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Agenda
• 1. Voľba predsedu/predsedníčky OMK
• 2. Voľba podpredsedu/podpredsedníčky OMK
• 3. Voľba tajomníka/tajomníčky OMK 

• (na návrh predsedu/predsedníčky OMK)
• 4. Voľba 2 členov OMK do RV
• 5. Návrh 6 externých členov/členiek do RV
• 6. Hlasovanie o pozorovateľoch OMK
• 7. Ďalšie kroky pri budovaní nových inštitúcií
• 8. Rôzne

- Návrh 1: OMK schvaľuje návrh programu.
- Uznesenie 1: Hlasovanie o návrhu 1.
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1. Voľba predsedu/predsedníčky OMK - proces
Podmienky voľby:
- uznášaniaschopnosť: nadpolovičná väčšina všetkých členov a 

členiek = 8/14
- na zvolenie osoby je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 

všetkých členov a členiek OMK = 8/14
- víťazí kandidát/ka s najvyšším počtom hlasov
- voľba je verejná, každá AJ má 1 hlas, hlasovať je možné len „za“
- zo zoznamu kandidátov/kandidátok si môže AJ vybrať len 1 osobu, 

za ktorú hlasuje
- hlasovanie osobne, zdvihnutím ruky
- v prípade rovnosti hlasov je potrebné voľbu opakovať
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1.Voľba predsedu/predsedníčky OMK - nominácie
Nominácie:

• Ján Dráb, riaditeľ IEP, MŽP SR (nominácia ÚHP)

21. 3. 2023 4



2. Voľba podpredsedu/podpredsedníčky OMK - proces

Podmienky voľby:
- uznášaniaschopnosť: nadpolovičná väčšina všetkých členov a 

členiek = 8/14
- na zvolenie osoby je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 

všetkých členov a členiek OMK = 8/14
- voľba je verejná, každá AJ má 1 hlas, hlasovať je možné len „za“
- zo zoznamu kandidátov/kandidátok si môže AJ vybrať len 1 osobu, 

za ktorú hlasuje
- hlasovanie osobne, zdvihnutím ruky
- víťazí kandidát/ka s najvyšším počtom hlasov
- v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas novozvolenej 

predsedníčky/predsedu OMK
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2. Voľba podpredsedu/ podpredsedníčky OMK - nominácie

Nominácie:

• Martin Darmo, riaditeľ IDP, MDV SR (nominácia IZA)*

* M. Mišík stiahol svoju nomináciu a navrhol M. Darma
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3. Voľba tajomníka/tajomníčky OMK - proces
Podmienky voľby:
- navrhuje novozvolený predseda/predsedníčka OMK (spolu so svojou 

nomináciou)
- môže a nemusí pritom využiť návrhy iných AJ

- uznášaniaschopnosť: nadpolovičná väčšina všetkých členov a členiek = 
8/14

- na zvolenie osoby je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých 
členov a členiek OMK = 8/14

- voľba je verejná, každá AJ má 1 hlas, hlasovať je možné len „za“
- zo zoznamu kandidátov/kandidátok si môže AJ vybrať len 1 osobu, za 

ktorú hlasuje
- hlasovanie osobne, zdvihnutím ruky
- víťazí kandidát/ka s najvyšším počtom hlasov
- v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas novozvolenej 

predsedníčky/predsedu OMK
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3. Voľba tajomníka/tajomníčky OMK - nominácie
Nominácie:

• Jana Šlenkerová
(nominovaná kandidátom na predsedu OMK Jánom Drábom)
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4. Voľba 2 členov/členiek OMK do RV - proces
Podmienky voľby:
- uznášaniaschopnosť: nadpolovičná väčšina všetkých členov a členiek OMK = 8/14
- na zvolenie každého z 2 zástupcov/zástupkýň OMK v RV je potrebná nadpolovičná 

väčšina hlasov všetkých členov a členiek OMK = 8/14
- voľba je verejná, každá AJ má 1 hlas, hlasovať je možné len „za“
- zo zoznamu kandidátov a kandidátok si môže AJ vybrať maximálne 2 osoby, za ktoré 

hlasuje
- hlasovanie osobne, zdvihnutím ruky
- víťazí kandidát/ka s najvyšším počtom hlasov
- v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas novozvoleného predsedu/predsedníčky OMK
- pri opakovanej voľbe sa budú aplikovať dve podmienky: 

- 1) do ďalšieho hlasovania nepostupuje vždy jeden kandidát/jedna kandidátka s najnižším počtom 
hlasov;

- 2) musí byť zachovaná minimálna súťaž tak, aby na 1 pozíciu boli vždy aspoň dvaja 
kandidáti/dve kandidátky. 

