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Celkové zhrnutie posúdenia na mieste
Kľúčové silné stránky:
 Silný záujem členov CAF tímu o trvalé zlepšovanie súdu.
 Zadefinované externé a interné zainteresované strany.
 Príprava a realizácia rozvrhu práce ako hlavného operatívneho plánovacieho dokumentu súdu
a jeho aktualizácia prostredníctvom dodatkov.
 Pracovné podmienky vytvorené pre zamestnancov pre výkon pracovných povinností.
 Elektronizácia súdnictva.
 Budovanie povedomia prostredníctvom organizovania Dňa otvorených dverí.
 Jasne zadefinované pracovné pozície/miesta a profily uchádzačov.

Kľúčové oblasti na zlepšovanie:
 Venovať pozornosť formulácii vízie, poslania a hodnôt súdu nielen z pohľadu zákona a z neho
vyplývajúcich úloh, ale aj z pohľadu stanovených cieľov súdu a to aj za účasti relevantných
zainteresovaných strán.
 Komunikovať o poslaní, vízii a hodnotách vo vnútri súdu a zvyšovať povedomie o tejto oblasti aj
v externom prostredí.
 Hľadať nástroje a cesty, ako posilňovať dôveru medzi vedením/vodcami a zamestnancami
a možnosťami poskytovania spätnej väzby (napr. pravidelné porady útvarov, schránka podnetov,
spoločné informačné stretnutia všetkých zamestnancov súdu a pod.).
 Vydať písomné/osobné vyjadrenie vodcov smerom k zamestnancom a prevziať osobný záväzok
voči implementácii modelu CAF a vyjadriť tejto zmene osobnú podporu.
 Stanoviť stratégiu krajského súdu vo všetkých oblastiach na obdobie 2 a viac rokov a preniesť ju
do merateľných strategických a operatívnych cieľov (krátkodobých dokumentov).
 Zvážiť systematické zhromažďovanie a analyzovanie informácií o potrebách zainteresovaných
strán.
 Pripraviť plán vzdelávania pre všetkých zamestnancov súdu, pravidelne ho vyhodnocovať
a aktualizovať.
 Zadefinovať systém odmeňovania a oceňovania všetkých zamestnancov – systém, kritériá –
finančné aj nefinančné.
 Naplánovať, pripraviť a zrealizovať prvý prieskum spokojnosti zamestnancov.
 Prehodnotiť a zaviesť v oblasti ľudských zdrojov meranie parametrov, ktoré majú pre súd konkrétny
význam a umožnia riadiť činnosti s priamym vplyvom na plnenie potrieb, očakávaní a spokojnosť
zamestnancov.
 Zadefinovať mapu partnerov s ich požiadavkami, očakávaniami a spôsobmi získavania spätnej
väzby.
 Zadefinovať mapu procesov a vlastníkov procesov.
 Naplánovať, pripraviť a zrealizovať prvý prieskum spokojnosti zákazníkov.
 Nastaviť proaktívnu informačnú politiku smerom k občanom/zákazníkom.
 Zadefinovať oblasti/návrhy na aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti.
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Pravidelne vyhodnocovať rozvrh práce súdu za daný rok a porovnávať trendy s predchádzajúcimi
rokmi.
Pozornosť venovať nielen hodnoteniu výstupov ale aj hodnoteniu „dopadov“ výstupov súdu na
spoločnosť, z pohľadu napĺňania vízie a poslania.

Kľúčové témy a súvislosti:
Posúdenie na mieste sa konalo dňa 25. júna 2018 a prebiehalo podľa vzájomne odsúhlaseného
harmonogramu. Vlastnému posudzovaniu na mieste predchádzalo privítanie tímu posudzovateľov
podpredsedom súdu JUDr. Jaroslavom Gallom a JUDr. Ing. Radoslavom Lukajom, riaditeľom správy
súdu. Následne za účasti CAF tímu prebehlo oboznámenie s programom a účelom posúdenia Mgr.
Andreou Jančekovou, zástupcom Ministerstva spravodlivosti SR.
Potom prebehla krátka prehliadka pracoviska súdu v sprievode riaditeľa správy súdu JUDr. Ing.
Lukaja, garanta a metodičky CAF tímu Mgr. Aleny Sigetiovej, po ktorej bola realizovaná
powerpointová prezentácia súdu.
Celé posúdenie na mieste prebiehalo za aktívnej účasti členov CAF tímu ako autorov kritérií, ktoré
boli v danom čase prediskutovávané na čele s garantom CAF tímu. Časť členov CAF tímu svoju neúčasť
ospravedlnila z rôznych zdravotných, pracovných a osobných dôvodov.
Externé posúdenie na mieste podľa modelu CAF 2013 vychádzalo z:
- predloženej samohodnotiacej správy,
- informácií a podkladov zverejnených na webovej stránke súdu,
- informácií a dôkazov zistených v rámci posudzovania na mieste.
V Krajskom súde v Banskej Bystrici prebieha prvé samohodnotenie podľa modelu CAF.
V predpokladových kritériách v zmysle PDCA cyklu je:
o v niektorých príkladoch silnou stránkou - realizácia (D),
o oblasťou na zlepšovanie - plánovanie (P), prehodnocovanie výsledkov a dopadov
(C) a zlepšovacia činnosť (A).
-

vo výsledkových kritériách:
o sú v niektorých prípadoch preukázané výsledky (za obdobie 3 rokov), ale tieto
poväčšine neumožňujú porovnávať trendy,
o je nepreukázaná práca s cieľmi umožňujúca hodnotenie ich plnenia v príslušnej
oblasti.

