
Zmilúva o spolupráci

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

č. 2010/300/005743/02367

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26 

zastúpený: Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD., predseda 

IČO: 30844878

a

Poskytovateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15 

zastúpený: Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD., predseda 

IČO: 30810710

Nadväzujúc na doterajšiu úspešnú spoluprácu, ponúkajúc a využívajúc najnovšie teoretické a 

praktické skúsenosti, za podmienok obojstrannej výhodnosti pristupujú zmluvné strany k uzavretiu 

zmluvy za nasledovných podmienok:

ČLÁNOK I.
Predmet zmluvy

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi metodickú, školiacu, poradenskú 

a posudzovateľskú podporu pri trvalom zlepšovaní organizácie prostredníctvom modelu CAF, 

podľa harmonogramu činností uvedenom v prílohe. Objednávateľ je povinný vždy na 

požiadanie poskytovateľa zabezpečiť potrebnú súčinnosť tak, aby poskytovateľ mohol plniť 

svoje záväzky včas a s odbornou starostlivosťou.

2. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne informovať o skutočnostiach, ktoré majú vplyv na 

priebeh ich spolupráce.

3. Poskytovanie spolupráce na základe tejto zmluvy je bezplatné.
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ČLÁNOK II.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Na základe tejto zmluvy o spolupráci môžu byť uzatvorené prípadne aj ďalšie konkrétne 

zmluvy podľa potrieb obidvoch zmluvných strán.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami 
zmluvných strán.

3. Zmluva o spolupráci sa uzatvára na dobu neurčitú. Vypovedať ju môže ktorákoľvek zmluvná 

strana, pričom platnosť zmluvy zaniká dňom doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej 

strane.

4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomnou formou a podpísané obidvomi 

zmluvnými stranami.

5. Táto zmluva je uzatvorená slobodne, vážne a vyjadruje vôľu zmluvných strán. Je vyhotovená 

v štyroch rovnopisoch majúcich charakter originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

dve vyhotovenia.

V Bratislave dňa

Objednávateľ: Poskytovateľ:

Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský^Ph'Dť''' 
predseda NKÚ SR

Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. 
predseda Ú N MS SR
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Príloha

Základné kroky a harmonogram implementácie modelu CAF 
v Najvyššom kontrolnom úrade SR

Časový horizont: max. 12 mesiacov 
Cieľ: zlepšenie kvality služieb NKÚ SR

Špecifický cieľ: získanie certifikátu Efektívny používateľ modelu CAF (platný 2 roky)

FÁZA 1. ZAČIATOK CESTY S MODELOM KVALITY

Krok 1: Rozhodnúť, ako sa bude plánovať a organizovať samohodnotenie
a) rozhodnutie manažmentu
b) stanoviť rozsah a spôsob vykonania samohodnotenia
c) vybrať panel bodového hodnotenia
d) vymenovať garanta a metodika akčného tímu zlepšovania 

T: apríl - jún 2010

Krok 2: Komunikovať o samohodnotení
a) vytvoriť a implementovať komunikačný plán
b) podporovať zapojenie zamestnancov do samohodnotenia
c) komunikovať so všetkými zainteresovanými stranami počas jednotlivých fáz 

samohodnotenia

T', jún 2010 - 31. august 2010

FÁZA 2. PROCES SAMOHODNOTENIA

Krok 3: Vytvoriť akčný tím zlepšovania
a) rozhodnúť o počte akčných tímov zlepšovania a členoch
b) vytvoriť akčný tím zlepšovania, ktorý je schopný zhodnotiť celú organizáciu zo všetkých 

hľadísk podľa súboru kritérií
c) rozhodnúť, či člen vrcholového manažmentu bude členom akčného tímu zlepšovania 

T: z’ún 2010

Krok 4: Zorganizovať školenie
a) zorganizovať informovanie a vzdelávanie manažmentu
b) zorganizovať informovanie a vzdelávanie členov akčného tímu
c) garant poskytne zoznam všetkých relevantných dokumentov
d) stanoviť kľúčové zainteresované strany, služby, produkty, zadefinovať strategických 

partnerov

T: jún - júl 2010



ľ

Krok 5 a 6: Vykonať samohodnotenie a napísať samohodnotiacu správu

a) vykonať individuálne samohodnotenie 
T: júl

b) zostaviť samohodnotiacu správu v stanovenej štruktúre 
T: do 20.08.2010 (odovzdať garantovi a metodikovi)

