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A.  Schvaľuje projektové zámery národných projektov 

 

A.1. Ministerstvo financií Slovenskej republiky: Mapovanie a analýza stavu 

podporných a administratívnych procesov vo vybraných inštitúciách verejnej 

správy a návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných a 

administratívnych procesov 

A.2. Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR: Špičkové vzdelanie 

pre zamestnancov analytických útvarov 

A.3. Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR: Hodnotenie 

efektívnosti verejných výdavkov (Spending review) 

A.4. Finančné riaditeľstvo SR: Zefektívnenie výberu daní a cla 

A.5.  Ministerstvo hospodárstva SR: Zlepšovanie podnikateľského prostredia 

na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR 

A.6. Slovak Business Agency: Projekt vytvorenia analytickej jednotky pre RIA 

a MSP test – Centrum lepšej regulácie 

A.7. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb: 

Zlepšenie kvality služieb a riadenia ľudských zdrojov Úradu pre reguláciu 

elektronických komunikácií a poštových služieb 

A.8. Úrad pre verejné obstarávanie: Budovanie proklientsky orientovaného 

Úradu pre verejné obstarávanie 

A.9. Odbor verejného obstarávania Ministerstva vnútra SR: Zriadenie a 

implementácia nových služieb a politík verejného obstarávania 

A.10. Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR: Meranie efektívnosti 

poskytovaných služieb VS, inštitucionálny rozvoj Klientských centier a integrácia 

spätnej väzby klientov 

A.11.  Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR: Optimalizácia procesov 

vo verejnej správe 

 



 
A.12. Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR: Vybudovanie systému 

riadenia kvality vo VS v záujme podpory efektívnosti služieb a zvýšenia výkonnosti 

organizácií VS prostredníctvom zavedenia komplexného manažérstva kvality 

A.13. Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobného úradu 

Ministerstva vnútra SR: Národný projekt implementácie systému ďalšieho 

vzdelávania zamestnancov VS 

A.14. Ministerstvo vnútra SR/Policajný zbor Slovenskej republiky 

Národná kriminálna agentúra: Zvyšovanie efektivity preventívnych a 

represívnych opatrení v boji proti korupcii 

A.15. Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti: 

Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi 

neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti 

participatívnej tvorby verejných politík 

A.16. Ministerstvo spravodlivosti SR: Procesno-organizačný audit Ministerstva 

spravodlivosti SR, súdov a organizácií rezortu spravodlivosti 

A.17.  Ministerstvo spravodlivosti SR: Budovanie a posilnenie analytických 

kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov 

rezortu 

A.18. Ministerstvo spravodlivosti SR: Zavedenie Spoločného systému 

hodnotenia kvality (model CAF) 

A.19.  Ministerstvo spravodlivosti SR: Vzdelávanie zamestnancov rezortu 

spravodlivosti 

A.20. Ministerstvo spravodlivosti SR: Zavádzanie alternatívnych nástrojov 

riešenia sporov 

A.21. Ministerstvo spravodlivosti SR: Posilnenie a dobudovanie kapacít v 

oblasti poskytovania právnej pomoci 

A.22  Ministerstvo spravodlivosti SR: Rozvoj systému špecializovaného 

vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov 

A.23. Ministerstvo spravodlivosti SR: Posilňovanie analytických kapacít 

Ústavného súdu Slovenskej republiky 

A.24  Združenie miest a obcí Slovenska: KOMPETENČNÉ CENTRUM ZMOS/ 

nástroj budovania kapacít miestnej územnej samosprávy a zvyšovania kvality 

poskytovaných služieb občanom 

A.25. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska: DEUS- 

koordinačné centrum informatizácie miestnej územnej samosprávy 


