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 ZÁMER NÁRODNÉHO PROJEKTU  

pre Operačný program Efektívna verejná správa  

na programové obdobie 2014 - 2020 

 

 

Úvod 

 

 

V zmysle Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý bol 

schválený vládou SR uznesením č. 586/2014 dňa 20.11.2014, zámery národných 

projektov schvaľuje Monitorovací výbor na návrh riadiaceho orgánu a to samostatne 

alebo ako súčasť zoznamu národných projektov.  

 

Ak je prijímateľ národného projektu určený priamo v operačnom programe alebo jeho 

kompetencie vyplývajú priamo z osobitných predpisov, schváleniu MV nepodlieha priamo 

schvaľovanie prijímateľa, ale len ostatné časti zámeru národného projektu.  

 

Minimálne náležitosti národného projektu 

 

V rámci každého zámeru národného projektu, ktorý je predkladaný na schvaľovanie a má 

byť realizovaný ako národný projekt, boli určené nasledovné náležitosti:  

 

a) zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom 

výzvy,  

b) prijímateľa národného projektu a dôvod jeho určenia,  

c) príslušnosť národného projektu k relevantnej časti OP,  

d) rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu 

realizované,  

e) indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu. 

V prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej 

výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, RO uvedie túto informáciu namiesto určenia 

výšky finančných prostriedkov. 

 

Ďalší postup 

 

Po schválení zámeru národného projektu na úrovni Monitorovacieho výboru RO postupuje 

pri príprave národného projektu, vyzvaní na predkladanie národného projektu a 

schvaľovaní národného projektu podľa príslušných ustanovení § 26 zákona o príspevku 

EŠIF a kapitoly 3.4.1.1. Systému riadenia EŠIF. 
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1. Navrhovaný prijímateľ národného projektu (vrátane organizačnej zložky 

zodpovednej za realizáciu projektu, ak relevantné): 

Ministerstvo spravodlivosti SR, Kancelária Vedúcej služobného úradu 

 

2. Názov zámeru národného projektu: 

Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF) 

 

3. Hlavný cieľ národného projektu: 

Cieľom národného projektu je zavedenie manažmentu kvality  v rámci organizácií 

súdnictva bez zásahu do nezávislosti súdnej moci. Cieľom projektu je zlepšiť 

a rozvíjať kapacity pri výkone súdnej moci aj pri správe súdov, zvýšiť kvalitu 

a efektívnosť ich činnosti v súvislosti so zavádzaním spoločného systému 

hodnotenia kvality - využívaním projektov financovaných EÚ a inými zdrojmi 

/štátny rozpočet/. Spoločný systém hodnotenia kvality je jedným z osvedčených 

nástrojov, ktoré v štruktúrovanej forme a na procesnom prístupe pomáhajú 

organizáciám z rôznych uhlov pohľadu analyzovať ich fungovanie, pochopiť 

procesy ktoré v organizácií prebiehajú, pomáhajú im zamerať sa viac na výsledky, 

a prostredníctvom identifikácie slabých miest a implementácie zmien im pomáhajú 

v zlepšení ich výkonnosti. V rámci zámeru národného projektu budú vybrané 

pilotné súdy -  3 krajské súdy, 3 okresné súdy v sídle kraja, špecializovaný 

trestný súd a 3 súdy, kde je počet podaní na súd vyšší ako  10 000.  Nakoľko 

Ministerstvo spravodlivosti SR má už zavedený systém CAF, bude v rámci projektu 

pokračovať v externej spätnej väzbe,  ktorá bude realizovaná počas prvých dvoch 

rokov realizácie projektu. 

   

 

4. Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu 

prostredníctvom výzvy (prečo národný projekt a nie dopytovo - orientovaný): 

 Zámer národného projektu je vypracovaný v súlade s OP EVS a všeobecne 

platnými dokumentmi schválenými na národnej úrovni a prispieva k dosiahnutiu 

špecifického cieľa 2.1. – Zvýšená efektívnosť súdneho systému. Využitie 

národného projektu je jediný spôsob dosiahnutia definovaných cieľov vzhľadom na 

to, že uvedená oblasť (výkon justície) je v zmysle platnej legislatívy výlučnou 

doménou rezortu spravodlivosti. Ministerstvo spravodlivosti SR je ústredným 

orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo. V rozsahu a spôsobom 

ustanoveným zákonom vykonáva správu súdov v oblasti personálnej, finančnej, 

organizačnej a ekonomickej,  a plní ďalšie úlohy podľa zákona.  Nakoľko model  

CAF  je  nástrojom komplexného manažérska kvality, bude využívaný a 

implementovaný hlavne správou  pilotných súdov.  

