
 
 

CAF2020 - Na ceste k reforme verejnej správy a európskej integrácii 
 

17. februára 2021, 10:00-16:30 stredoeurópskeho času (CET) 

 
 Digitálne fórum pre používateľov modelu CAF, odborníkov a osoby zaujímajúce sa 

o model CAF spojené s prezentáciou knihy 

 
Model CAF – európsky Spoločný rámec 
hodnotenia pre lepšiu verejnú správu - oslávil 
v roku 2020 svoje 20. výročie. Začiatky modelu 
CAF sa datujú do roku 1998, keď sa ministri 
Európskej siete pre verejnú správu (EUPAN) 
dohodli na vypracovaní všeobecných zásad 
zameraných na zlepšovanie kvality služieb 
poskytovaných občanom, pričom prvá verzia 
modelu CAF bola publikovaná v roku 2000. 
Model CAF2020 je v súčasnosti piatou verziou 
modelu CAF, ktorý je navrhnutý ako európska 
smernica pre dobrú správu vecí verejných a 
excelentnosť v organizáciách verejného 
sektora. 
 
Digitálne fórum modelu CAF si kladie za cieľ spojiť odborníkov, akademickú obec a všetky osoby 
zaujímajúce sa o oblasť manažérstva kvality a riadenia zmien vo verejnom sektore, aby spolu 
oslávili 20. narodeniny modelu CAF, prispieť k vplývaniu modelu CAF na  reformu verejnej správy 
a diskutovať o možnostiach, ako sa dá prístup k modelu CAF ďalej rozvíjať. 
 
Formou digitálneho fóra modelu CAF bude predstavená nová 
knihu „Transformácia verejnej správy s modelom CAF“, pričom 
je fórum zároveň aj míľnikom programu modelu CAF BACID II 
s krajinami západného Balkánu, ktorý je spolufinancovaný z 
rakúskej rozvojovej spolupráce. 
 
Digitálne fórum CAF je udalosť otvorená pre všetkých 
používateľov modelu CAF a všetkých, ktorí sa zaoberajú 
nasledujúcimi témami: 
 

 Predstavenie nového modelu CAF2020 
 Prezentácia novej knihy modelu CAF: Transformácia 

verejnej správy s modelom CAF  
 Budúcnosť modelu CAF 
 
 

 
 

Registrácia je otvorená! 
Kliknite sem za účelom registrácie! 

 
 
 

 

https://hopin.com/events/caf-2020-towards-public-administration-reform-and-european-integration
https://hopin.com/events/caf-2020-towards-public-administration-reform-and-european-integration


 

Program 
 

17. február 2021 

   
10.00 Úvod a privítanie účastníkov 

 Voľná diskusia formou online bufetu 

Zástupca ministerstva 
pre umenie, kultúru, 
verejnú službu a šport v 
Rakúsku 

 Ukončenie voľnej diskusie a prezentácia knihy 
modelu CAF: “Transformácia verejnej správy s 
modelom CAF” 
 

Thomas Prorok, Philip 
Parzer, Dalilah Pichler, 
KDZ - Centrum pre výskum 
verejnej správy 

10.30 CAF 2020 – Šesť oblastí, ktoré sú kľúčové pre 
transformáciu verejnej správy 

 Predstavenie nového modelu CAF2020 

Thomas Prorok, KDZ - 
Centrum pre výskum 
verejnej správy 

11.00 Diskusia pri káve 

 Priestor na otázky a spätnú väzbu ohľadom modelu 
CAF2020 

Moderovanie: 
Isane Aparicio, Európsky 
inštitút verejnej správy 

11.30 Prestávka  

11:45 Zoznámte sa s autormi knihy CAF v paralelných reláciách 

 Vplyv modelu CAF Sektorové prístupy Metódy modelu CAF EÚ a západný Balkán 

11.45 – 
12.30  

Lepšia komunikácia 
s modelom CAF na 
základe skúseností 

mesta Krakov 
 

Anna Sochacka (tbc) 

(mesto Krakov, 
Poľsko) 

