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Identifikácia, prioritizácia 
a implementácia zlepšovania v modeli CAF 

 
Organizácie vo verejnom sektore, ktoré aplikujú komplexné 
manažérstvo kvality (TQM) a na samohodnotenie používajú 
model CAF, dokážu verne opísať nielen svoje silné stránky 
v oblastiach hodnotenia kvality podľa 28 subkritérií, ale aj 
definovať oblasti na zlepšovanie. Dôležitou pridanou 
hodnotou TQM v porovnaní s inými metódami zameranými 
na vnútornú kontrolu štandardov kvality je to, že 
používatelia modelu CAF musia hodnotiť aj plnenie štyroch 
výsledkových kritérií a musia vybrať tie najvhodnejšie 
aktivity na ich ďalšie zlepšovanie. Aj keď prepojenia medzi 
kritériami predpokladov a výsledkov sú kľúčové, nie sú 
jednoznačné, najmä ak ide o hodnotenie ich vzájomných 
vzťahov. Na lepšie pochopenie možných dôsledkov 
potrebujeme poznať konkrétne príklady dobrej praxe zo 
samohodnotenia, čo najviac založené na dôkazoch a opísané 
vlastníkmi procesu zrozumiteľným spôsobom. To, akým 
spôsobom sa po samohodnotení vyberajú aktivity zamerané 
na zlepšovanie organizácie, má totiž rozhodujúci vplyv na 
finálne výsledky. To, na čom sa môžeme vzájomne učiť, 
pramení z použitia rozličných prístupov k zlepšovaniu. 
 
Nová štúdia vypracovaná pod záštitou slovenského 
predsedníctva v Rade EÚ má za cieľ naplniť túto potrebu. 
Národní korešpondenti modelu CAF jednotlivých členských 
krajín EÚ boli požiadaní o spoluprácu pri analyzovaní týchto 
problémov a potrieb formou poskytnutia konkrétnych 
príkladov úspešne zvolených aktivít zameraných 
na zlepšovanie organizácií a metodológie použitej 
na prioritizáciu po samohodnotení a definovaní príležitostí 
na zlepšovanie. Členské krajiny ponúkli 45 konkrétnych 
príkladov, z ktorých 20 bolo vybratých Európskym 
informačným strediskom CAF (CAF RC, EIPA) a slovenským 
predsedníctvom na ďalšie podrobnejšie rozpracovanie. 
Pri výbere sa postupovalo podľa vopred dohodnutých 
kritérií tak, aby finálne rozhodnutie bolo čo 
najreprezentatívnejšie pre celú medzinárodnú komunitu 

používateľov modelu CAF. Každý vybraný príklad musel mať 
potenciál prezentovať dosiahnuté výsledky pri zlepšovaní 
organizácie s jednoznačnou spojitosťou medzi dosiahnutými 
výsledkami a implementovanými zlepšovacími aktivitami. 
Musel tiež zrozumiteľne opisovať zlepšovaciu aktivitu, ktorá 
navyše musela byť súčasťou koherentného prístupu 
k organizačnému rozvoju, inovatívna, prevoditeľná v zmysle 
použitia v iných organizáciách a obsahovo v súlade 
s nasledovnými témami zadefinovanými v priebežnom 
programe EUPAN (Rolling Programe) a európskom 
programe (European Agenda): zapájanie zainteresovaných 
strán, komunikácia, networking, riadenie ľudských zdrojov, 
nábor, zapájanie zamestnancov, kľúčová výkonnosť 
a efektívnosť, procesné riadenie, organizačný rozvoj, 
strategické a holistické riadenie, informačné systémy 
strategického riadenia a vodcovstvo. Týchto 20 vybraných 
príkladov pripravilo 13 krajín – Belgicko, Estónsko, Fínsko, 
Grécko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, 
Slovinsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko.  
 
Každý príklad sa začína opisom zlepšenej výkonnosti 
organizácie a pokračuje analyzovaním použitých 
manažérskych praktík, ktoré boli základom prezentovaných 
zlepšených výsledkov. To, ako boli tieto praktiky alebo 
prístupy vyberané, je obsahom poslednej časti 
prezentovaného príkladu. Použité spôsoby prioritizácie sú 
prezentované osobitne a detailnejšie. 
 