   

 

5. Zdôvodnenie prijímateľa národného projektu a dôvod jeho určenia: 

 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je v zmysle § 13 písm. a) 

zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy 

pre súdy a väzenstvo. MS SR je vzhľadom na zákonom vymedzené kompetencie a 

úlohy jediným vhodným subjektom pre realizáciu aktivít v tejto oblasti nakoľko 

zavádzanie strategického plánovania a podpora kapacít strategického plánovania s 

ohľadom na zefektívnenie a skvalitnenie súdneho systému patrí výhradne do 

pôsobnosti rezortu spravodlivosti.  

 

6. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti OP EVS (priradenie 

k prioritnej osi a špecifickému cieľu): 

Prioritná os 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva 

Špecifický 2.1. – Zvýšená efektívnosť súdneho systému 

 



7. Rámcový zoznam aktivít, ktoré budú realizované (v zmysle príslušných 

vzorových aktivít v príslušnom špecifickom cieli): 

Zavedenie manažmentu kvality na súdoch vo fázach: iniciácia projektu, hodnotiaci 

proces, realizácia opatrení a vyhodnotenie  

 

8. Detailnejší popis jednotlivých činností, ktoré budú v rámci hlavných 

aktivít projektu realizované (bližšia špecifikácia rámcových aktivít, t.z. ich  

popis): 

 

V rámci projektu budú realizované nasledovné aktivity: 

Iniciácia projektu 

- Identifikácia súdov relevantných pre fázu implementácie CAF v rámci územného pôsobiska (výber 

konkrétnych súdov z pohľadu územnej a teritoriálnej príslušnosti 

- Príprava akčného plánu implementácie modelu CAF na jednotlivých súdoch    

- Návrh komunikačného plánu, zabezpečenie informovanosti na jednotlivých vybraných súdov 

ohľadom implementácie a o projekte 

- Vytvorenie tímov  zodpovedných za implementáciu modelu CAF 

- Prispôsobenie metodiky CAF pre potreby a podmienky na jednotlivých súdoch 

- Vytvorenie plánu samohodnotenia 

- Vytvorenie samohodnotiacich tímov na jednotlivých súdov– CAF tímy a ich metodická príprava 

- Návrh IT/IS nástrojov pre podporu hodnotenia 

- Návrhy na zmenu a vypracovanie právnych predpisov a interných predpisov jednotlivých súdov v 

súvislosti so zavedením modelu CAF, zostavenie kompetenčného modelu – nastavenie kompetencií 

pre jednotlivé pracovné pozície a systému merania výkonnosti, hodnotenia a vyhodnocovania 

údajov vo vzťahu k výkonu zamestnancov 

 

Hodnotiaci proces 

- Realizácia hodnotiaceho formuláru 

- Realizácia samohodnotenia 

- Vypracovanie správy z hodnotenia. 

Realizácia opatrení (zlepšenie) 

- Návrh akčného plánu implementácie opatrení na základe schválenej správy z hodnotenia; 

- Implementácia opatrení 

- Plánovanie ďalších hodnotiacich aktivít 

- Zapracovanie zistení a návrhov na zlepšenie do internej metodiky CAF  

 

Po skončení realizácie aktivít na pilotných 10 súdoch a po ukončenej spätnej externej väzbe v procese CAF 

na Ministerstve spravodlivosti SR, bude výsledky pripravené pre implementáciu modelu CAF aj na 

ostatných súdoch SR, ktoré prejavia záujem o zavedenie modelu CAF. 

 

9. Spolupracujúce subjekty (partneri národného projektu v rozsahu partnerskej 

zmluvy): 

 

10.  Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu 

národného projektu: 2 400 000,00 EUR  

 

 

11.  Východiská pre určenie indikatívnej výšky rozpočtu: 

Výška finančných prostriedkov bola stanovená na základe: 

Odhadovanej náročnosti vykonávania jednotlivých aktivít v rámci špecifického 

cieľa 

Predpokladaného vývoja cien tovarov v období 2014 -2020 

Predpokladaného vývoja cien odbornej práce v období 2014 -2020 
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Indikatívny rozpočet zahŕňa najmä nasledovné položky: 

 

Počet plánovaných interných kapacít – 10 

Dĺžka trvania projektu – 48 mesiacov 

Počet zamestnancov pracujúcich na riadení projektu – 3 pracovníci na trvalý 

pracovný pomer 

 

 

 

12.  Predpokladaná dĺžka trvania realizácie hlavných aktivít projektu  

(v   mesiacoch): 48 mesiacov 
 


