
 

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na 
vybraných ústredných orgánoch štátnej správy 
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. 

 
Národný projekt: Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných 

ústredných orgánoch štátnej správy 
Projekt je podporený z finančných prostriedkov ESF cez operačný program Efektívna verejná 
správa 

 
   

Zápisnica z 3. zasadnutia riadiaceho výboru projektu 
Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch 

štátnej správy 
 
 

Miesto konania: Ministerstvo financií SR, Kýčerského ulica, Bratislava 

Čas konania:  3.6.2019, 14:00 – 15:45 hod 

Prítomní členovia riadiaceho výboru: 
 

1. Štefan Kišš 

2. Katarína Staroňová 

3. Andrej Svorenčík 

4. Peter Goliaš 

Ospravedlnení: 
 

1. Matúš Šesták 

 
Ďalší prítomní:  
 

1. Martina Vass, tajomníčka RV 

2. Markéta Tomaga, tajomníčka OMK 

3. Lukáš Jenčo, MV SR 

 
Program a závery: 

1. Schválenie programu 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 Uznesenie č. 1: Riadiaci výbor schválil navrhnutý program rokovania. 
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2. Diskusia o novom členovi Riadiaceho výboru 

Vzhľadom na to, že sa Marcela Veselková z ISA ÚV SR vzdala členstva v RV, diskutovalo 

sa o jej možnom nástupcovi. Zvažovalo sa viacero možností, vrátane predsedu OMK 

a riaditeľa IEP Martina Haluša a riaditeľky Implementačnej jednotky na Úrade vlády SR 

Miriamy Letovanec. S cieľom zachovať prítomnosť zástupcu ÚV SR v RV sa členovia 

predbežne zhodli na pani Miriame Letovanec ako nástupkyni pani Veselkovej.  

Tajomníčka RV však upozornila, že Implementačná jednotka zatiaľ nie je členom OMK 

a aby sa ním stala, musí jej členstvo schváliť Riadiaci výbor. Následne môže o členstve 

pani Letovanec v RV hlasovať OMK.  

 Uznesenie č. 2: Riadiaci výbor sa predbežne zhodol na návrhu nového člena , ktorým 

by sa mala stať pani Miriama Letovanec z Implementačnej jednotky ÚV SR. Svoj návrh 

predloží OMK po tom, ako sa Implementačná jednotka stane členom OMK.  

3. Diskusia o zmenách v testovaní štátnych analytikov 

 

Vzhľadom na to, že jednou z dlhodobých úloh RV je nastaviť rámec pre spoločné 

testovanie analytikov pri ich prijímaní do štátnej služby, diskutovali členovia RV 

o aktuálnom stave v tejto otázke. Predseda RV Štefan Kišš prezentoval ideálnu 

predstavu o testovaní analytikov písomnou aj ústnou formou. Kým písomná forma by 

sa diala v hodnotiacom centre ÚV SR a pozostávala by z analytického verbálno-

numerického testu, z odborného testu, testu z cudzieho jazyka (ak sa vyžaduje) 

a prípadovej štúdie, ústny pohovor by sa odohrával v rámci prijímajúceho rezortu 

v aspoň dvoch vylučovacích kolách pri zmene zloženia výberovej komisie medzi kolami.  

 

Predseda RV upozornil, že legislatívny rámec  je v procese negociácií s ÚV SR cez novelu 

zákona o štátnej službe. Zaobstaranie analytických testov je možné dvoma spôsobmi – 

využitím testovania ÚV SR a obstaraním trhového riešenia.  Riaditeľ RV upozornil, že 

kvalitu oboch riešení je možné skúšobne preveriť, čo sa aj bude diať  v nadchádzajúcich 

týždňoch. Členovia RV budú následne o hodnotení oboch možností informovaní pred 

prijatím rozhodnutia. 

 

Pani Staroňová zároveň adresovala otázku  prijímania absolventov do analytických 

jednotiek v prípade, že si ešte nevybrali žiadny konkrétny rezort. Riaditeľ RV prisľúbil 

hľadať riešenie tejto otázky v negociáciách s ÚV SR. Pani Staroňová taktiež adresovala 

otázku možnosti uznania certifikátu z cudzieho jazyka (TOEFL, Cambridge English 

Certificate a pod., či absolvovanie zahraničného štúdia v danom jazyku) namiesto 

testovania z cudzieho jazyka v rámci výberového konania. Riaditeľ RV preverí možnosť 

zavedenia podobnej praxe v diskusii s ÚV SR. Pani Staroňová taktiež navrhla, aby bol 

po uzavretí diskusií a nastavení nového formátu testovania štátnych analytikov 

vypracovaný stručný informačný list s popisom priebehu písomného aj ústneho 

výberu. 