Hodnotenie formálnej úrovne samohodnotiacej správy:
Predložená samohodnotiaca správa je spracovaná v súlade so stanovenou šablónou ÚNMS SR
a v stanovenom rozsahu, vo výsledkových kritériách aj grafickou a tabuľkovou formou. Opis prístupov
v predpokladových subkritériách je prehľadný, chronologicky nadväzujúci, s adresnými odkazmi na
dôkazy.
Opis výsledkov vo výsledkových kritériách, uvedený v grafickej, resp. tabuľkovej forme,
čiastočne umožňuje hodnotenie trendov. Správa je doplnená prílohami.
Konštatujem, že bodové hodnotenie v samohodnotiacej správe je v predpokladovej časti
nadhodnotené, hlavne z dôvodu malej preukaznosti etáp P, C a A z PDCA cyklu zlepšovania
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a v niektorých oblastiach aj D a vo výsledkovej časti nadhodnotené, a to hlavne z dôvodu neexistencie
meraní a výsledkov.
Samohodnotiaca správa má ako prvotina dobrú úroveň, ľahko sa číta a je zrozumiteľná. Avšak,
vzhľadom na vyššie uvedené, neposkytuje ešte úplný obraz o výnimočnosti krajského súdu.
Počas posúdenia na mieste neboli posudzovateľom zistené žiadne nepravdivé skutočnosti
uvádzané v samohodnotiacej správe.
Všetci zúčastnení zo strany súdu odpovedali na položené otázky veľmi profesionálne, pohotovo
a otvorene. Preukázali, že pochopili a postupne si osvojujú prístupy modelu CAF.
Posúdenie na mieste ukázalo, že implementácia modelu CAF v Krajskom súde v Banskej Bystrici sa
úspešne rozbehla a pokračuje a že manažérstvo kvality do ich fungovania jednoznačne začína patriť.
Absencia preukazného monitorovania prístupov, výstupov a zlepšovania v definovaných rámcoch
modelu CAF (hlavne v predchádzajúcom období) však neumožňuje vyššie bodové hodnotenie.
Záverom si dovoľujem z pozície posudzovateľa vyjadriť uznanie a vďaku každému
zamestnancovi, ktorý prispel k spracovaniu samohodnotiacej správy, plánovaniu a koordinácii
posudzovania na mieste, ktoré bolo zabezpečené na vysokej profesionálnej úrovni.
Verím, že členovia CAF tímu získajú pre svoju prácu v tejto oblasti podstatne výraznejšiu podporu
zo strany vodcov, bez ktorej nie je realizácia takej zmeny, ako je implementácia modelu kvality možná
a realizovateľná.
O to viac im patrí v súčasnej situácii vyjadrenie uznania za ich vykonanú prácu počas procesu
samohodnotenia a implementácie modelu CAF vôbec.
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Celkové bodové hodnotenie po posúdení na mieste 117,5
Kritérium 1
1.1
1.2
1.3
1.4
Spolu za Kritérium 1
Kritérium 2
2.1
2.2
2.3
2.4
Spolu za Kritérium 2
Kritérium 3
3.1
3.2
3.3
Spolu za Kritérium 3
Kritérium 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Spolu za Kritérium 4
Kritérium 5
5.1
5.2
5.3
Spolu za Kritérium 5
Kritérium 6
6.1
6.2
Spolu za Kritérium 6
Kritérium 7
7.1
7.2
Spolu za Kritérium 7
Kritérium 8
8.1
8.2
Spolu za Kritérium 8
Kritérium 9
9.1
9.2
Spolu za Kritérium 9
CELKOVÉ BODOVÉ HODNOTENIE

po posúdení na mieste
7,1
18
14,7
15,4
13,8
28,6
20,5
20,6
21,3
22,7
22,5
14,1
19,5
18,7
18,3
10,3
24,5
28,0
21,3
26,6
21,5
4,5
12,9
6,6
8
0
8,8
4,4
0
12
6
4,6
3,1
3,8
18,6
20,4
16,7
117,5
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Kritérium 1 - Vodcovstvo

CELKOVÉ HODNOTENIE KRITÉRIA
Silné stránky:
 Možnosť sudcov pracovať v domácom prostredí.
 Budovanie povedomia prostredníctvom organizovania Dňa otvorených dverí.
 Silný záujem členov CAF tímu o trvalé zlepšovanie súdu.
Oblasti na zlepšovanie:
 Venovať pozornosť formulácii vízie, poslania a hodnôt súdu nielen z pohľadu zákona a z neho
vyplývajúcich úloh, ale aj z pohľadu stanovených cieľov súdu a to aj za účasti relevantných
zainteresovaných strán.
 Komunikovať o poslaní, vízii a hodnotách vo vnútri súdu a zvyšovať povedomie o tejto oblasti aj
v externom prostredí.
 Hľadať nástroje a cesty, ako posilňovať dôveru medzi vedením/vodcami a zamestnancami
a možnosťami poskytovania spätnej väzby (napr. pravidelné porady útvarov, schránka podnetov,
spoločné informačné stretnutia všetkých zamestnancov súdu a pod.).
 Vydať písomné/osobné vyjadrenie vodcov smerom k zamestnancom a prevziať osobný záväzok
voči implementácii modelu CAF a vyjadriť tejto zmene osobnú podporu.
 Presadzovať intenzívne trvalé zlepšovanie zo strany vodcov na formálnych aj neformálnych
stretnutiach zamestnancov.
 Zvážiť možnosť intenzívnejšieho a systematického spôsobu poskytovania spätnej väzby vodcov
zamestnancom súdu.
 Zaviesť pravidelné porady vedenia a následne na to nadväzujúce porady organizačných útvarov
súdu.
 Nastaviť kľúčové ukazovatele výkonnosti pre jednotlivé prioritné oblasti činnosti.

Kritérium 1 - Prehľad bodového hodnotenia
subkritérium 0-10 11-20 21-30 31-40
1.1
x
1.2
x
1.3
x
1.4
x
Celkovo
x

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90 91-100
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1.1

Posúďte, čo robí vodcovstvo organizácie, aby poskytlo organizácii rozvojom poslania,
vízie a hodnôt.

Silné stránky:
 Oblasti na zlepšovanie:
 Venovať pozornosť formulácii vízie, poslania súdu nielen z pohľadu zákona a z neho vyplývajúcich
úloh, ale aj z pohľadu stanovených cieľov súdu a to aj za účasti relevantných zainteresovaných
strán.
 Zadefinovať hodnoty, ktoré charakterizujú organizáciu a dôsledne vysvetliť ich význam a vnímanie
pre zamestnancov, ale aj zainteresované strany.
 Komunikovať o poslaní, vízii, hodnotách a strategických cieľoch vo vnútri súdu a zvyšovať
povedomie o tejto oblasti aj v externom prostredí.
 Hľadať nástroje a cesty, ako posilňovať dôveru medzi vodcami a zamestnancami a možnosťami
poskytovania systematickej spätnej väzby.
 Odporúčam vodcom súdu dôsledne implementovať v celom súde princípy cyklu PDCA.
 Zverejniť víziu a poslanie na viditeľnom mieste v súde (nástenka, tabuľa, pod.).
1.2

Posúďte, čo robí vodcovstvo organizácie, aby manažovalo organizáciu, jej výkonnosť
a trvalé zlepšovanie.