- V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov/kandidátok s najnižším počtom hlasov sú 
eliminovaní všetci tak, aby bola zachovaná minimálna súťaž, pokiaľ toto pravidlo nie je možné 
dodržať, tak do ďalšieho kola voľby postupujú všetci kandidáti/kandidátky.
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4. Voľba 2 členov OMK do RV - nominácie
Nominácie: 

• Matúš Bieščad, IKP, MK SR (nominácia ÚHP a IZA)

• Štefan Domonkos, ISP, MPSVR SR (nominácia CpHO)

• Matej Mišík, IZA, MZ SR (nominácia ÚHP)

21. 3. 2023 10



5. Návrh 6 externých členov do RV
Podmienky voľby:
- uznášaniaschopnosť: nadpolovičná väčšina všetkých členov a členov = 8/14
- na zvolenie každého zo 6 kandidátov/kandidátok do RV je potrebná nadpolovičná 

väčšina hlasov všetkých členov a členiek OMK = 8/14
- voľba je verejná, každá AJ má 1 hlas, hlasovať je možné len „za“
- zo zoznamu kandidátov/kandidátok si môže AJ vybrať maximálne 6 osôb, za 

ktoré hlasuje
- hlasovanie osobne, zdvihnutím ruky
- víťazí kandidát/ka s najvyšším počtom hlasov
- v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas novozvoleného predsedu/predsedníčky 

OMK
- pri opakovanej voľbe sa budú aplikovať dve podmienky: 

- 1) do ďalšieho hlasovania nepostupuje vždy jeden kandidát/jedna kandidátka s najnižším 
počtom hlasov;

- 2) musí byť zachovaná minimálna súťaž tak, aby na 1 pozíciu boli vždy aspoň dvaja 
kandidáti/dve kandidátky. 

- V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov/kandidátok s najnižším počtom hlasov sú 
eliminovaní všetci tak, aby bola zachovaná minimálna súťaž, pokiaľ toto pravidlo nie je 
možné dodržať, tak do ďalšieho kola voľby postupujú všetci kandidáti/kandidátky.
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5. Návrh 6 externých členov do RV - nominácie
Návrhy členov OMK na externých členov RV

• Podklady: https://1drv.ms/f/s!AmcV1iodprY0hUgmwPUC2BBlBlRB

• Jarmila Botev, OECD (nominovaná ÚHP)
• Marta Kahancová, Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce 

(nominovaná ÚHP)
• Branislav Kleskeň, LEAF (nominovaný ÚHP)
• Tomáš Miklošovič, Ekonomický ústav SAV (nominovaný IVP)
• Katarína Staroňová, Univerzita Komenského v Bratislave 

(nominovaná ISP)
• Andrej Svorenčík, Univerzita v Manheime (nominovaný ÚHP)
• Matej Šiškovič, MIM (nominovaný ÚHP)
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6. Hlasovanie o pozorovateľoch OMK
Podmienky voľby:
- uznášaniaschopnosť: nadpolovičná väčšina všetkých členov a 

členiek OMK = 8/14
- na zvolenie každého kandidáta za pozorovateľa je potrebná 

nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov a členiek OMK = 8/14
- voľba je verejná, každá AJ má 1 hlas, hlasovať je možné len „za“
- hlas je možné dať všetkým kandidátom, niektorým kandidátom 

alebo žiadnemu kandidátovi
- hlasovanie osobne, zdvihnutím ruky
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6. Kandidáti na pozorovateľov
Analytické centrum MS SR (17 analytických zamestnancov)
Ciele: budovať AJ v súlade s metodikou, držať krok s požiadavkami na kvalitu, byť 
v línii s víziou budovania AJ, zvyšovať kvalitu práce, nadväzovať kontakty

– Riaditeľka: Danka Kovaľová (priama nadriadená: ministerka Mária Kolíková)
– výberové konanie: odborný test, cudzí jazyk, prípadová štúdia (súčasťou je aj IT test –

majú vlastný predpis k prípadovej štúdii), ústny pohovor
– výstupy recenzujú podľa vlastnej príručky - 1 interný recenzent, 3-4 recenzenti mimo AC a 

MS SR - recenzenti pripravia posudky a zašlú pripomienky, ktoré sa zapracujú
– v roku 2021: 67 analytických výstupov (22 zverejnených): https://web.ac-mssr.sk/covid-

analyzy-komentare/
– sociálne siete: https://www.facebook.com/Analytick%C3%A9-centrum-Ministerstva-

spravodlivosti-SR-2686436568249109/
– podklady k AJ dostupné: 

https://1drv.ms/u/s!AmcV1iodprY0hEGbEGktCH4X72_r?e=RRkYYy
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6. Kandidáti na pozorovateľov
Oddelenie procesných analýz MZVEZ SR (3 analytickí zamestnanci)
Ciele: získavať skúsenosti a odporúčané postupy od členov OMK

