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V REZORTE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DBAJÚ NA KVALITU 

Dňa 19. októbra 2022 sa v priestoroch Slovenskej inšpekcie životného 
prostredia uskutočnilo stretnutie predsedníčky Úradu pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) 
Kataríny Surmíkovej Tatranskej a generálneho riaditeľa Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia (SIŽP) Jána Jenča. Účelom stretnutia bolo slávnostné 
odovzdanie titulu Efektívny používateľ modelu CAF. 

SIŽP je odborný kontrolný orgán, prostredníctvom ktorého Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky vykonáva štátny dozor a ukladá pokuty vo veciach starostlivosti  
o životné prostredie. SIŽP kontroluje dodržiavanie právnych predpisov na úsekoch ochrany 
vôd, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, regulácie 
obchodu s exemplármi CITES, biologickej bezpečnosti, integrovaného povoľovania  
a kontroly. 

Ako uviedla predsedníčka ÚNMS SR „Veľmi pozitívne vnímam, že v rezorte životného 
prostredia máme až tri organizácie zapojené do nášho národného projektu, 
ktoré implementujú model CAF. Je ním Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky, následne aj SIŽP, ako jeho rozpočtová organizácia a taktiež Environmentálny 
fond. Presne takto, zhora nadol, by sa mala kvalita podporovať a rozširovať vo verejnej 
správe. Implementácia modelu CAF bola v SIŽP naozaj príkladná, od podpory vedenia, 
dobre vyskladaného CAF tímu na čele s metodikom až po realizáciu zlepšovacích aktivít. 
Implementácia sa dotkla ústredia aj všetkých regionálnych pracovísk. SIŽP patrí medzi 
najlepšie hodnotené organizácie verejnej správy, ktoré podstúpili Externú spätnú väzbu 
modelu CAF v poslednom období. Blahoželám im k získaniu titulu Efektívny používateľ 
modelu CAF, ktorý im právom patrí.“. 

SIŽP začala s implementáciou modelu CAF v rámci tretej implementačnej etapy národného 
projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy,  
ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu 
Efektívna verejná správa. 

Proces samohodnotenia bol ukončený dňa 7. decembra 2021 posúdením na mieste. 
Nasledovala fáza zlepšovania, v rámci ktorej požiadala ÚNMS SR o vykonanie Externej 
spätnej väzby modelu CAF. Dňa 8. septembra 2022 sa uskutočnilo jej hodnotenie za účelom 
preverenia efektívnosti implementácie modelu CAF, ako aj uplatňovania ôsmich princípov 
výnimočnosti. Počas hodnotenia SIŽP preukázala, že model CAF uchopila správne 
a postupovala podľa odporúčaných krokov a zároveň, že si osvojila napĺňanie princípov 
výnimočnosti, ktoré tvoria základný pilier modelu CAF. 

Na základe dosiahnutých výsledkov hodnotenia získala SIŽP titul Efektívny používateľ 
modelu CAF, ktorý je platný dva roky.  