Silné stránky:
 Implementácia informačných systémov pre procesy súdu.
 Silný záujem členov CAF tímu o trvalé zlepšovanie súdu.
Oblasti na zlepšovanie:
 Vydať písomné/osobné vyjadrenie vodcov smerom k zamestnancom a prevziať osobný záväzok
voči implementácii modelu CAF a vyjadriť zmene podporu.
 Realizovať na pravidelnej dvojročnej báze samohodnotenie podľa modelu CAF ako nástroja
zlepšovania.
 Presadzovať intenzívne trvalé zlepšovanie zo strany vodcov na formálnych aj neformálnych
stretnutiach zamestnancov.
 Nastaviť kľúčové ukazovatele výkonnosti pre jednotlivé prioritné oblasti činnosti.
 Rozvíjať procesy vo všetkých oblastiach súdu a komunikovať o nich so zamestnancami z pozície
vodcov.
 Zadefinovať merateľné ciele pre výstupy činností súdu a hlavne dôsledky/dopady s ohľadom na
potreby zainteresovaných strán.
 Zvážiť možnosť komunikovať z pozície vodcov zámer súdu implementovať model CAF na osobnom
stretnutí so všetkými zamestnancami ako plánovanú zmenu a zároveň ozrejmiť očakávané prínosy.
 Venovať v ďalšom období pozornosť manažérstvu procesov ako ďalšej zmene, pri ktorej je
podpora vodcov nevyhnutná.
1.3

Posúďte, čo robí vodcovstvo organizácie, aby motivovalo a podporovalo zamestnancov
v organizácii a pôsobilo ako vzor správania sa.

Silné stránky:
 Možnosť sudcov pracovať v domácom prostredí v rozsahu dvoch dní.
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Oblasti na zlepšovanie:
 Vodcovia by mali propagovať kultúru učenia sa vlastným príkladom, napr. zapojením sa do
projektov zlepšovania, ich iniciovaním a vedením.
 Zvážiť možnosť intenzívnejšieho a systematického spôsobu poskytovania spätnej väzby vodcov
zamestnancom súdu.
 Hľadať nové komunikačné kanály z pohľadu zapájania zamestnancov (pravidelné porady útvarov,
schránka podnetov, spoločné informačné stretnutia všetkých zamestnancov súdu a pod.).
 Vyzývať zamestnancov, aby sami prichádzali s nápadmi, podnetmi alebo inováciami ako prvý krok
k šíreniu kultúry učenia sa a inovácií.
 Oceňovanie zamestnancov a ich snahy za účasti kolektívu zo strany vodcov.
 Spresniť zásady a postup na poskytovanie podpory zamestnancom pri vykonávaní ich povinností,
preskúmavať ich vhodnosť a efektívnosť.
 Zaviesť pravidelné porady vedenia a následne na to nadväzujúce porady organizačných útvarov
súdu ako nástroj informovanosti a zároveň aj spätnej väzby (možnosť využitia videokonferenčnej
techniky za účelom zníženia nákladov, šetrenia pracovného času a administrácie).
1.4

Posúďte, čo robí vodcovstvo organizácie, aby manažovalo efektívne vzťahy s politickými
predstaviteľmi a ostatnými zainteresovanými stranami.

Silné stránky:
 Budovanie povedomia prostredníctvom organizovania Dňa otvorených dverí.
Oblasti na zlepšovanie:
 Zvýšenú pozornosť venovať sledovaniu/identifikovaniu zámerov zainteresovaných strán, ktoré
môžu ovplyvniť činnosť súdu.
 Povzbudzovať aktívnu účasť vodcov i zamestnancov v profesionálnych asociáciách a pracovných
skupinách ako nástroj získavania nových informácií a vedomostí a zároveň možnosť prezentovania
práce súdu.
 Zaviesť systematický prístup v identifikovaní a monitorovaní verejných politík, ktoré zásadným
spôsobom vplývajú na fungovanie súdu.
 Venovať pozornosť plánovaniu a prehodnocovaniu spolupráce so zainteresovanými stranami.
 Využívať Deň otvorených dverí ako nástroj na získanie spätnej väzby, nových nápadov a podnetov
od občanov/zákazníkov.
 Zvážiť možnosť komunikovať z pozície vodcov zámer súdu implementovať model CAF, stav
implementácie a očakávané prínosy smerom k externým zainteresovaným stranám, napr. na
stretnutí predsedov krajských súdov, na pracovnej porade predsedov okresných súdov, na webovej
stránke súdu, osobnými listami predsedu a pod.
 Iniciovať doplnenie webovej stránky o manažérstvo kvality.
 Navrhnúť marketingovú koncepciu s jednoduchými aktivitami, vrátane monitoringu verejného
povedomia o súde, jeho činnostiach a reputácii.
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Kritérium 2 – Stratégia a plánovanie

CELKOVÉ HODNOTENIE KRITÉRIA
Silné stránky:
 Zadefinované externé a interné zainteresované strany.
 Príprava a realizácia rozvrhu práce ako hlavného operatívneho plánovacieho dokumentu súdu
a jeho aktualizácia prostredníctvom dodatkov.
Oblasti na zlepšovanie:
 Zvážiť systematické zhromažďovanie a analyzovanie informácií o potrebách zainteresovaných
strán.
 Zaviesť systematické analyzovanie interných silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb súdu
(SWOT analýza).
 Stanoviť stratégiu krajského súdu vo všetkých oblastiach na obdobie 2 a viac rokov a preniesť ju
do merateľných strategických a operatívnych cieľov (krátkodobých dokumentov).
 Prepojiť strategické ciele súdu s osobnými cieľmi všetkých zamestnancov (ako napr. pri hodnotení
štátnych zamestnancov).
 Zaviesť pravidelné porady útvarov s výstupom vo forme zápisnice, ktorá je prístupná
zamestnancom, napr. v zdieľanom priečinku.
 Pravidelne diskutovať na poradách vedenia, poradách útvarov i neformálnych stretnutiach
o možnostiach zlepšení, inováciách a nápadoch zamestnancov.
 Implementovať cyklus PDCA.