V poradí 7. európske stretnutie používateľov modelu CAF 
poskytuje príležitosť stretnúť sa s aktérmi zapojenými 
do vypracovania 20 vybraných príkladov dobrej praxe. Tieto 
príklady budú prezentované v 3 paralelných sekciách, 
pričom v každej sekcii budú prebiehať 4 workshopy (12 
workshopov spolu) a každý workshop bude na špecifickú 
tému.
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Program 
 
Utorok, 29. november 2016 (Hotel Devín, Bratislava) 
 
19.30  Večera 
 
 Privítací príhovor 
 Denisa Saková, štátna tajomníčka,  

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 
Streda, 30. november 2016 (Hotel Bôrik, Bratislava) 
 
09.00 Otvorenie a úvodný príhovor 
 Denisa Saková, štátna tajomníčka,  

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 
09.15 Hlavná téma č. 1  
 Efektívna prioritizácia: Výsledky štúdie 
 Patrick Staes, Nick Thijs 
 

09.45 Paralelná sekcia č. 1  
 

Workshop č. 1: 
Zapájanie 
zainteresovaných 
strán 

Workshop č. 2: 
Riadenie ľudských 
zdrojov 

Workshop č. 3: 
Strategické riadenie 
a riadenie 
výkonnosti 

Workshop č. 4: 
TQM založené 
na modeli CAF 

1.1 Taliansky inštitút 
stredoškolského 
vzdelávania Galilei-
Artiglio, Viareggio, 
Taliansko 

2.1 Horné Bavorsko, 
Nemecko 

3.1. Úrad spolkového 
kancelára, Rakúsko 

4.1 Hessenská správa 
pre nakladanie 
s pôdou a 
geoinformatiku 
(HVBG), Nemecko 

1.2 Spotrebiteľský 
ombudsman, Nórsko 

2.2 Mesto Lisabon, 
Portugalsko 

3.2 Flámske 
ministerstvo 
poľnohospodárstva a 
rybárstva, Belgicko 

4.2 Mesto Viedeň, 
Rakúsko 

 

11.15  Prestávka 
 
11.45 Hlavná téma č. 2 
 Profesionalizácia vyšších štátnych úradníkov ako kritický faktor úspešnosti 

v organizačnej výkonnosti 
 Jan-Hinrik Meyer-Sahling 
 

12.15 Paralelná sekcia č. 2 
   

Workshop č. 5: 
Komunikácia ako 
iniciátor zmeny 

Workshop č. 6: 
Interný výber 
manažérov 

Workshop č. 7: 
Procesné riadenie 
 

Workshop č. 8: 
TQM založené 
na modeli CAF 

5. Gymnázium 
Hainaut (HEH), 
Belgicko 

6. Daňová komora 
vo Wroclavi, Poľsko 

7. Implementačná 
agentúra 
Ministerstva práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny SR, 
Slovensko 

8. Finančný odbor 
mestského úradu 
Benidorm, Španielsko 
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13.00 Obed 
 

14.00 Hlavná téma č. 3 
Horizontálna koordinácia procesov ako kritický faktor úspešnosti v implementácii 

stratégie: Medzisektorová spolupráca 0-24 pre prevenciu predčasného ukončenia 
školskej dochádzky v Nórsku 

 Gudrun Vik 
 

14.30 Paralelná sekcia č. 3 
 

Workshop č. 9: 
Neustále 
zlepšovanie 
zamerané na 
zákazníka a 
zamestnancov 

Workshop č. 10: 
Zapájanie 
zamestnancov 

Workshop č. 11: 
Spoluprácou k 
lepším výsledkom 

Workshop č. 12: 
Zdieľanie 
informácií 

9.1 Ministerstvo 
financií, Estónsko 

10.1 Štátna 
internátna škola 
Limingan, Fínsko 

11.1 Mesto Lahti, 
Fínsko 

12.1 Helénska 
vojenská geografická 
služba (HMGS), 
Grécko 

9.2 Automobilový 
klub Italia Savona, 
Taliansko 

10.2 Colná komora 
Białystok, Poľsko 

11.2 Skupina šiestich 
škôl Figueira Mar, 
Portugalsko 

12.2 Administratívna 
jednotka (okres) 
Celje, Slovinsko 

 
16.00 Prestávka 
 
16.15 Panelová diskusia: Ako model CAF prispieva k štrukturálnym reformám 
 Predsedajúci: Ľubomír Plai 
 Prispievajúci: Patrick Staes, Nick Thijs a Jan-Hinrik Meyer-Sahling 
 