– Riaditeľ: Marek Eštok (priamy nadriadený: riaditeľ odboru analýz a plánovania)
– zmiešaná forma výberových konaní (vnútorné aj vonkajšie): odborný test, IT test, 

prípadová štúdia
– od svojho vzniku 1. júla 2021 vytvorili 5 analytických výstupov, žiadny nebol zverejnený 
– podklady k AJ dostupné: 

https://1drv.ms/u/s!AmcV1iodprY0hD2bJ25uM5WO4sak?e=JTmf8S
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6. Kandidáti na pozorovateľov
Analytické oddelenie ÚOOPČ (3 analytickí zamestnanci)
Ciele: zdieľanie know-how, spolupráca s ďalšími AJ, výmena dát, vytvárať 
recenzované výstupy podľa štandardov AJ

– Riaditeľ Matej Uhlík (priama nadriadená: predsedníčka Zuzana Dlugošová)
– výberové konanie: odborný test, cudzí jazyk, prípadová štúdia (súčasťou je aj IT test –

majú vlastný predpis k prípadovej štúdii) s manažérskym zhrnutím
– výstupy čisto interné, bez kontroly (plánujú recenzentov z radov OMK a iných európskych 

úradov)
– Nový analytický útvar, oficiálny vznik k 1. 2. 2022
– sociálne siete: https://www.facebook.com/oznamovatelia.sk (nie priamo analytického 

oddelenia)
– podklady k AJ dostupné: 

https://1drv.ms/u/s!AmcV1iodprY0hEDG4BubBHBkChv5?e=nEqqXB
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6. Kandidáti na pozorovateľov
Odbor stratégie a analýz NKÚ (15 analytických zamestnancov)
Ciele: nadviazanie kontaktov v prípade recenzovania výstupov, získavanie dát, 
výmena skúseností, spolupráca s ďalšími AJ na výstupoch

– Riaditeľ: Jana Juriová (priama nadriadená: generálna riaditeľka kancelárie predsedu)
– Výberové konanie: test analytických zručností, IT test (plánujú aj prípadovú štúdiu)
– Výstupy recenzujú podľa typu materiálu: písomné recenzie + ústne konzultácie s 

expertami počas tvorby materiálu
– V roku 2021: 10 analytických výstupov (10 zverejnených) 

https://www.nku.gov.sk/sk/analyzy
– podklady k AJ dostupné: 

https://1drv.ms/u/s!AmcV1iodprY0hD47R4YwPxUqoIA9?e=3fZBLm
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6. Kandidáti na pozorovateľov
Odbor analýz a prognóz , FR SR (5 analytických zamestnancov)
Ciele: budovať AJ v súlade s metodikou, držať krok s požiadavkami na kvalitu, byť 
v línii s víziou budovania AJ, zvyšovať kvalitu práce, nadväzovať kontakty

– Riaditeľ Rastislav Gábik (generálny riaditeľ Sekcie boja proti podvodom a analýzy 
rizík)

– výberové konanie: odborný test, cudzí jazyk, test analytického myslenia, IT test, ústny 
pohovor

– Písomné recenzie k materiálom písomne obdržia od 3-4 odborníkov +ústne 
konzultácie s expertami počas tvorby materiálu

– v roku 2021 spolupracovali s IFP a ÚHP na tvorbe analytického materiálu Písať listy 
sa oplatí, ktorý je zverejnený na stránkach IFP

– podklady k AJ dostupné: 
https://1drv.ms/u/s!AmcV1iodprY0hD8Y_DB5W4pCPB6Q?e=sbZINg
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7. Ďalšie kroky pri budovaní nových inštitúcií
• Menovanie 4 členov RV

• 2 ex offo
• 2 zvolení

• Zasadnutie RV so 4 členmi
• Voľba 3 zo 6 kandidátov za členov RV spomedzi návrhov OMK

• Menovanie 3 externých zvolených členov RV
• Zasadnutie kompletného RV so 7 členmi

• schvaľuje hodnotenie kritérií kvality 2021-2022
• schvaľuje ozdravné plány a termíny ich plnenia
• hodnotí plány práce AJ na rok 2022 a odporúča zmeny vo financovaní 

AJ
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8. Rôzne
• Stáli zástupcovia členov OMK

• zaslať meno a kontakt do 8.4. 2022 

• Vyhodnotenie plánov práce za 2021
• Plány práce na 2022 (prerátané na FTE)

• Spolupráca so Sekciou výskumu, vývoja a inovácií na ÚV SR
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Ďakujem za pozornosť
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BACKUP
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Hodnotenie kritérií kvality 1.2.2021 – 31.1. 2022
• Hodnotené: 14 analytických jednotiek

• Splnené kritériá: 9
• Nesplnené kritériá: IZA, CpHO, IVP, ISBA, IPP

• Produkcia recenzovaných výstupov: IZA, CpHO, IVP, ISBA, IPP
• Publikácia výstupov: CpHO, IPP

