

Cieľom práce bolo na základe primárneho výskumu preskúmať vzťah medzi 

odbornosťou respondentov a nimi vnímanou pridanou hodnotou služby poskytujúcej 

informácie o očakávaných dôchodkových nárokoch (Oranžová obálka). V teoretickej 

časti práce sme zadefinovali službu, priblížili jej jednotlivé vlastnosti a prejavy 

asymetrie informácií a mis-sellingu v službách. V praktickej časti práce sme následne 

za pomoci Experimentu skúmali vzťah odbornosti respondentov a nimi vnímanou 

pridanou hodnotou služby a naplnili tak stanovený cieľ. 

Na základe získaných výsledkov môžeme povedať, že jednoduchá a prehľadne 

poskytovaná online služba je pre respondentov najvýznamnejšia, pretože respondenti 

pri používaní rôznych služieb očakávajú splnenie ich potrieb bez rôznych komplikácií. 

Môžeme taktiež tvrdiť, že informačná asymetria má vplyv na to, ako respondenti 

vnímajú službu. Zároveň sme potvrdili predpoklad, že respondenti s vyšším vzdelaním 

sú kritickejší pri hodnotení pridanej hodnoty služby, ako respondenti s nižším 

vzdelaním. 

Výsledky experimentu a spätná väzba od respondentov umožňujú praktické 

využitie výsledkov pri úprave nedostatkov a vylepšení komplexnej služby - portálu 

Oranžová obálka. Odporúčame zapracovať na jednotlivých dimenziách kvality, 

konkrétne na zlepšení dimenzií Funkcionality, Záruky a Empatie, kde jednotlivé oblasti 

dostali SERVQUAL skóre nižšie ako nula, čo predstavuje nedostatok kvality. 

  



18 
 

BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE 
 

1. ALEXANDER, K. 2018. Mis-selling of Financial Products: Marketing, Sale 
and Distribution. European Commission, 
 

2. ANTOLÍN, P. – SEVERINSON, C. 2010. Communicating projected pension 
benefits and risks in defined contribution pension plans. OECD Working party 
on private pensions. ISSN: 2079-7117. 
 

3. HINDRIKS, J. - MYLES, G. 2006. International Public Economics. The MIT 

Press, 2006. ISBN 978-0262083447 
 

4. JOHNSTON, R.; CLARK, G. 2005. Service Operations Management 
(Improving Service Delivery). Harlow: Prentice Hall, 2005. s. 496.  
ISBN 0-273-68367-5 
 

5. LOVELOCK, C.; WRIGHT, L. 2005. Principles of Service Marketing and 
Management. 2nd Edition. New Jersey: Prentice Hall. 2005 
 

6. MATEIDES, A.; ĎAĎO, J. 2002. Služby. Bratislava: EPOS, 2002. ISBN 80-
8057-452-9 
 

7. Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky 
Slovenska z 21. apríla 2015 č. 3/2015 k označovaniu a propagácii poistných 
produktov, zverejnené vo Vestníku NBS dňa 28. apríla 2015. 
 

8. ŠEBO, J., DANKOVÁ, D. 2019. Teória a dizajn služieb. Belianum. 
Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019.  ISBN 978-80-
557-1529-2 

9. VAN IWAARDEN, J; VAN DER VIELE, T.; BALL, L.; MILLEN, R. 2003. 
Applying SERVQUAL to web sites: An exploratory study. In: International 
Journal of Quality & Reliability Management, 2003, 20.8: 919-935. 

 

   



19 
 

Príloha 1 Odpoveďový hárok pre Experiment1  
 

Experiment 1 
Vážený respondent,  
 
Tento experiment je anonymný. Získané poznatky budú slúžiť k vylepšeniu 
„Oranžovej obálky“ a spracovaniu výskumnej práce. Za čas, ktorý venujete 
experimentu a za vaše úprimné odpovede Vám vopred ďakujeme. 
 

         výskumný tím EF 
UMB 

Identifikátor respondenta  
Uveďte svoju „prezývku“, na základe ktorej Vás bude možné identifikovať 
(respondent105, andrej988) 
 
............................................................................................ 