17.00 Záver 
 Adrián Jenčo, generálny riaditeľ, Sekcia verejnej správy, Ministerstvo vnútra SR 
 

Krátky životopis 
 

Jan-Hinrik Meyer-Sahling 
Profesor politických vied na Nottinghamskej 
univerzite, štúdium politiky a medzinárodných 
vzťahov. Autor štúdií OECD-SIGMA 
o profesionalizácii štátnej služby v nových 
členských štátoch EÚ zo strednej a východnej 
Európy a kandidátov a potenciálnych uchádzačov 
o vstup do EÚ z krajín západného Balkánu. 
V súčasnosti vedúci výskumu v projekte reformy 
štátnej služby a boja proti korupcii. 
 

Ľubomír Plai 
Podpredseda Rady Národného programu kvality 
Slovenskej republiky v Úrade pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo SR (2014). Predseda 
Fóra občanov Slovenska (Sk.Forum). Expert 
na riadenie štátnej služby na celoštátnej úrovni 
a riadenie samosprávy na úrovni obce. 
Podpredseda výboru OECD pre verejnú správu 

(2005-2006). Národný korešpondent modelu CAF 
za Slovenskú republiku v sieti EUPAN. 
 

Patrick Staes 
Hlavný expert a vedúci Európskeho informačného 
strediska CAF v Európskom inštitúte pre verejnú 
správu EIPA v Maastrichte. 
 

Nick Thijs 
Hlavný lektor a člen Európskeho informačného 
strediska CAF v Európskom inštitúte pre verejnú 
správu EIPA v Maastrichte. 
 

Gudrun Vik 
Hlavná poradkyňa Difi – Agentúry pre riadenie 
verejných záležitostí a eGovernment. Hodnotiteľka 
so skúsenosťami s externým aj interným 
hodnotením a poznatkami z hodnotenia viacerých 
organizácií ústrednej štátnej správy. Národný 
korešpondent CAF za Nórsko. 
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Obsah workshopov 
 
09.45 Paralelná sekcia č. 1 
 

Workshop č. 1: Zapájanie 
zainteresovaných strán 

 

1.1 Taliansky inštitút 
stredoškolského vzdelávania 
Galilei-Artiglio, Viareggio, 
Taliansko: Vzdelávanie 
a smerovanie potrieb 
Zber informácií o súčasných a 
budúcich potrebách 
zainteresovaných strán a 
relevantné informácie pre 
riadenie predstavujú základ 
úspechu tohto vzdelávacieho inštitútu. Zvýšenie počtu nových stredoškolákov o 20%, zvýšenie 
účasti na seminároch venovaných hĺbkovému štúdiu o 40% a zvýšenie počtu pozitívnych 
hodnotení odbornej praxe študentov zamestnávateľmi o 20% dokazuje správnosť zvolenej 
strategickej iniciatívy. Najdôležitejšie boli prieskumy zamerané na zamestnávanie absolventov 
školy na trhu práce a ich možnosti pokračovať v univerzitnom štúdiu, organizovanie seminárov, 
osobitne hĺbkového štúdia s vedeckou tematikou, ktoré by mohlo byť užitočné pre študentov 
ako vodítko po absolvovaní štúdia. 

 

1.2 Spotrebiteľský ombudsman, Nórsko: Širšie zapájanie zúčastnených strán do plánovania 
práce a stanovovania priorít spotrebiteľského ombudsmana 
Organizácia použila systematickejší prístup k získaniu relevantných informácií 
od zainteresovaných strán, potrebných pre naplánovanie priorít na nasledujúci rok. Na tento 
účel zorganizovala sériu stretnutí s dôležitými zainteresovanými stranami, a to v priebehu 
plánovania a prípravy akčného plánu. Vybrané zainteresované strany poskytli organizácii svoje 
prezentácie na túto tému. Zvýšený vplyv zainteresovaných strán je zdôraznený v úvode plánu 
aktivít organizácie na rok 2016. 