Kritérium 2 - Prehľad bodového hodnotenia
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Spätná správa z posúdenia na mieste podľa modelu CAF
Celkovo
2.1

x

Zvážte, čo organizácia robí, aby zhromažďovala informácie týkajúce sa súčasných
a budúcich potrieb zainteresovaných strán, rovnako ako relevantné manažérske
informácie.

Silné stránky:
 Zadefinované externé a interné zainteresované strany.
Oblasti na zlepšovanie:
 Zvážiť systematické zhromažďovanie a analyzovanie informácií o potrebách zainteresovaných
strán.
 Hľadať spôsoby získavania a overovania informácií o potrebách zainteresovaných strán
 Zaviesť systematické analyzovanie interných silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb súdu
(SWOT analýza).
 Analyzovať štatistické listy a výkazníctvo vôbec a na základe porovnania trendov prijímať zmeny
a úpravy.
2.2

Zvážte, čo organizácia robí, aby rozvíjala stratégiu a plánovanie, berúc do úvahy
zhromaždené informácie.

Silné stránky:
 Príprava a realizácia rozvrhu práce ako hlavného operatívneho plánovacieho dokumentu súdu
a jeho aktualizácia prostredníctvom dodatkov.
Oblasti na zlepšovanie:
 Stanoviť stratégiu krajského súdu vo všetkých oblastiach na obdobie 2 a viac rokov a preniesť ju
do merateľných strategických a operatívnych cieľov.
 Pokúsiť sa pripraviť rozvrh práce na nasledujúci rok merateľne s jasne nastavenými cieľmi
a výsledkami za účasti relevantných zainteresovaných strán.
 Zadefinovať a implementovať politiku spoločenskej zodpovednosti a primerane o nej komunikovať
do vnútra súdu i navonok.
2.3

Zvážte, čo organizácia robí, aby komunikovala a zavádzala stratégiu a plánovanie v celej
organizácii a pravidelne ju preskúmavala.

Silné stránky:
 Oblasti na zlepšovanie:
 Pravidelne strategické ciele vyhodnocovať a diskutovať na poradách vedenia a poradách útvarov
o dosiahnutých výsledkoch.
 Prepojiť strategické ciele súdu s osobnými cieľmi všetkých zamestnancov (ako napr. pri hodnotení
štátnych zamestnancov).
 Zaviesť pravidelné porady útvarov s výstupom vo forme zápisnice, ktorá je prístupná
zamestnancom, napr. v zdieľanom priečinku.
Koordinátor štátnej politiky kvality v SR
Národný korešpondent modelu CAF
Národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF

13

Spätná správa z posúdenia na mieste podľa modelu CAF
 Pravidelne diskutovať na poradách vedenia, poradách odborov i neformálnych stretnutiach
o dosiahnutých výsledkoch a prijímať opatrenia na nápravu.
 Zaviesť systém meraní výsledkov a vyhodnocovania vo forme trendov v oblastiach, kde je to pre
organizáciu kľúčové.
2.4

Zvážte, čo organizácia robí, aby plánovala, zavádzala a preskúmavala inovácie a zmenu.

Silné stránky:
 Oblasti na zlepšovanie:
 Pravidelne diskutovať na poradách vedenia, poradách útvarov i neformálnych stretnutiach
o možnostiach zlepšení, inováciách a nápadoch zamestnancov.
 Zvážiť možnosti bench learningu – učenia sa jeden od druhého, či už na báze modelu CAF alebo
na inej platforme.
 Implementovať cyklus PDCA.
 Zadefinovať merateľné časové rámce jednotlivých typov konaní s ohľadom na víziu, poslanie
a ciele súdu.
 Zvážiť systematické sledovanie zmien vnútorných indikátorov a externých požiadaviek po
modernizácii a inovácii.
 Rozšíriť diskutovanie o plánovanej modernizácii a inovácii aj s ďalšími zainteresovanými stranami,
napr. s okresnými súdmi.

Koordinátor štátnej politiky kvality v SR
Národný korešpondent modelu CAF
Národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF
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Kritérium 3 - Zamestnanci

CELKOVÉ HODNOTENIE KRITÉRIA
Silné stránky:
 Pracovné podmienky vytvorené pre zamestnancov pre výkon pracovných povinností.
 Vychádzanie v ústrety osobným individuálnym potrebám zamestnancov.
 Systém interného pripomienkovania relevantných interných riadiacich aktov.
 Jasne zadefinované pracovné pozície/miesta a profily uchádzačov.
 Možnosť zamestnancov čerpať rezortné rekreácie.
Oblasti na zlepšovanie:
 Pripraviť plán vzdelávania pre všetkých zamestnancov súdu, pravidelne ho vyhodnocovať
a aktualizovať.
 Zadefinovať systém odmeňovania a oceňovania všetkých zamestnancov – systém, kritériá –
finančné aj nefinančné.
 Naplánovať, pripraviť a zrealizovať prvý prieskum spokojnosti zamestnancov.
 Zaviesť hodnotenie všetkých zamestnancov.
 Pravidelne oceňovať prácu zamestnancov pri mimoriadnom výkone alebo výsledkoch vodcami súdu
za účasti ostatných zamestnancov.
 Zaviesť otvorené diskusie na kľúčové témy za účasti vodcov i zamestnancov.
 Vytvoriť priestor pre podávanie podnetov zo strany zamestnancov.

Kritérium 3 - Prehľad bodového hodnotenia
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Spätná správa z posúdenia na mieste podľa modelu CAF
3.1

Zvážte, čo robí organizácia, aby plánovala, riadila a zlepšovala ľudské zdroje
transparentne vzhľadom na stratégiu a plánovanie.