1. Výšku môjho dôchodku z I. piliera ovplyvňuje (Označte iba jednu odpoveď).   
a) Výška zaplatených odvodov, počet odpracovaných rokov, 
b) Výška mojich príjmov, počet odpracovaných rokov, 
c) Výška zaplatených odvodov, počet odpracovaných rokov, minimálna mzda,  
d) Výška mojich príjmov, počet odpracovaných rokov, priemerná mzda v ekonomike, 
e) Je to komplikované, neviem sa v tom vyznať. 

 
2. Viete povedať, v akej výške asi bude Váš starobný dôchodok po dosiahnutí 
dôchodkového veku?  
(Prosím uveďte sumu v €). 

..................................................................  

3. V prípade, ak by ste odišli do predčasného dôchodku, viete aký dôchodok 
môžete očakávať ? (Prosím uveďte sumu v €). 

................................................................. 

4. Ak sa rozhodnete odložiť Váš odchod do dôchodku o 2 roky, približne 
o koľko % sa zvýši Váš očakávaný dôchodok? (Prosím uveďte číslo v  % ). 

 ................................................................... 

5. Aký by asi bol Váš dôchodok, ak by Sociálna poisťovňa nemohla 
každoročne tvoriť stratu a musela by hospodáriť iba s vybraným 
poistným od pracujúcich? (Prosím uveďte sumu v €). 

.................................................................. 
6.  Pomohol Vám výpis zo Sociálnej poisťovne zistiť podstatné informácie 
o Vašom starobnom dôchodku? (Označte iba jednu odpoveď). 
a) Áno 
b) Nie 
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Experiment 2 

Vážený respondent,  
 
Tento experiment je anonymný. Získané poznatky budú slúžiť k vylepšeniu 
„Oranžovej obálky“ a spracovaniu výskumnej práce. Za čas, ktorý venujete 
experimentu a za vaše úprimné odpovede Vám vopred ďakujeme. 
 

         výskumný tím EF 
UMB 

 
Identifikátor respondenta  
Uveďte svoju „prezývku“, na základe ktorej Vás bude možné identifikovať 
(respondent105, andrej988) 
 
............................................................................................ 

1. Výšku môjho dôchodku z I. piliera ovplyvňuje (Označte iba jednu odpoveď).   
f) Výška zaplatených odvodov, počet odpracovaných rokov, 
g) Výška mojich príjmov, počet odpracovaných rokov, 
h) Výška zaplatených odvodov, počet odpracovaných rokov, minimálna mzda,  
i) Výška mojich príjmov, počet odpracovaných rokov, priemerná mzda v ekonomike, 
j) Je to komplikované, neviem sa v tom vyznať. 

 
2. Viete povedať, v akej výške asi bude Váš starobný dôchodok po dosiahnutí 
dôchodkového veku?  
(Prosím uveďte sumu v €). 

..................................................................  

3. V prípade, ak by ste odišli do predčasného dôchodku, viete aký dôchodok 
môžete očakávať ? (Prosím uveďte sumu v €). 

................................................................. 

4. Ak sa rozhodnete odložiť Váš odchod do dôchodku o 2 roky, približne 
o koľko % sa zvýši Váš očakávaný dôchodok? (Prosím uveďte číslo v  % ). 

 ................................................................... 

5. Aký by asi bol Váš dôchodok, ak by Sociálna poisťovňa nemohla 
každoročne tvoriť stratu a musela by hospodáriť iba s vybraným 
poistným od pracujúcich? (Prosím uveďte sumu v €). 

.................................................................. 
6.  Pomohol Vám výpis z „Oranžovej obálky“ zistiť podstatné informácie 
o Vašom starobnom dôchodku? (Označte iba jednu odpoveď). 
c) Áno 
d) Nie

Príloha 2 Odpoveďový hárok pre Experiment2 



Príloha 3 Dotazník SERVQUAL - hodnotenie portálu OranzovaObalka.sk 
 
 
OČAKÁVANIA (PREDPOKLADY) 

 
 
NÁZORY (SKUTOČNOSŤ) 

  
Tento dotazník skúma Vaše očakávania ohľadne „super“ 
portálu, ktorý má slúžiť bežným ľuďom ako strážca ich 
dôchodkových úspor a nárokov na dôchodok naprieč celým 
dôchodkovým systémom. Stanovte Vaše preferencie v 
stanovených oblastiach nižšie. Zaujíma nás číslo, ktoré 
najlepšie vystihuje Vaše očakávania o službách, ktoré by 
najlepšie fungujúce portály mali mať.  

