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Agenda

1. Metodika budovania AK

2. Ozdravný výbor

3. Testovanie analytikov a analytičiek

4. Vzdelávanie

5. Rôzne

- Návrh 1: OMK schvaľuje návrh programu.
- Uznesenie 1: Hlasovanie o návrhu 1.
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1. Metodika budovania AK
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Časť Aktuálne Návrh Vysvetlenie

Počet bodov - analýza max. 4 body max. 8 bodov
Ak analyzuje viaceré oblasti 
a politík, AJ si môže 

nárokovať max 8 bodov.
.

Definícia analytických 

výstupov
-

Počet strán nie je 

definičným kritériom toho, či 
je materiál komentárom 

alebo analýzou.

Typ materiálu definujú 

použité analytické a 
kvantitatívne metódy.

Reforma -
Potrebné preukázať 

implementáciu reformy.
-

Bodovanie spoločných 

výstupov

Napr. komentár - max 2. 

body spoločne (1 + 1 bod)

Súčet bodov pre jednotlivé 

AJ nesmie byť vyšší ako 
maximálny možný počet 

bodov za daný výstup. 

Z dôvodu rôznych 

interpretácií doplnené 
vysvetlenie na príklade.



1. Metodika budovania AK

Časť Aktuálne Návrh Vysvetlenie

Workshop
Nebol stanovený časový 

harmonogram

Ohlásenie workshopu min. 

2 týždne vopred.
-

Hlasovanie
Materiál poslala na hlasovanie 

AJ po ukončení recenzovania

AJ pošle materiál na 

hlasovanie po schválení 
predsedom OMK.

-

Otvorenosť výstupov
Jazyk výstupov nebol bližšie 

špecifikovaný

Vedecké články po 

anglicky. Anglické –
povinnosť slovenského 

zhrnutia

-

Termíny pre rozhodovanie 

predsedu OMK
-

Zavedenie jasných a 

splniteľných termínov pre 
predsedu OMK

Z dôvodu zavedenia nových 

právomocí pre predsedu 
OMK je vhodné 

zakomponovať aj termíny 
na jeho rozhodovanie.
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1. Metodika budovania AK

Časť Aktuálne Návrh Vysvetlenie

Druhá inštancia po 

predsedovi OMK
- Garant kvality s rámci OMK

Silná pozícia predsedu 

OMK v recenznom konaní

Protokol pri začatí 

recenzného konania
-

Zavedenie 

štandardizovaných 
protokolov

Posúdi formálne stránky 

materiálu. Pri negatívnom 
stanovisku je potrebné 

zdôvodnenie.

Recenzné posudky -

Posúdiť všetkým 

materiálom rovnaké 
aspekty.

Kritériá - adekvátne váhy

-

Testovanie znalosti 

softvérov
Vhodné testovať Nutnosť testovať -

Testovanie zástupu na 

materskej
- Znížiť túto požiadavku -

Nevyjadrenie sa recenzenta -
Definovať postup v prípade 

nevyjadrenia sa
-
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2. Ozdravný výbor

• RV navrhlo rozšíriť ozdravný výbor o 2 senior analytičky/senior 
analytikov

• Zloženie ozdravného výboru:
• Predseda OMK

• 2 senior analytičky/senior analytici

• Tajomníčka OMK

• Príležitosť na rozvoj mladých líderiek a lídrov

Pošlite návrhy na senior analytičky a analytikov do 23.12.2022.

21. 3. 2023 6



3. Testovanie analytikov a analytičiek

• Úloha z Riadiaceho výboru 

• Vytvoriť pracovnú skupinu na testovanie analytikov a analytičiek

• Návrh:
• 3 senior analytici/senior analytičky

• Andrej Zhaňač z ÚHP – HR

Pošlite návrhy na senior analytičky a analytikov do 23.12.2022.
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4. Vzdelávanie

Harvard
• Aktuálne projekt beží do 18.2.2023

• V januári 2023 posledné schvaľovanie vzdelávaní RV

• Do 05/2023 možnosť refundácie

Interné vzdelávania AJ
• Makroekonómia

• Ekonometria
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5. Rôzne

• Spätná väzba k recenznému systému

• Web pre AJ
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Ďakujem za pozornosť

21. 3. 2023 10