Silné stránky:
 Systematizované pracovné a funkčné miesta s jasným opisom.
 Vytváranie a rozvíjanie vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov súdu.
Oblasti na zlepšovanie:
 Analyzovať ľudské zdroje každoročne pri návrhu rozpočtu.
 Pripraviť plán vzdelávania pre všetkých zamestnancov súdu, pravidelne ho vyhodnocovať
a aktualizovať.
 Zadefinovať jasný systém odmeňovania a oceňovania všetkých zamestnancov – systém, kritériá –
finančné aj nefinančné.
 Zvážiť možnosť pripraviť a implementovať plány osobného rozvoja pri kľúčových pracovných
pozíciách s prepojením na stratégiu súdu.
 Zvážiť možnosť nefinančného ocenenia pri mimoriadnych výsledkoch vo forme, napr. „jedného dňa
práce z domu.“
3.2

Zvážte, čo robí organizácia, aby identifikovala, rozvíjala a využívala kompetentnosti
zamestnancov v súlade s individuálnymi a organizačnými cieľmi.

Silné stránky:
 Vychádzanie v ústrety osobným individuálnym potrebám zamestnancov.
 Zavedená práca z domu pre sudcov.
 Systém interného pripomienkovania interných riadiacich aktov.
Oblasti na zlepšovanie:
 Zaviesť hodnotenie všetkých zamestnancov.
 Prepojiť hodnotenie zamestnancov s odmeňovaním a oceňovaním.
 Zaviesť adaptačné vzdelávanie pre všetkých novoprijatých zamestnancov.
 Zvážiť spôsoby nefinančného odmeňovania zamestnancov.
 Pravidelne oceňovať prácu zamestnancov pri mimoriadnom výkone alebo výsledkoch vodcami súdu
za účasti ostatných zamestnancov.
 Prehodnocovať pravidelne kompetentnosť zamestnancov.
 Hľadať možnosti ďalšieho vzdelávania zamestnancov (okrem akadémie vzdelávania), napr. ako
barter a pod.
 Zaviesť preukazné hodnotenie efektívnosti vzdelávacích aktivít, nad rámec zisťovania spätnej
väzby a sledovania spokojnosti účastníka s danou akciou.
 Využívať neformálne podujatia ako nástroj posilňovania vzájomného vzťahu zamestnanec –
zamestnanec, nadriadení – podriadení, vedenie navzájom ako nástroj komunikovania vybraných
tém.
 Preukázať stanovovanie cieľov a prácu s cieľmi v tejto oblasti.

Koordinátor štátnej politiky kvality v SR
Národný korešpondent modelu CAF
Národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF
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3.3

Zvážte, čo robí organizácia, aby zapájala zamestnancov rozvíjaním otvoreného dialógu,
splnomocňovaním a podporovaním ich osobného prospechu.

Silné stránky:
 Možnosť zamestnancov čerpať rezortné rekreácie.
Oblasti na zlepšovanie:
 Naplánovať, pripraviť a zrealizovať prvý prieskum spokojnosti zamestnancov.
 Nastaviť v súde formálne aj neformálne komunikačné kanály smerom zhora dolu a opačne
a systematicky ich aj využívať.
 Zaviesť otvorené diskusie na kľúčové témy v súde za účasti vodcov i zamestnancov.
 Vytvoriť priestor pre podávanie podnetov zo strany zamestnancov osobným i anonymným
spôsobom a pravidelne ich vyzývať k aktivite prostredníctvom porád, emailom, výzvou na
nástenke, cez schránku podnetov a pod.
 Zvýšenú pozornosť venovať podpore a odmeňovaniu tímovej práce zo strany vedenia, rovnako tak
príprave zamestnancov na tímovú prácu.

Koordinátor štátnej politiky kvality v SR
Národný korešpondent modelu CAF
Národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF
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Kritérium 4 – Partnerstvá a zdroje

CELKOVÉ HODNOTENIE KRITÉRIA
Silné stránky:
 Definovaní partneri.
 Systematický prístup k rozvoju informačných systémov.
 Elektronizácia súdnictva.
 Separácia odpadov.
 Využívanie repasovaných tonerov a ochrana životného prostredia ich ekologickou likvidáciou.
Oblasti na zlepšovanie:
 Je dôležité definovať, koho vníma súd ako zákazníka a zadefinovať spôsoby, ako zisťovať jeho
potreby a ciele.
 Zadefinovať mapu partnerov s ich požiadavkami, očakávaniami a spôsobmi získavania spätnej
väzby.
 Formalizovať partnerstvá, jasne stanovovať ciele, zodpovednosti a princípy spolupráce.
 Partnerstvá pravidelne monitorovať a prehodnocovať.
 Nastaviť proaktívnu informačnú politiku smerom k občanom/zákazníkom.
 Aktualizovať komunikačný plán súdu projektu implementácie Spoločného systému hodnotenia
kvality o aktivity týkajúce sa občanov/zákazníkov.
 V rámci zberu, ukladania a toku dát zaviesť systematickejší prístup k správe vedomostí a poznatkov
(knowledge management).
 Rozšírenie možnosti separácie odpadov.

Kritérium 4 - Prehľad bodového hodnotenia
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Spätná správa z posúdenia na mieste podľa modelu CAF
4.1

Zvážte, čo organizácia robí, aby vytvárala a riadila partnerstvá s relevantnými
organizáciami.

Silné stránky:
 Zadefinovaní partneri súdu.
Oblasti na zlepšovanie:
 Je dôležité definovať, kto je pre súd vnímaný ako zákazník, vrátane poznania jeho hlavných
potrieb, cieľov, politík (vnímanie občana a jeho osobitého významu vo verejnej správe).
 Zadefinovať mapu partnerov s ich požiadavkami, očakávaniami a spôsobmi získavania spätnej
väzby.
 Spresniť informácie o hodnotení „partnerstiev“ nad rámec plnenia zmlúv. Definovať ukazovatele
merania prínosov v uzatvorených partnerstvách.
 Partnerstvá pravidelne formálne monitorovať a prehodnocovať.
 Pravidelne vyhodnocovať plán verejného obstarávania pre daný rok.
4.2

Zvážte, čo organizácia
s občanmi/zákazníkmi.

robí,

aby

vytvárala

a

implementovala

partnerstvá

Silné stránky:
 Oblasti na zlepšovanie:
 Zaviesť schránku námetov a spropagovať ju medzi občanmi, účastníkmi konaní a verejnosťou ako
nástroj na vyhľadávanie nápadov a myšlienok.
 Nastaviť proaktívnu informačnú politiku smerom k občanom/zákazníkom.
 Aktualizovať komunikačný plán súdu projektu implementácie Spoločného systému hodnotenia
kvality o aktivity týkajúce sa občanov/zákazníkov.
4.3

Zvážte, čo organizácia robí, aby riadila finančné zdroje.