V tomto stĺpci ohodnoťte, do akej miery naplnil Vaše očakávania 
portál OranzovaObalka.sk (skratka v texte „OO“).  

  
Silný nesúhlas                                                       Silný súhlas Silný nesúhlas                                                                  Silný súhlas 
  
1            2              3                4             5             6               7 1              2                  3                4                5             6               7 

 
 
 
 

 
(E) 

  
(P) 

  
Skóre 
P - E 

Zrejmosť  Zrejmosť    
E1. Je veľmi dôležité, aby super portál bol vizuálne 
pekný (prijemný) a moderne vyzerajúci.  

 P1. Vizuálny vzhľad portálu OO je pekný a moderný.    

      
E2. Super portál je prehľadný a jednoduchý na 
pochopenie bez technických detailov a odborných 
termínov 

 P2. Portál OO je prehľadný a jednoduchý na pochopenie 
bez technických detailov a odborných termínov. 
 

   

      
E3. Pri najlepších portáloch okamžite viem ako ho 
mám používať bez toho, aby som sa musel/a učiť ako 
ho používať (musí byť intuitívny) 

 P3. Pri používaní portálu OO som okamžite vedel ako ho 
mám používať a chápal som, čo mi ukazuje. 

   

      
E4. Informácie, ktoré mám dnes k dispozícii, mi 
neumožňujú mať dobrú predstavu o tom, koľko asi 
môžem očakávať na dôchodku.  

 P4. Po použití portálu OO mám jasnú predstavu o tom, 
koľko môžem očakávať na dôchodku. 

   

      
  Priemer skóre SERVQUAL „Zrejmosť“    
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 E  P  P - E 
Spoľahlivosť  Spoľahlivosť    
E5. Dôveryhodný portál pre mňa znamená, že bude 
fungovať spoľahlivo aj do budúcna, t.j. nesmie 
obsahovať začiatočnícke chyby alebo nedostatky. 
Musí vyzerať profesionálne a nie „prototypovo“.  

 P5. Portál OO vyzerá naozaj profesionálne a nevidím 
v ňom žiadne zjavné chyby (môj odhadovaný dôchodok 
vidím ako reálny). 

   

      
E6. Dôveryhodný portál je pre mňa taký, za ktorým 
stojí univerzitná (akademická) pôda, t.j. odborníci. 

 P6. Portál OO je zjavne dielo, ktoré vzniklo na univerzitnej 
(akademickej) pôde. 

   

      
E7. Dôverujem portálom, na ktorých je 
zaregistrovaných veľa užívateľov. (Kvalitu portálov 
vnímam cez veľký počet používateľov.) 

 P7. Zaregistrovali by ste sa a pravidelne využívali portál 
OO? 

   

      
E8. Dôverujem takej online službe, ktorú mi odporučí 
môj zamestnávateľ. 

 P8. Portál OO by ste odporučili svojmu zamestnávateľovi 
ako dobrý „nefinančný benefit“ pre zamestnancov.    

   

      
E9. Dôveryhodný portál je pre mňa taký, za ktorý sa 
musí platiť (aj keď len symbolickú cenu). 
 

 P9. Po spoznaní portálu a jeho funkcionalít 
a dôveryhodnosti by som bol ochotný za služby portálu 
platiť 20 Eur ročne (1 – určite menej; 7 – určite aj viac) 

   

      
  Priemer skóre SERVQUAL „Spoľahlivosť“    
 
 

     

Funkcionalita  Funkcionalita    
E10. Výborne fungujúci portál ma dokáže naučiť 
a pochopiť súvislosti spojené s dôchodkom, sporením 
a investovaním a nepotrebujem všeobecné informácie 
o dôchodkovom systéme.  

