
tel.: 02/57 485 212  |  e-mail: predseda@normoff.gov.sk  |  www.unms.sk  |  IČO: 30810710 

 

1 

  

BRATISLAVA | 14.11.2022 

 

DÔKLADNOU IMPLEMNETÁCIOU MODELU CAF 
JE MOŽNÉ SKVALITNIŤ AJ REZORT ŠKOLSTVA 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
(MŠVVŠ SR) získalo titul Efektívny používateľ modelu CAF. Za účelom 
slávnostného odovzdania titulu sa dňa 14.11.2022 v priestoroch ministerstva 
stretli predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
Slovenskej republiky (ÚNMS SR) Katarína Súmraková Tatranská a minister 
školstva, vedy, výskumu a športu Ján Horecký. 

MŠVVŠ SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, 
základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, 
vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o mládež a šport.  

Ako povedala predsedníčka ÚNMS SR: „Vzdelávanie má obrovskú hodnotu vo vyspelej 
spoločnosti. Je dôležitým aspektom jej rastu a napredovania. Zjednodušene povedané 
je „bránou k pokroku“. Teší ma, že práve MŠVVŠ SR a jeho rezortné organizácie majú 
záujem meniť kvalitu vzdelávania. Práve akčný plán zlepšovania, ktorý bol počas 
implementácie vytvorený, môže riešiť aktuálne problémy a oslabené oblasti rezortu. 
Srdečne blahoželám k získaniu titulu Efektívny používateľ modelu CAF.“ 

MŠVVŠ SR začalo 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. 

Dňa 23. septembra 2021 sa uskutočnilo posúdenie na mieste, ktorým bol ukončený proces 
samohodnotenia. Následne sa zahájila fáza zlepšovania, v rámci ktorej požiadalo MŠVVŠ 
SR ÚNMS SR o vykonanie Externej spätnej väzby modelu CAF. 

Dňa 18. augusta 2022 sa uskutočnilo jej hodnotenie za účelom preverenia efektívnosti 
implementácie modelu CAF. Počas hodnotenia MŠVVŠ SR preukázalo, že model CAF 
uchopilo správne a postupovalo podľa odporúčaných krokov, že si osvojilo napĺňanie 
princípov výnimočnosti, ktoré tvoria základný pilier modelu CAF. 

Na základe dosiahnutých výsledkov hodnotenia získalo MŠVVŠ SR titul Efektívny používateľ 
modelu CAF, ktorý je platný dva roky.  

 