Silné stránky:
 Duálna kontrola sledovania čerpania rozpočtu.
Oblasti na zlepšovanie:
 Implementovať systematický princíp porovnávania ekonomických výsledkov – interný a externý
benchmarking.
 Monitorovať finančnú oblasť aj cez ukazovatele nákladovosti, nie len cez výdavky.
4.4

Zvážte, čo organizácia robí, aby riadila svoje informácie a poznatky.

Silné stránky:
 Oblasti na zlepšovanie:
 Hľadať spôsoby, ako informovať zamestnancov o kľúčových otázkach a zdieľať získané informácie
a vedomosti (napr. pravidelný informačný „deň“ raz mesačne za dobrovoľnej účasti zamestnancov,
kde jednotlivé útvary, alebo vodcovia informujú o novinkách a pod.).

Koordinátor štátnej politiky kvality v SR
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 Zaviesť odovzdávanie získaných materiálov (brožúry, knihy, CD, zborníky) z pracovných ciest alebo
vzdelávania do knižnice súdu.
 V rámci zberu, ukladania a toku dát zaviesť systematickejší prístup k správe vedomostí a poznatkov
(knowledge management).
 Pozornosť venovať aj uchovávaniu informácií nachádzajúcich sa mimo elektronických zdrojov
a formátov a rovnako tak vedomostí zamestnancov, ktorí sa nepodieľajú priamo na kľúčových
procesoch (správa súdu).
 Vytvoriť systém odovzdávania nových informácií medzi zamestnancami, napr. zo zahraničných
pracovných ciest, kurzov, školení, konferencií.
4.5

Zvážte, čo organizácia robí, aby riadila technológie.

Silné stránky:
 Elektronizácia súdnictva.
 Systematický prístup v rozvoji informačných systémov.
Oblasti na zlepšovanie:
 Zvážiť zavedenie systému monitorovania a hodnotenia prínosov zavedenia nových informačných
technológií.
 Zaviesť ďalšie kroky k lepšiemu využívaniu IKT, aj v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR.
4.6

Zvážte, čo organizácia robí, aby riadila zariadenia.

Silné stránky:
 Separácia odpadov.
 Využívanie repasovaných tonerov a ochrana životného prostredia ich ekologickou likvidáciou.
Oblasti na zlepšovanie:
 Venovať väčšiu pozornosť systematickému prístupu v plánovaní trvalo udržateľnej údržby.
 Zaviesť pravidelné hodnotenie prínosov z prijímaných opatrení na zefektívnenie priestorových,
dopravných a energetických zdrojov.
 Pravidelne definovať plán revízií technických zariadení s plánovanými nákladmi na realizáciu
revízií.
 Pravidelne plán revízií technických zariadení vyhodnocovať.

Koordinátor štátnej politiky kvality v SR
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Kritérium 5 – Procesy

CELKOVÉ HODNOTENIE KRITÉRIA
Silné stránky:
 Snaha vyjsť v ústrety zákazníkom/občanom rozsiahlymi úradnými hodinami.
Oblasti na zlepšovanie:
 Zadefinovať mapu procesov a vlastníkov procesov.
 Zadefinovať a zaviesť ukazovatele výkonnosti procesov umožňujúce hodnotenie vplyvov procesu
na napĺňanie cieľov.
 Väčšiu pozornosť venovať zhromažďovaniu podnetov od občanov a ich využitiu pri návrhoch
zlepšovania produktov a služieb.
 Zvážiť širšie zapojenie zainteresovaných strán do procesu inovácie. Bolo by vhodné hľadať
partnerov doma k porovnávaniu, učeniu sa a preberaniu inovácií.

Kritérium 5 - Prehľad bodového hodnotenia
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5.1

Zvážte, čo organizácia robí, aby určovala, navrhovala, manažovala a priebežne
inovovala procesy zapájaním zainteresovaných strán.

Silné stránky:
 Oblasti na zlepšovanie:
 Zadefinovať vlastníkov procesov (vždy jedna osoba – pracovná pozícia/funkcia).
 Zadefinovať mapu procesov s tromi úrovňami procesov.
 Zapojiť sa do popisu kľúčových procesov v rámci pokračovania projektu zlepšovacími aktivitami.
 Zapojiť zamestnancov do definovania mapy procesov a popisu procesov samotných
prostredníctvom pravidelného informovania, pripomienkovania a zverejňovania aktuálnych verzií
na všetkým zamestnancom dostupnom mieste, napr. zdieľaný priečinok.
 Zaviesť ukazovatele výkonnosti procesov umožňujúce hodnotenie vplyvov procesu na napĺňanie
cieľov.
 Pozornosť venovať monitorovaniu, meraniu a vyhodnocovaniu efektívnosti procesov (vrátane
zmien), výsledkov, výstupov a dopadov, a to aj v spolupráci so zainteresovanými stranami.
5.2

Zvážte, čo organizácia robí, aby rozvíjala a dodávala služby a produkty orientované
na občana/zákazníka.

Silné stránky:
 Snaha vyjsť v ústrety zákazníkom/občanom rozsiahlymi úradnými hodinami.
Oblasti na zlepšovanie:
 Väčšiu pozornosť venovať zhromažďovaniu podnetov od občanov a ich využitiu pri návrhoch
zlepšovania produktov a služieb.
 Zamerať
pozornosť
systematickému
získavaniu
spätnej
väzby
od
občanov/zákazníkov/zainteresovaných strán.
 Venovať
pozornosť
nadväznému
riešeniu
pripomienok/
návrhov/sťažností
občanov/zákazníkov/zainteresovaných strán.
 Overovať
efektívnosť
a
dopady
riešení
pripomienok/
návrhov/sťažností
občanov/zákazníkov/zainteresovaných strán.
 Venovať pozornosť prijímaniu ďalších opatrení v záujme zlepšovania - uplatňovaniu celého cyklu
PDCA.
5.3

Zvážte, čo organizácia robí, aby koordinovala procesy v celej organizácii a s inými
relevantnými organizáciami.