 
Workshop č. 2: Riadenie ľudských zdrojov 

 

2.1 Horné Bavorsko, Nemecko: Riadenie ľudských zdrojov v okrese  Horné Bavorsko 
Zavedený systém riadenia ľudských zdrojov v tomto vládnom obvode považuje zamestnancov 
za základ svojho úspechu. Najzásadnejšie komponenty tohto systému predstavuje 
štandardizovaný systém spätnej väzby medzi manažérmi a zamestnancami podporujúci 
zlepšovanie ich manažérskych zručností, študijné programy pre vrcholový a stredný 
manažment, zavedenie operatívneho health management systému v rámci okresu a externé 
hodnotenie tejto organizácie a kľúčových procesov v útvare riadenia ľudských zdrojov (RĽZ). 
 

2.2 Mesto Lisabon, Portugalsko: CAF ako sprievodca pre manažment ľudí 
Použitie modelu CAF umožnilo vytvoriť na tomto mestskom úrade funkcionalitu zameranú 
na ľudské zdroje (HR Function) pomocou školiacich tímov, ktoré pracujú s manažérmi, 
podporovaním dobrovoľnej a krátkodobej účasti na projektoch a zosúladením organizačných 
a individuálnych kompetentností s príslušnými rozvojovými plánmi a vytvorením učiacej sa 
komunity so zameraním na riadenie výkonnosti. Účasť zamestnancov na školeniach sa zvýšila 
o 21% pričom vyškolených bolo 126 zamestnancov (250 h vzdelávania) v rámci funkcionality 
HR Function a ako vnútorní klienti. Tým sa zvýšilo povedomie a predstava o úlohe RĽZ 
v organizácii. 
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Workshop č. 3: Strategické riadenie a riadenie výkonnosti 
 

3.1. Úrad spolkového kancelára, Rakúsko: Konkrétny príklad dôsledkov zavedenia Riadenia 
výkonnosti v celej federálnej administratíve na kritériá výsledkov v modeli CAF aplikovanom 
v jednotlivých organizáciách 
Tento projekt je špecifický tým, že komplexné zavedenie riadenia výkonnosti do federálnej 
administratívy v roku 2013 malo výrazný dopad na výsledky v kritériu modelu CAF Vodcovstvo 
a strategické riadenie nielen v sekcii DG III Úradu spolkového kancelára, ale aj v mnohých 
ďalších organizáciách. Spolu so zavedením nového systému riadenia výkonnosti vypracoval 
Úrad spolkového kancelára oznámenie o poslaní, cieľoch, výsledkoch, opatreniach 
a ukazovateľoch na všetkých úrovniach spolu so systémom hodnotenia. 

 

3.2 Flámske ministerstvo poľnohospodárstva a rybárstva, Belgicko: Ako vás môže strategické 
plánovanie vyviesť z bludiska 
Výsledok aplikovania modelu CAF na Flámskom ministerstve poľnohospodárstva a rybárstva 
možno zosumarizovať ako potrebu zorganizovať jedno komplexné "strategické cvičenie". 
V etape prípravy bolo vypracovaných niekoľko SWOT analýz s internými a externými 
zainteresovanými stranami, v rámci ktorých boli identifikované trendy ďalšieho vývoja. 
Na tomto základe sa uskutočnil dvojdňový strategický seminár so zástupcami manažmentu 
a vybranými expertmi. Výsledkom bol nový strategický rámec definujúci poslanie, víziu, 
stratégiu a hodnoty nanovo zadefinovanej organizácie. V súlade s týmto strategickým rámcom 
bolo dopracovaných niekoľko ďalších kľúčových prvkov ako stratégia riadenia ľudských 
zdrojov, integrita, diverzita, podmienky výkonu práce a komunikácia. V ďalšom kroku prebehlo 
ich preklopenie do operatívnych plánov a cieľov. 

