
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

 
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 62 
z 21. januára 2009 

  
k  návrhu Národného programu kvality SR na roky 2009 - 2012 

 
Číslo materiálu: 29964/2008 

Predkladateľ: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 

Vláda 

A. schvaľuje 
A.1. Národný program kvality SR na roky 2009 – 2012, 

A.2. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR za koordinátora štátnej 
politiky kvality v Slovenskej republike; 

B. ukladá 

predsedovi Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 

B.1. koordinovať realizáciu Národného programu kvality SR na roky 2009 - 2012 

 priebežne 

B.2. koordinovať činnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 
správy SR pri realizácii aktivít  Národného programu kvality SR na roky 2009 
- 2012 

 priebežne 

B.3. propagovať  Národný program kvality SR na roky 2009 - 2012 

 priebežne 

podpredsedovi vlády a ministrovi školstva 

B.4. predkladať vzdelávacie programy v oblasti manažérstva kvality v procese 
akreditácie vzdelávacích aktivít na odborné posúdenie predsedovi Úradu pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 

 priebežne 
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ministrom  
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR 

B.5. spolupracovať s predsedom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
SR pri implementácii manažérstva kvality vo vlastných rezortoch 

 priebežne 

C. odporúča 

predsedovi Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
ministrom  
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR 

C.1. spolupracovať pri realizácii a vyhodnotení Národného programu kvality SR na 
roky 2009 – 2012 prostredníctvom zastúpenia v Rade Národného programu 
kvality SR 

 priebežne 

C.2. zvyšovať kvalitu služieb štátnej správy prostredníctvom zavádzania systémov 
manažérstva kvality 

 priebežne 

predsedom samosprávnych krajov 

C.3. spolupracovať s predsedom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
SR pri realizácii a vyhodnotení Národného programu kvality SR na roky 
2009 – 2012 

 priebežne. 

Vykonajú: ministri 
predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR 

Na vedomie: predsedovia samosprávnych krajov 
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