Silné stránky:
 Oblasti na zlepšovanie:
 Zapojiť zainteresované strany do procesu inovácie - hľadať partnerov doma k porovnávaniu,
učeniu sa a preberaniu inovácií.
 Pozornosť venovať aj prevencii prekonávania prekážok v inovácií (analýze možných prekážok,
rizík a ich príčin, s návrhom opatrení k ich riešeniu už v etape návrhu).
 Vytvárať bench learningové/benchmarkingové partnerstvá.
Koordinátor štátnej politiky kvality v SR
Národný korešpondent modelu CAF
Národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF
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Spätná správa z posúdenia na mieste podľa modelu CAF

Kritérium 6 – Výsledky orientované na občana /
zákazníka

CELKOVÉ HODNOTENIE KRITÉRIA
Silné stránky:
 Oblasti na zlepšovanie:
 Zadefinovať prioritné cieľové skupiny zákazníkov, ktoré súd osloví prostredníctvom prieskumu
spokojnosti.
 Realizovať prieskum spokojnosti zákazníkov.
 Zaviesť systém meraní a stanoviť cieľové hodnoty kľúčových interných ukazovateľov výkonnosti
súdu, zameraných/orientovaných na občanov/zákazníkov.

Kritérium 6- Prehľad bodového hodnotenia
subkritérium 0-10 11-20 21-30 31-40
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Koordinátor štátnej politiky kvality v SR
Národný korešpondent modelu CAF
Národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF
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Spätná správa z posúdenia na mieste podľa modelu CAF
6.1

Zvážte, čo dosiahla organizácia v úsilí splniť potreby a očakávania zákazníkov a občanov
prostredníctvom výsledkov meraní vnímania.

Silné stránky:
 Oblasti na zlepšovanie:
 Zadefinovať prioritné cieľové skupiny zákazníkov, ktoré súd osloví prostredníctvom prieskumu
spokojnosti.
 Navrhnúť jednoduchý a zrozumiteľný dotazník - prieskum spokojnosti a spôsob realizácie (napr.
umiestnenie schránky na chodbe, kde sa pojednáva, pri podateľni, prostredníctvom osobného
dotazovania a pod.).
 Následne dotazník dôkladne vyhodnotiť, vyhodnotenie zverejniť a informovať cieľovú skupinu
zákazníkov, ktorá sa prieskumu zúčastnila ale aj ostatné zainteresované strany.
 Využiť námety z vyhodnotenia na nastavenie zlepšení, ktoré súd posunú pozitívnym smerom
v kritických oblastiach a pomôžu odstrániť slabé miesta.
 Zaviesť systém meraní a stanoviť cieľové hodnoty kľúčových ukazovateľov spokojnosti
občana/zákazníka, pričom toto odporúčanie platí aj pre interné ukazovatele.
 Počas
Dňa
otvorených
dverí
súdu
realizovať
prieskum
spokojnosti
návštevníkov/zákazníkov/občanov už v tomto roku.
6.2

Zvážte, čo dosiahla organizácia v úsilí splniť potreby a očakávania zákazníkov a občanov
prostredníctvom výsledkov meraní výkonnosti.

Silné stránky:
 Oblasti na zlepšovanie:
 Zaviesť systém meraní a stanoviť cieľové hodnoty kľúčových interných ukazovateľov výkonnosti
súdu, zameraných/orientovaných na občanov/zákazníkov.
 Namerané výsledky prezentovať formou umožňujúcou sledovať a hodnotiť trendy.
 Viesť evidenciu vybavenia stránok v Infocentre.

Koordinátor štátnej politiky kvality v SR
Národný korešpondent modelu CAF
Národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF
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Spätná správa z posúdenia na mieste podľa modelu CAF

Kritérium 7 – Výsledky vo vzťahu k zamestnancom

CELKOVÉ HODNOTENIE KRITÉRIA
Silné stránky:
 Oblasti na zlepšovanie:
 Realizovať prieskum spokojnosti zamestnancov.
 Prehodnotiť a zaviesť v oblasti ľudských zdrojov meranie parametrov, ktoré majú pre súd konkrétny
význam a umožnia riadiť činnosti s priamym vplyvom na plnenie potrieb, očakávaní a spokojnosť
zamestnancov.
 Stanoviť cieľové hodnoty pri jednotlivých ukazovateľoch ľudských zdrojov tak, aby bolo možné
posúdiť mieru ich napĺňania.
 Nájsť spôsoby, ako zamestnancov zapájať do zlepšovacích činností.

Kritérium 7- Prehľad bodového hodnotenia
subkritérium 0-10 11-20 21-30 31-40
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Koordinátor štátnej politiky kvality v SR
Národný korešpondent modelu CAF
Národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF
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Spätná správa z posúdenia na mieste podľa modelu CAF
7.1

Zvážte, čo dosiahla organizácia v úsilí splniť potreby a očakávania svojich zamestnancov
prostredníctvom výsledkov meraní vnímania.

Silné stránky:
 Oblasti na zlepšovanie:
 Navrhnúť jednoduchý a zrozumiteľný dotazník - prieskum spokojnosti zamestnancov a spôsob
realizácie (napr. umiestnenie schránky na chodbe, anonymný prístup k dotazníku na internete
a pod.).
 Realizovať prieskum spokojnosti zamestnancov a následne ho dôkladne vyhodnotiť, vyhodnotenie
zverejniť a informovať všetkých zamestnancov o výsledkoch a opatreniach na zlepšenie.
 Využiť námety z vyhodnotenia prieskumu na nastavenie zlepšení, ktoré súd posunú pozitívnym
smerom v kritických oblastiach a pomôžu odstrániť slabé miesta.
 Zaviesť systém meraní a stanoviť cieľové hodnoty kľúčových ukazovateľov spokojnosti
zamestnancov, pričom toto odporúčanie platí aj pre interné ukazovatele.
 Prediskutovať vyhodnotenie prvého prieskumu spokojnosti zamestnancov na porade vedenia
a následne prijímať opatrenia sledujúce zlepšenie spokojnosti.
7.2

Zvážte, čo dosiahla organizácia v úsilí splniť potreby a očakávania svojich zamestnancov
prostredníctvom výsledkov meraní výkonnosti.