 P10. Portál mi pomohol pochopiť ako funguje dôchodkový 
systém a čo môžem od neho očakávať na dôchodku bez 
toho, aby som čítal množstvo informácií.   

   

      
E11. Výborne fungujúci portál mi odporučí funkčné 
stratégie pre nastavenie dôchodkového sporenia.  

 P11. Portál mi pomohol chápať, ako mám investovať svoje 
úspory a čo môžem očakávať do budúcnosti.  

   

      
E12. Super portál je taký, pomocou ktorého pochopím 
podstatu sporenia cez ukážky alebo tak, že si to sám 
vyskúšam („online hračka“).  

 P12. Preferujem skôr krátke edukačné videá a nechcem si 
skúšať veci sám. Preferujem jednoduchú odpoveď, ktorej 
môžem dôverovať a nemám čas ani chuť skúšať nastavenie 
sporenia na sebe.  

   

      
  Priemer skóre SERVQUAL „Funkcionalita“    
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 E  P  P - E 
Záruka  Záruka    
E14. Kvalitný portál má zverejnené metodiky 
výpočtov, aj keď sú extrémne komplexné a zložité. 
Dokazuje to, že portálu i prepočtom môžem 
dôverovať.  

 P14. Z portálu mám pocit, že zložitý problém riešia tak, že 
mu rozumiem a teda dôverujem. Nepotrebujem viac 
informácií o tom, ako sa výpočty dosiahli.  

   

      
E15. Nedôverujem portálom, z ktorých je zrejmé, že 
sú prevádzkované finančnými agentmi (finančnými 
sprostredkovateľmi). Toto si vždy overujem. 

 P15. Portál by mal viac prezentovať, že ho postavili 
univerzitní profesori a študenti, a že za ním nestoja finanční 
sprostredkovatelia alebo „štát“.  

   

      
E16. Najlepší portál ma včas rôznymi formami (SMS, 
email, apka) upozorní na riziko a okamžite navrhne 
vhodné riešenie. 

 P16. Po použití portálu OO som zistil, že nemám dobre 
nastavené sporenie a portál mi naozaj pomohol zistiť, čo 
mám urobiť a ako ovplyvniť môj dôchodok.   

   

      
      
  Priemer skóre SERVQUAL „Záruka“    
      
Empatia  Empatia    
E18. Ak portál nefunguje aj ako mobilná „appka“, 
nebudem ho často využívať. 

 P18. Vyskúšal som si portál na smartphone a portál 
nepotrebuje špeciálnu mobilnú „appku“. 

   

      
E19. Portál by ma mal aspoň raz mesačne sám 
informovať o tom, ako sú na tom moje dôchodkové 
úspory a či mám dobre nastavené sporenie.  

 P19. Aby som portál využíval pravidelne, mal by mi 
pravidelne (minimálne raz za mesiac) zasielať maily 
informatívneho charakteru (nové funkcionality portálu, 
nový článok, štúdia, novinky z legislatívy a podobne).  

   

      
E20. Najlepší portál má svoju všeobecne uznávanú 
autoritu v danom odbore (je tam „tvár“).  

 P20. Portál „OO“ by mal viac propagovať ľudí, ktorí za ním 
stoja aj cez médiá (TV, Facebook, rozhlas, noviny,...) 

   

      
E21. Dobrý portál mi ukazuje hodnotenia finančných 
produktov, aby som vedel, ktoré produkty sú dobré 
a ktoré zlé. 

 P21. Chcel by som, aby portál „OO“ poskytoval hodnotenie 
aj iných produktov (poistenie, bankové účty, hypotéky, 
spotrebiteľské úvery, investície a podobne). 

   

      
E22.  Dobrý portál za mňa stráži, či mám dobre 
nastavené sporenie. A ak nie, tak mi nedá pokoj (stále 
ma informuje), kým si ho nenapravím. 

 P22. Portál „OO“ určite odporučím priateľom a známym, 
pretože mi dokázal pomôcť s nastavením dôchodkového 
sporenia a ukázal mi, čo môžem na dôchodku očakávať. 

   

      
  Priemer skóre SERVQUAL „Empatia“    

 