 

Workshop č. 4: TQM založené na modeli CAF 
 

4.1 Hessenská správa pre nakladanie s pôdou a geoinformatiku (HVBG), Nemecko: Komplexné 
manažérstvo kvality TQM ako koncepcia, ktorá prináša benefity a podnety pre zlepšenie 
administratívneho riadenia a podnikovej kultúry 
V súčasnosti je HVBG v procese znižovania personálnych výdajov a nákladov na infraštruktúru. 
Koncentruje sa na kľúčové povinnosti a ponúka kvalitné produkty a služby kľúčovým 
zákazníkom. Zlepšuje procesy a technológie s cieľom skrátiť čas optimalizácie procesov a znížiť 
tak náklady alebo počet sťažností na poskytované produkty a služby. Súčasne investuje 
do rozvoja vlastných zamestnancov a do technológií. Tieto úlohy plní zavedením strategického 
riadenia vrátane uzatvárania dohôd s politickým vedením (2010, 2011-2016 a 2017-2022), 
uzatváraním partnerstiev s relevantnými organizáciami a kľúčovými zákazníkmi, programami 
zlepšovania manažmentu pre všetky úrovne riadenia, programami a aktivitami zameranými 
na rozvoj zamestnancov, organizovaním tímovej práce v každej sekcii organizácie a procesným, 
vedomostným a projektovým riadením od roku 2009.  

 

4.2 Mesto Viedeň, Rakúsko: Vodcovstvo inšpirované modelom CAF 
CAF je užitočný nástroj aj na rýchle a úspešné uľahčenie výkonu funkcie pre nových riadiacich 
pracovníkov, umožňuje im optimalizovať fungovanie organizácie evolučnou cestou. Takto sa 
podarilo optimalizovať hodnoty, stratégiu, štruktúry, procesy, podmienky pre výkon práce 
a pod. Predchádzajúci autoritatívny spôsob riadenia jednou osobou bol transformovaný 
na multikompetenčný vodcovský tím zapojením divíznych koordinátorov, výkonných odborov 
a decentralizovaných administratívnych jednotiek. Uskutočnilo sa dôsledné premodelovanie 
organizačných štruktúr a postupov podľa princípov moderného riadenia a za účasti 
zamestnancov a zainteresovaných strán. Medzi ciele novej kultúry riadenia patrilo napr. 
zvýšenie dôvery, podporovanie pozitívnej chybovosti a kultúry sťažností, rozpracovanie 
princípov riadenia, vyhlásenia o poslaní vodcovstva a vypracovania stratégie vzdelávania 
pre kategóriu zamestnancov na vyšších pozíciách. 
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11.45 Paralelná sekcia č. 2 
 

Workshop č. 5: Komunikácia ako iniciátor zmeny 
 

5. Gymnázium Hainaut (HEH), Belgicko: Zameranie na internú a externú komunikáciu 
pri zlepšovaní prístupu ku kvalite 
Neustále zlepšovanie komunikačných zručností a stratégie vedie k zvyšovaniu kultúry kvality 
vo vzdelávacích a školiacich inštitúciách. Zameriava sa tak na budúcich študentov, 
poslucháčov a absolventov, ako aj učiteľov, administratívnych a ostatných zamestnancov 
HEH. Použité boli rozličné prístupy, napr. participatívna organizácia pre externú 
komunikáciu, vypracovanie Charty kvality a jej interné rozšírenie spolu s plánovaným 
sebauvedomovaním každej položky, efektívna interná komunikácia prostredníctvom 
extranetu, počítačovej podpory, voľne prístupných programov, online výukových nástrojov 
a podporného tímu informatikov, uvádzacie projekty a pokračovanie ďalšej kariéry 
absolventov. 

 

Workshop č. 6: Vnútorný výber manažérov 
 

6. Daňová komora vo Wroclavi, Poľsko: Postup vnútorného výberu na manažérske pozície 
Nastavenie transparentného postupu pre obsadzovanie manažérskych pozícií nielenže 
prispieva k lepšiemu riadeniu ľudských zdrojov vo vzťahu k dosahovaniu cieľov organizácie, 
ale zlepšuje aj uspokojenie a motiváciu zamestnancov. V systéme poľskej štátnej služby, 
do ktorého patrí aj daňová správa, nie sú žiadne predpisy upravujúce obsadzovanie pozícií 
na strednej a nižšej úrovni riadenia. Pri výbere sa postupuje rovnako ako pri obsadzovaní  
ostatných obyčajných miest v štátnej službe. V snahe poskytnúť vyššiu transparentnosť 
pri prijímaní zamestnancov a dosiahnuť lepšie zapojenie prijatých zamestnancov do plnenia 
cieľov organizácie bol vypracovaný a zavedený postup, ktorý definuje pravidlá obsadzovania 
pozícií a kritériá výberu. 