Silné stránky:
 Oblasti na zlepšovanie:
 Prehodnotiť a zaviesť v danej oblasti meranie parametrov, ktoré majú pre súd konkrétny význam
a umožnia riadiť činnosti s priamym vplyvom na plnenie potrieb, očakávaní a spokojnosť
zamestnancov.
 Stanoviť cieľové hodnoty pri jednotlivých ukazovateľoch tak, aby bolo možné posúdiť mieru ich
napĺňania.
 Nájsť spôsoby, ako zamestnancov zapájať do zlepšovacích činností.

Koordinátor štátnej politiky kvality v SR
Národný korešpondent modelu CAF
Národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF
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Spätná správa z posúdenia na mieste podľa modelu CAF

Kritérium 8 – Výsledky vo vzťahu k spoločenskej
zodpovednosti

CELKOVÉ HODNOTENIE KRITÉRIA
Silné stránky:
 Triedenie odpadu.
 Využívanie repasovaných tonerov.
Oblasti na zlepšovanie:
 Zadefinovať oblasti/návrhy na aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti.
 Špecifikovať indikátory výkonnosti súdu v danej oblasti.
 Definovať relevantné údaje potrebné pre meranie vnímania súdu, stanoviť cieľové hodnoty, určiť
spôsob zberu a sledovať dosahované trendy.
 Definovať cieľové hodnoty všetkých sledovaných ukazovateľov.

Kritérium 8 - Prehľad bodového hodnotenia
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Spätná správa z posúdenia na mieste podľa modelu CAF
8.1

Zvážte, čo organizácia dosahuje vo vzťahu k vlastnej spoločenskej zodpovednosti
prostredníctvom výsledkov meraní vnímania.

Silné stránky:
 Oblasti na zlepšovanie:
 Pokúsiť sa osloviť verejnosť a partnerov s cieľom získania ich názorov na súd a zhodnotiť získané
informácie.
 Definovať relevantné údaje potrebné pre meranie vnímania súdu, stanoviť cieľové hodnoty, určiť
spôsob zberu a sledovať dosahované trendy.
 Zaviesť systém sledovania a vyhodnocovania aktivít organizácie na ochranu a udržiavanie
zdrojov.
8.2

Zvážte, čo organizácia dosahuje vo vzťahu k vlastnej spoločenskej zodpovednosti
prostredníctvom výsledkov meraní výkonnosti.

Silné stránky:
 Triedenie odpadu.
 Využívanie repasovaných tonerov.
Oblasti na zlepšovanie:
 Zadefinovať oblasti/návrhy na aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti.
 Špecifikovať indikátory výkonnosti súdu, cez ktoré bude merať svoj dopad na spoločnosť v súlade
s poslaním a víziou.
 Zavádzať a podporovať bench learning pri výmene informácií s ostatnými zainteresovanými
stranami.
 Definovať cieľové hodnoty všetkých sledovaných ukazovateľov.
 Zaviesť merania ukazovateľov výsledkov súdu, sledovanie trendov a plnenie cieľov v danej oblasti.

Koordinátor štátnej politiky kvality v SR
Národný korešpondent modelu CAF
Národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF
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Kritérium 9 – Kľúčové výsledky výkonnosti

CELKOVÉ HODNOTENIE KRITÉRIA
Silné stránky:
 Oblasti na zlepšovanie:
 Pravidelne vyhodnocovať rozvrh práce súdu za daný rok a porovnávať trendy s predchádzajúcimi
rokmi.
 Pozornosť venovať nielen hodnoteniu výstupov ale aj hodnoteniu „dopadov“ výstupov súdu na
spoločnosť, z pohľadu napĺňania vízie a poslania.
 Jednoznačne rozlíšiť ciele a úlohy.
 Zaviesť merania ukazovateľov kľúčových výsledkov výkonnosti súdu, sledovanie trendov a plnenie
cieľov v danej oblasti.

Kritérium 9 - Prehľad bodového hodnotenia
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Koordinátor štátnej politiky kvality v SR
Národný korešpondent modelu CAF
Národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF
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Spätná správa z posúdenia na mieste podľa modelu CAF
9.1

Zvážte výsledky, ktoré dosiahla organizácia vo vzťahu k externým výsledkom: výstupy
a dôsledky vo vzťahu k cieľom.

Silné stránky:
 Oblasti na zlepšovanie:
 Pravidelne vyhodnocovať rozvrh práce súdu za daný rok a porovnávať trendy s predchádzajúcimi
rokmi.
 Pozornosť venovať nielen hodnoteniu výstupov ale aj hodnoteniu „dopadov“ výstupov súdu na
spoločnosť, z pohľadu napĺňania vízie a poslania.
 Jednoznačne rozlíšiť „ciele“ (čo chcem dosiahnuť) a „úlohy“ (ktoré musím pre dosiahnutie cieľa
vykonať).
 Viac pozornosti venovať benchmarkingovým meraniam, umožňujúcim cielenejšie nasmerovať
rozvoj/zlepšovanie výkonnosti súdu.
 Zaviesť systém interných auditov, ktorý by pomohol pri vyhodnocovaní celkových
i čiastkových výsledkov hodnotení organizácie.
 Namerané výsledky prezentovať formou umožňujúcou sledovať a hodnotiť trendy za jednotlivé
roky.
 Pokúsiť sa sledovať nielen kvantitatívne ale aj kvalitatívne parametre aktivít.
 Pre budúcnosť interpretovať dosiahnuté výsledky v tabuľkách a grafoch v nadväznosti na víziu,
poslanie a ciele súdu tak, aby mali vypovedaciu schopnosť aj pre nezainteresovanú osobu.

9.2

Zvážte výsledky, ktoré dosiahla organizácia vo vzťahu k interným výsledkom: úroveň
účinnosti.

Silné stránky:
 Plnenie stanovených rozpočtov.
Oblasti na zlepšovanie:
 Zaviesť merania ukazovateľov kľúčových výsledkov výkonnosti súdu, sledovanie trendov a plnenie
cieľov v danej oblasti.
 Zaviesť merania výkonnosti procesov, sledovanie trendov a hodnotenie plnenia výkonnostných
cieľov stanovených pre kľúčové procesy.
 Pre budúcnosť interpretovať dosiahnuté výsledky v tabuľkách a grafoch v nadväznosti na víziu,
poslanie a ciele súdu tak, aby mali vypovedaciu schopnosť aj pre nezainteresovanú osobu.

Koordinátor štátnej politiky kvality v SR
Národný korešpondent modelu CAF
Národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF
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