25.08.2010 (metodik odovzdá školiteľovi)

c) predložiť samohodnotiacu správu na interné pripomienkové konanie
(vš. zamestnacom prostredníctvom prísl. GR,R, informácia bude aj na intranete)
T: od 26.08.- 03.09.2010 (možnosť predkladania pripomienok priamo vlastníkom kritérií)

d) vyhodnotiť a zapracovať pripomienky - vlastníci jednotlivých kritérií 
T; od 06.09. do 17.09.2010

e) zostaviť konečnú verziu samohodnotiacej správy - metodik 
T: od20.09. do21.09. 2010

f) vykonať individuálne bodové hodnotenie celej samohodnotiacej správy- vlastníci kritérií 
T: od22.9.2010 do 29.09.2010

22.09.2010 (metodik prepošle školiteľovi samohodnotiacu správu pre účely 
individuálneho bodovania)

g) vykonať tímové bodové hodnotenie - konsenzus
T: 0V.- 05. október 2010 - návrh (termín bude spresnený)

h) predložiť samohodnotiacu správu vedeniu úradu na prerokovanie a schválenie (napr. 
porada rozšíreného vedenia)
T: II. polovica októbra 2010

i) predložiť samohodnotiacu správu ÚNMS SR na posúdenie 
T: október - november 2010

j) aktívna účasť na posúdení na mieste v organizácii 
T: november 2010

FÁZA 3. AKČNÝ PLÁN ZLEPŠOVANIA / URČENIE PRIORÍT

Krok 7: Zostaviť akčný plán zlepšovania založený na prijatej samohodnotiacej
správe a spätnej správe z posúdenia na mieste

a) určiť priority zlepšovacích aktivít
b) stanoviť zodpovednosti a reálny časový rámec zlepšovacích aktivít
c) integrovať akčný plán zlepšovania do bežného procesu strategického plánovania 

T: november - december 2010



Krok 8: Komunikovať o akčnom pláne zlepšovania
a) zverejniť samohodnotiacu správu (napr. na intranete, webovej stránke)
b) zverejniť akčný plán zlepšovania (napr. na intranete, webovej stránke, nástenke, 

v internom časopise a pod.)
c) zverejniť priebežne výsledky monitorovania plnenia akčného plánu
d) viesť otvorený dialóg so zainteresovanými stranami o ich vnímaní realizácie akčného 

plánu

T', január 2011-2012 (18-24 mesiacov)

Krok 9: Realizovať akčný plán zlepšovania
a) určiť dôsledný postup monitorovania a hodnotenia zlepšovacích aktivít, založený na cykle 

PDCA
b) implementovať vhodné manažérske nástroje na permanentnej

Krok 10: Naplánovať ďalšie samohodnotenie
a) zabezpečiť jasné rozhodnutie manažmentu, založené na skúsenostiach z predchádzajúceho 

samohodnotenia
b) komunikovať toto rozhodnutie so zainteresovanými stranami
c) stanoviť časový horizont vykonania samohodnotenia, berúc do úvahy prepojenie 

samohodnotenia s procesom strategického plánovania organizácie
d) realizovať školenie nových členov akčného tímu zlepšovania a nových členov 

vrcholového manažmentu

FÁZA 4. EXTERNÉ HODNOTENIE PODĽA MODELU CAF - EFECTIVE CAF 
USER

Krok 11: Podať prihlášku na ÚNMS SR
a) vyplniť súťažné podklady
b) vyplniť dotazníkové hodnotenie
c) vytypovať zástupcov zainteresovaných strán a strategických partnerov, ktorí budú 

prizvaní na externé hodnotenie
d) uhradiť poplatky

T: apríl - máj 2011 (najskôr 6 mesiacov a najneskôr do 12 mesiacov po samohodnotení)

Krok 12.
a) absolvovať externé hodnotenie

T: cca do 6 týždňov po podaní prihlášky a dokumentácie

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Fáza 1. + fáza 2 
Fáza 3.
Fáza 4.

1-3 mesiace 
12-24 mesiacov 
v priebehu fázy 3.