 

Workshop č. 7: Procesné riadenie  
 

7. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Slovensko: 
Použitie 6σ (Lean – Six Sigma) na zefektívnenie procesného prístupu 
Zavedenie Lean Six Sigma do procesného prístupu umožnilo prepojiť meranie výkonnosti 
zamestnancov na ich finančné odmeňovanie, znížiť chybovosť a podstatne urýchliť 
poskytovanie služieb. V organizácii bol zavedený manažérsky informačný systém (ATTIS) 
pre 250 zamestnancov. Medzi ďalšie aspekty patrí mapovanie kľúčových procesov a pomoc 
pri riadiacich a podporných procesoch využitím projektového riadenia PRINCE2®. 

 

Workshop č. 8: TQM založené na modeli CAF 
 

8. Finančný odbor mestského úradu Benidorm, Španielsko: Na ceste k výnimočnosti ruka 
v ruke s daňovými poplatníkmi 
Vďaka rozličným aktivitám zameraným na zlepšovanie dosiahol Finančný odbor 
pozoruhodné zlepšenie v počte daňových vyrovnaní a platieb z prenesenia daňovej 
povinnosti, výberu daní v lehote na dobrovoľné a vynútené plnenie, hospodárskej 
transparentnosti, v koordinácii organizačných útvarov, spokojnosti občanov a zamestnancov, 
dostupnosti zariadení a zapájania partnerov. Na druhej strane došlo k zníženiu počtu 
podaných sťažností, priemerného času platieb, úrovne zadĺženosti a výšky dlhu miestnej 
správy. Založené boli dve odborné sociálne komunity a zjednodušili sa procesy, ktoré 
umožnili dostupnosť všetkých procedúr elektronickými prostriedkami vrátane 
elektronického systému platieb. Vznikol tiež systém výmeny informácií s pravidelnými 
prieskumami verejnej mienky a stretnutiami, plán vzdelávania a postupného posilňovania 
kompetencií a špecializácie niektorých zamestnancov, Charta služieb pre občana, progresívny 
riadiaci a platobný systém a dohody o spolupráci medzi verejným a súkromným sektorom. 
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14.30 Paralelná sekcia č. 3 
 

Workshop č. 9: Neustále zlepšovanie zamerané na zákazníka a zamestnancov 
 

9.1 Ministerstvo financií, Estónsko: Na ceste neustáleho zlepšovania 
Výsledky v kritériu 6 Občania/zákazníci a v kritériu 9 o Kľúčových výsledkoch výkonnosti boli 
v uplynulých rokoch výrazne zlepšené a mierny nárast bol zaznamenaný aj v kritériu 7. Dosiahlo 
sa lepšie pochopenie potrieb občanov/zákazníkov a partnerov, čo viedlo k rozsiahlejším 
a lepším e-službám pre zákazníkov. Vznikli nové agentúry – Centrum informačných technológií 
Ministerstva financií so zameraním na podporu ICT a Centrum služieb zdieľaných štátom, ktoré 
konsolidovalo všetky podporné služby. Zmeny v procese rozpočtovania a efektívne využitie 
zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ viedli k rozvoju služieb a k lepšiemu systému riadenia. 
Neustále zmeny v riadení ľudí boli sprevádzané vypracovaním dokumentu o personálnej 
politike, zlepšením dostupnosti informácií, zrozumiteľnejším systémom odmeňovania 
a zásadnými zmenami v hodnotiacom interview vo väzbe na model kompetentností. 