 

 Uznesenie č. 3: Riadiaci výbor dostane aktuálnu informáciu o porovnaní oboch 

dostupných možností testovania  a tiež bude informovaný o záveroch rokovaní s ÚV SR 

ohľadom novely zákona o štátnej službe. 
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4. Diskusia o plnení kritérií kvality analytickými jednotkami pred skončením 

prechodného obdobia 

Z údajov o recenzovaní výstupov analytických jednotiek vyplýva, že len šesť z nich už 

vstúpilo do recenzného procesu, pričom zrecenzované sú zatiaľ len 2 analýzy a 3 

komentáre od spolu 5 analytických jednotiek. Proces bol rozbehnutý pre ďalších 6 

analýz a 2 komentáre celkovo 6 analytických jednotiek.  

Aktualizácia ku dňu 17.6.2019: K aktuálnemu termínu vstúpilo do recenzného konania 

až 25 výstupov, z toho 10 analýz a 15 komentárov od 10 analytických útvarov. 

Zrecenzovaných bolo z toho 7 výstupov, z toho 3 analýzy a 4 komentáre spolu od 5 

analytických útvarov. Neaktívne sú aktuálne stále 4 analytické útvary. 

 Uznesenie č. 4: Členovia RV sa zhodli, že vzhľadom na blížiaci sa termín ukončenia 

prechodného obdobia je potrebné neaktívnym analytickým jednotkám zaslať 

pripomenutie a tiež sa stretnúť s ich predstaviteľmi ešte v priebehu júna 2019 s cieľom 

zistiť, čo ich brzdí pokiaľ ide o recenzovanie analytických výstupov. 

 

5. Metodika budovania analytických kapacít 

Metodika budovania analytických kapacít je v procese pripomienkovania na 

Ministerstve vnútra SR. Predpokladom pre ukončenie pripomienkovania je týždeň od 

10.6.2019. Po následnom odsúhlasení finálneho znenia metodiky medzi MF SR a MV 

SR bude táto rozoslaná na pripomienkovanie členom OMK a zároveň členom RV. 

 Uznesenie č. 5: Akonáhle bude ukončené pripomienkovanie medzi MF SR a MV SR 

bude metodika rozoslaná členom OMK a RV na pripomienkovanie s termínom 2-4 

týždňov odo dňa odoslania materiálu na pripomienkovanie. 

 

6. Online platforma pre analytické kapacity 

Ministerstvo vnútra vytvorilo na webstránke MV SR priestor pre zverejňovanie 

výstupov analytických jednotiek. Návrhom je na webstránke zverejniť stručný popis 

projektu budovania analytických kapacít, prelinkovať názvy analytických jednotiek na 

ich existujúce webstránky a prípadne sociálne siete a tiež zverejniť tam materiály, 

ktoré už prešli recenzným konaním s linkom na pôvodné miesto zverejnenia, ak také 

je. Peter Goliaš navrhol zvážiť možnosť platiť recenzentom za recenzovanie materiálov 

a tiež doplniť na webstránku popis recenzného konania s cieľom objasniť verejnosti 

princíp posudzovania analytických výstupov.  

 Uznesenie č. 6: MV SR popisy na webstránku pripraví a zaistí ich zverejnenie. 

 

7. Dodatočné pripomienky Petra Goliaša 

 

Peter Goliaš navrhol dodatočne emailom merať nasledujúce ukazovatele: 
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- počet mediálnych/akademických výstupov, ktoré budú citovať výstupy 

jednotlivých analytických útvarov 

- do akej miery sa odporúčania analytických útvarov premietajú do praxe, napr. či a 

ako sú zapracované do legislatívnych návrhov 

- každý analytický útvar by mal na svojom webe zverejňovať ciele rezortu, v rámci 

ktorých pôsobí, ako aj odpočet plnenia týchto cieľov v dlhšom časovom horizonte:  

 

Každý rok by mali útvary zverejňovať aj analýzu plnenia cieľov vrátane návrhov na 

vylepšenie metodiky (definícia cieľov a ich štruktúry/prioritizácie, identifikácia dát 

potrebných pre odpočet, návrhy na spôsob zberu dát, odpočet podľa dostupných 

dát, atď.). Ak aj dnes neexistujú pre daný rezort žiadne ciele, mal by analyticky 

útvar napísať analýzu s návrhom týchto cieľov a potrebných dát/opatrení podlá 

predošlej vety. 

 

Prehľad úloh: 

č. Úloha Zodpovedný Termín 

1 Zdieľať závery zo skúsenosti z testovania 
analytikov dvoma možnými testami 

Š. Kišš resp. MF SR do 30.6. 2019 

2 Poslať pripomienku neaktívnym analytickým 
jednotkám a zrealizovať spoločné stretnutia 
s ich predstaviteľmi pre RV 

Š. Kišš resp. MF SR do 30.6. 2019 

2 Finalizovať metodiku budovania analytických 
kapacít a odsúhlasiť si znenie medzi rezortmi 

M. Šesták resp. 
MV SR 

do 21.6.2019 

3 Pripraviť textové podklady pre publikovanie 
na spoločnej online platforme 

M. Šesták resp. 
MV SR 

do 30.6.2019 

 
 
  
Zoznam príloh: 

1. Prezentácia z 3. zasadnutia riadiaceho výboru pre analytické jednotky bude rozoslaná 
členom RV. 