Model CAF ako 
nástroj vzájomného 

učenia medzi fínskymi 
samosprávami  

 
Janne Hyvärinen 

(mesto Salo, Fínsko) 
Sirpa Pajula (mesto 

Kuopio, Fínsko), Timo 
Kuntsi (HAUS - Fínsky 

inštitút verejnej správy), 
Jaana Ilomäki 

(spoločná obec Keski 
Uusimaa, Fínsko) 

Jedinečný prístup 
programu modelu CAF 

vedúci k úspešnej 
zmene 

 
Philip Parzer (KDZ) 

Skúsenosti z ReSPA 
ako regionálneho 

centra kvality 
 

Olivera Damjanovic, 
Goran Pastrovic 

(Regionálna škola 
verejnej správy), Ljiljana 

Uzelac (Ministerstvo 

verejnej správy a 
miestnej samosprávy, 

Srbsko) 

Obedňajšia prestávka spojená s voľnou diskusiou 

13.00 – 
13.45 

Model CAF: 
Posilnenie 

podnikateľského 
prostredia na Cabo 

Verde 
 

Rui Levy 

(Organizácia OSN 
pre priemyselný 

rozvoj, Cabo Verde) 

Priekopníctvo vo 
vzdelávaní modelu 

CAF na vysokej škole: 
Prípad ISCSP 

 
Isabel Soares, Silvia 
Vicente (Lisabonská 

univerzita, Portugalsko) 

Ako model CAF 
ovplyvňuje zmeny vo 

Viedni 
 

Eva Sejrek Tunke 

(mesto Viedeň, Rakúsko) 

Poznatky z 
implementácie modelu 

CAF v Bosne a 
Hercegovine  

 
Samra Ljuca (Agentúra 

pre štátnu službu, 
Federácia Bosny a 

Hercegoviny), Dalibor 
Copic (Agentúra pre 

štátnu službu, Srbská 
republika, Bosna a 

Hercegovina), 
Aleksandra Zec 

(Štatistický inštitút, 
Srbská republika, Bosna 

a Hercegovina) 

Prestávka 



 

14.00 – 
14.45 

Vplyv modelu CAF 
na štýl vedenia 

 
Dmitrij Maslov 

(Ruská prezidentská 
akadémia národného 

hospodárstva a 
verejnej správy, 

Ruská federácia) 

Tlmočenie a 
implementácia 
modelu CAF do 

prokuratúry  
 

Josef Bernhart 

(výskum EURAC, 
Bolzano, Taliansko), 
Kurt Promberger 

(Univerzita v 
Innsbrucku, Rakúsko) 

Mnoho spôsobov 
zlepšenia: Porovnanie 

modelov riadenia 
kvality 

 
Bernadette Tropper-

Malz (KDZ), Eva Sejrek-
Tunke (mesto Viedeň, 

Rakúsko) 

Európske štruktúry 
modelu CAF  

 
Fabrizio Rossi (EIPA) 
Philip Parzer (KDZ) 

 

14.45  Prestávka 

 

15.00  Panel: Budúcnosť modelu CAF 

Moderovanie:  
Barbara Zupanc, 
Ministerstvo verejnej 
správy, Slovinsko 

 
Kľúčová myšlienka: 
Znovuobjavenie modelu CAF v súlade so zásadami efektívneho 
riadenia 

Geert Bouckaert, 
Inštitút pre verejnú 
správu, KU Leuven, 
Belgicko 

 
Kľúčová myšlienka: 
Jedenásť nápadov pre budúcnosť modelu CAF 

Thomas Prorok, 
Centrum pre výskum 
verejnej správy KDZ 

 

Spätná väzba ku kľúčovým myšlienkam 
 
Isane Aparicio, Európsky inštitút verejnej správy 
Cristina Evaristo, Ministerstvo modernizácie štátu a verejnej správy, Portugalsko 
Isabelle Verschueren, Federal Public Services, Belgicko 
Ursula Rosenbichler, Ministerstvo umenia, kultúry, verejnej služby a športu, Rakúsko 
 

16.30 
Koniec digitálneho fóra modelu CAF  
Stretnutia v „stánkoch“, diskusia a vytváranie kontaktov 

 
 
 
 
 

 