 

9.2 Automobilový klub Italia Savona, Taliansko: Inovácia procesov s cieľom zlepšiť spokojnosť 
používateľov 
Pozoruhodné výsledky boli dosiahnuté v náraste spokojnosti používateľov so službami 
poskytovanými územnou jednotkou Savona (zo 40%, čo bol stanovený cieľ aktivity zlepšovania, 
na súčasných 70%), v spokojnosti zamestnancov (z 50%, čo bol stanovený cieľ aktivít 
zameraných na posilnenie, na súčasných 90%) a v znížení času čakania pre občanov (z 20 minút 
v priemere na 5 minút v priemere). To sa mohlo podariť len vďaka zlepšeniu procesov v mieste 
prvého kontaktu a aj vďaka rozvoju systematického a štruktúrovaného systému sťažností 
monitorujúceho kontrolu stavu aktivít zameraných na zlepšovanie. Nedostatočná schopnosť 
riadiť prácu v miestach prvého kontaktu v čase špičky bola hlavnou oblasťou na zlepšovanie 
definovanou samohodnotením podľa modelu CAF. 

 
Workshop č. 10: Zapájanie zamestnancov 
 

10.1 Štátna internátna škola Limingan, Fínsko: Systém podnetov v aktívnom používaní 
Zamestnanci internátnej školy sa aktívne zapájajú do rozvíjania aktivít prostredníctvom 
podávania podnetov. Počet podnetov podaných zamestnancami narástol zo 16 v roku 2010 
na 84 v roku 2014. Podnety sú dobrým nástrojom na zlepšenie bezpečnosti a spoločnej 
zodpovednosti pri každodennom plnení mimoriadne náročných úloh organizácie. Podávanie 
podnetov prebieha čo najjednoduchším spôsobom. Podnety sa môžu priamo zadávať 
do elektronickej "mapy", t.j. do riadiaceho a operačného systému organizácie, a to kýmkoľvek. 
Alebo, ak si to niekto želá, môže požiadať vedenie o zapísanie podnetu do systému (osobne alebo 
e-mailom). Podnety rieši na mesačnej báze riadiaci tím. 

 

10.2 Colná komora Białystok, Poľsko: Banka nápadov 
Banka nápadov zlepšuje proces vnútornej komunikácie vertikálne aj horizontálne. Manažment 
na všetkých úrovniach dostáva na pravidelnej báze správu o tom, ktoré aspekty činností 
potrebujú zlepšenie a ktoré z nich sú dôležité pre zamestnancov. Fungovanie Banky nápadov 
zvyšuje spokojnosť úradníkov/zamestnancov a zlepšuje ich identifikáciu s touto službou. Banka 
nápadov predstavuje finančne nenáročnú platformu prostredníctvo ktorej môže každý 
zamestnanec miestnej colnej komory predložiť akúkoľvek myšlienku na zlepšenie organizačnej 
kultúry a riadenia. Banka nápadov umožňuje inovovať procesy a podporuje kreativitu úradníkov 
a zamestnancov. Prezentované sú tri hlavné aktivity zamerané na zlepšovanie – mobilná 
aplikácia Granica, ktorá poskytuje úplné informácie o čakacích časoch na poľských hraničných 
prechodoch s Ruskom, Bieloruskom a Ukrajinou, zjednotenie štruktúry e-mailových adries 
na prijímanie colných deklarácií a elektronická komunikácia s okresnými súdmi. 
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Workshop č. 11: Spoluprácou k lepším výsledkom 
 

11.1 Mesto Lahti, Fínsko: Cieľovo orientovaná sieť riadenia vzdelávacích služieb 
Sieť nezávislých municipalít rozličnej veľkosti vytvorila spoločnú víziu a dala dokopy tie 
municipality, ktoré sa zaviazali spoločne ju realizovať. Vízia je prezentovaná spôsobom 
produkovania vzdelávacích služieb a ich harmonizovaním prostredníctvom spoločných princípov. 
Sieťovo založený prístup zahŕňa centrálnych operátorov z rozličných municipalít v reťazci rovnako 
poskytovaných služieb a v rámci rovnakých usmernení sa ukázal ako dobre fungujúci prostriedok 
spolupráce. Navrhnuté opatrenia ovplyvňujú všetky profitujúce strediská, bodové hodnotenie 
zákazníkov, bodové hodnotenie zamestnancov, bodové hodnotenie spoločenskej zodpovednosti 
a bodové hodnotenie kľúčovej výkonnosti. Základom je operačný systém pre sieťové riadenie, ktorý 
vzišiel z hodnotenia modelom CAF. Rozhodujúci je záväzok vedenia mesta a municipality 
operatívne spolupracovať. Výsledkom tejto spolupráce je vypracovanie nových sietí 
pre rozhodujúce oblasti, spustenie spoločných projektov a budovanie elektronickej databázy. 
 

