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Vykonané kroky implementácie modelu CAF  

V monitorovanom období pokračovali implementácie modelu CAF v nasledovných 
partnerských organizáciách: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“), Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 
(ďalej len „SŠHR SR“) a Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „SIŽP“).  

MŠVVŠ SR bola doručená Spätná správa z hodnotenia Externej spätnej väzby modelu CAF, 
ktoré sa uskutočnilo v auguste. Dňa 14.09.2022 bol organizácii udelený titul ECU. 

V sledovanom období sa v SŠHR SR uskutočnilo hodnotenie Externej spätnej väzby modelu 
CAF dňa 13.09.2022. Organizácii bola doručená Spätná správa z hodnotenia a následne jej 
bol dňa 26.09.2022 udelený titul ECU. 

Hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF sa v SIŽP realizovalo dňa 08.09.2022. Spätná 
správa bola organizácii doručená v priebehu septembra a dňa 26.09.2022 bol SIŽP udelený 
titul ECU. 

 

Implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 

V sledovanom období sa v MIRRI priebežne aktualizovali karty a mapy procesov. Uskutočnilo 
sa pripomienkovanie a korekcia vypracovanej prezentácie pre školenie novo nastupujúcich 
zamestnancov na MIRRI a prezentácie zameranej na zavedený systém manažérstva kvality 
podľa ISO 9001 s dôrazom na Politiku kvality MIRRI SR. Boli vyhodnotené a dodatočne 
vykonané interné audity podľa ISO 9001 a interní audítori boli usmernení pre vykonanie 
doteraz nerealizovaných interných auditov. Realizácia certifikačného auditu podľa ISO 9001 
prebehla v dňoch 29.09.2022 až 30.09.2022. Audit bol vyhodnotený ako úspešný. 

 

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001  

V monitorovanom období sa vyhodnotili výsledky certifikačného auditu systému manažérstva 
proti korupcii zo dňa 24. až 25.08.2022. Dňa 31.08.2022 bol MIRRI udelený certifikát. Počas 
septembra sa analyzovali odporúčania vyplývajúce z certifikačného auditu podľa ISO 37001 
a pripravovali sa činnosti súvisiace s realizáciou predložených návrhov na zlepšenie. 


