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Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) zorganizoval ako národný 
korešpondent modelu CAF dňa 6. októbra 2021 celoslovenskú konferenciu pod názvom 
Konferencia o kvalite vo vzdelávaní „Model CAF – jeho prínos a význam“. Podujatie sa 
z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie konalo v online priestore prostredníctvom webovej 
stránky www.onlinecafcentrum-unms.sk. 
 
Cieľom konferencie bolo prispieť k propagácii modelu CAF a podporiť možnosti 
implementácie systémov manažérstva kvality v oblasti školstva prostredníctvom zdieľania 
dobrej praxe a výmeny skúseností. Samotní rečníci majú s implementáciou modelu CAF 
bohaté skúsenosti, preto bola konferencia zameraná predovšetkým na praktické informácie, 
ktoré mohli poslucháčov inšpirovať a motivovať k nastúpeniu na podobnú cestu zlepšovania, 
akou sa už spomenutí rečníci vybrali. 
 
Konferencia bola určená predovšetkým pre stredné školy, pričom zúčastnených bolo 53 ich 
zástupcov. Účastníci mali v priebehu celého podujatia možnosť klásť svoje otázky formou 
chatu. V závere konferencie prebehla diskusia, v rámci ktorej boli všetky položené otázky 
zodpovedané. Najviac zarezonovali otázky finančnej podpory predovšetkým zo strany 
zriaďovateľov a štátu, ale aj otázky zamerané na poskytnutie metodickej podpory 
pri zavádzaní modelu CAF zo strany ÚNMS SR. 
 
Ak ste sa našej konferencie nemohli zúčastniť, ale máte záujem o prezentovanú tému, 
môžete so všetky odprezentované príspevky pozrieť tu: 
 Model CAF ako nástroj zlepšovania pre strednú školu (.pdf) 

o Mgr. Imrich Žigo, školiteľ, konzultant a posudzovateľ modelu CAF 
 Model CAF v podmienkach Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca (.pdf)  

o Ing. Ľudmila Verčimáková, riaditeľka školy, Stredná odborná škola obchodu 
a služieb Čadca 

 SOŠ Pruské - samohodnotením ku kvalite (.pdf) 
o Ing. Valéria Hlúbiková, vedúca technicko-ekonomického úseku, Stredná odborná 

škola Pruské 
 Cesta zlepšovania SPŠE Hálova (.pdf) 

o Ing. Iveta Šafránková, riaditeľka školy, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 
Hálova, Bratislava 

 Skúsenosti strednej odbornej školy pri implementácii modelu CAF (.pdf) 
o Mgr. Renáta Košovičová, riaditeľka školy, Obchodná akadémia, Bolečkova, Nitra 

 
Veríme, že sa cieľ konferencie podarilo naplniť a už teraz sa tešíme na ďalšie podobné 
stretnutia. V budúcnosti pripravujeme zrealizovať podobnú konferenciu zameranú 
na samosprávy. 
 