11.2 Skupina šiestich škôl Figueira Mar, Portugalsko: Cesta kvality podnecujúca zapálenie 
a odhodlanie 
Skupina šiestich škôl Figueira Mar je viacúrovňová inštitúcia sídliaca vo Figueira da Foz a tvorí ju 6 
verejných škôl s 1200 študentmi, ktoré poskytujú vzdelávanie od predškolského až po štandardné 
a odborné stredoškolské vzdelanie. Je to jediná verejná škola v Portugalsku, ktorá získala titul 
Efektívny používateľ modelu CAF a prvú hviezdu v záväzku k výnimočnosti v modeli EFQM. CAF 
umožnil reflexiu novosformovaného klastra škôl. Počnúc víziou každej školy postupne 
skonštruovali holistickú identitu a kultúru, mobilizovali celú školskú komunitu s cieľom 
zainvestovať do zlepšovania vzdelávacieho prostredia pre študentov a do zvýšenia spokojnosti 
zainteresovaných strán. Vo vypracovanom strategickom dokumente sa zamerali na údaje o nových 
školských klastroch ako sú Vzdelávací projekt, Nariadenia a Uvítací program pre nových učiteľov, 
študentov a rodičov. Klaster realizoval prieskum spokojnosti zúčastnených strán (partneri, 
študenti, rodičia a zamestnanci), ktorý zdôraznil vodcovstvo, organizáciu administratívy, 
manažment zdrojov a stratégiu vzdelávania. 
 

Workshop č. 12: Zdieľanie informácií 
 

12.1 Helénska vojenská geografická služba (HMGS), Grécko: Integrovaný informačný systém (IIS) 
HMGS navrhla, vyvinula a implementovala integrovaný informačný systém (IIS) s cieľom 
sprístupniť všetky vhodné geografické informácie verejnosti, inštitúciám vo verejnom aj 
súkromnom sektore. Úspešné dokončenie tejto úlohy záviselo na schopnosti adaptovať súčasné     
e-shop technológie a zaužívanú prax. Cieľom HMGS bolo dodať precízne, presné, všetky dostupné 
informácie v reálnom čase, odlišné geopriestorové materiály, prehľadávanie adresárov a zoznamov, 
výber a nákup produktov. Monitorovanie tržieb a inventára vyústili do zlepšenia výrobnej kapacity 
a efektívnosti. Potvrdilo sa, že implementácia ISS sa stala dôležitou pomocou pre vodcovstvo. 
Riadiace postupy prihliadajú na výkonnosť a sú primerane dolaďované tak, aby podporovali 
neustále zlepšovanie a inovácie, a takto podporovali efektívne vzťahy so zainteresovanými 
stranami. Navyše IIS umožňuje jasnú víziu a proaktívne plánovanie keďže analýza dát umožňuje 
lepšie pochopiť súčasné a budúce potreby zainteresovaných strán a podporovať alokáciu zdrojov. 
 

12.2 Administratívna jednotka (okres) Celje, Slovinsko: Administratívny informačný systém služieb 
Celje (UISS) 
Administratívny informačný systém služieb Celje (UISS) prispel k ešte lepšej spolupráci medzi 
administratívnou jednotkou Celje a ostatnými správnymi úradmi. Informácie prechádzajúce 
cez UISS umožňujú zákazníkom predkladať žiadosti so všetkými potrebnými prílohami. Vďaka 
tomu môžu úrady riešiť žiadosti oveľa efektívnejšie a v predstihu pred uplynutím zákonnej lehoty. 
V dôsledku toho je aj spokojnosť zákazníkov aj zamestnancov vyššia. Pri stanovovaní spokojnosti 
ostatných úradov s prácou administratívnej jednotky Celje bol dosiahnutý stupeň "excellent". 
Od roku 2013 sa v administratívnej jednotke Celje všetky podania riešia v lehote alebo 
pred uplynutím zákonnej lehoty. 