• Ozdravné plány
• Produkcia recenzovaných výstupov: IZA, CpHO, IVP, ISBA, IPP
• Publikácia výstupov: CpHO, IPP

• Konzultácie s predsedom OMK o plnení ozdravných plánov
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Hodnotenie kritérií kvality za rok 2021

21. 3. 2023 24

Kapitola Veľkosť AJ 
(1.2.2021)

Celkové 
hodnotenie

Riadiaca 
pôsobnosť Výber ľudí Recenzované výstupy Zverejnenie 

výstupov Ozdravný plán

Inštitút dopravnej 
politiky
Ministerstvo 
dopravy a výstavby 
SR

malá 
(5) 14/13

minister Andrej 
Doležal (3/2)

- predpis je
- testy 

skontrolované 
(5/5)

Výber (4) 
(4/4)

Mediálne výstupy (2)
(2/2)

NIE

Inštitút finančnej 
politiky
Ministerstvo 
financií SR

veľká 
(32) 36/27

štátny tajomník 
Marcel Klimek
(2/2)

- predpis je
- testy 

skontrolované 
(5/5)

Dlhodobá starostlivosť 
(2)
Macroeconomic model 
(4)
Marečku (2)
Listy (2) 
MRK (2)
Labour market (4)
(16/16)

Priemysel(1); 
Dlhodobá 
starostlivosť (1);
Koľko stojí dieťa (1);
Elasticity (tax. 
income) (1);
Macroeconomic
model (1); Mareček 
(1); Listy (1);
Soc.siete (3,5);
Mediálne výstupy 
(2,5) (13/4)

NIE

Útvar hodnoty za 
peniaze
Ministerstvo 
financií SR

veľká 
(35) 32,5/27

štátny tajomník 
Marcel Klimek
(2/2)

- predpis je
- testy 

skontrolované 
(5/5)

Dopravný uzol BA (4); 
Plodnosť (2); Investičné 
projekty (2); NKKC (2); 
Listy (2); MRK (1); 
ZSSK (4)
(17/16) 

Listy (1); kongresové 
centrum (1); Blogy 
(0,5);
Soc. Siete (2);
Mediálne výstupy (4)
(8,5/4)

NIE

Inštitút zdravotných 
analýz
Ministerstvo 
zdravotníctva SR

malá
(7) 11/22

minister
Vladimír 
Lengvarský
(3/2)

- predpis je
- testy 

skontrolované 
(5/5)

Angioplastika (4)
(0/12)

Mediálne výstupy (3)
(3/3)

ÁNO
- zrecenzovať potrebný 
počet výstupov (12 
bodov)



Hodnotenie kritérií kvality za rok 2021
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Kapitola Veľkosť 
AJ 

(1.2.2021)

Celkové 
hodnotenie

Riadiaca 
pôsobnosť Výber ľudí Recenzované 

výstupy Zverejnenie výstupov Ozdravný plán

Centrum pre 
hospodárske 
otázky
Ministerstvo 
hospodárstva SR

malá 
(3) 11/13

minister Richard 
Sulík (3/2)

- predpis je
- testy 

skontrolované, 
(5/5)

Nerastné bohatstvo 
(2); Kam investuješ?
(2) (2/4)

Nerastné bohatstvo (1) 
(1/2)

ÁNO:
- zrecenzovať a vypublikovať

potrebný počet výstupov (2 
body)

Inštitút kultúrnej 
politiky
Ministerstvo 
kultúry SR

malá 
(5) 14,5/13

ministerka
Natália Milanová
(3/2)

- Predpis je
- testy 

skontrolované 
(5/5)

Covid -19 (2);
Metodika (2) (4/4)

Covid – 19 (1)
Metodika (1)
Mediálny výstup (0,5) 
(2,5/2)

NIE

Analytický útvar
Ministerstvo 
obrany SR malá 

(6) 14/13

minister 
Jaroslav Naď
(3/2)

- predpis je
- testy 

skontrolované
(5/5)

výnosy z reklám (2); 
Metodika (2);
(4/4)

výnosy z reklám (1); 
Soc. Siete (1) 
(2/2)

NIE
- bude potrebné vybrať 

nového riaditeľa/riaditeľku
- bude potrebné zrealizovať 

verejné vypočutie

Inštitút
environmentálnej 
politiky 
Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

stredná 
(9) 26,5/22

minister Ján 
Budaj (3/2)

- predpis je
- testy 

skontrolované 
(5/5)

čo vás v tej škole 
učia (3); air pollution
(4); Smetisko (4); 
Investičné projekty 
(2)
(13/12)

čo vás v tej škole učia 
(1); air pollution (1); 
Investičné projekty (1);
Soc. Siete (1); 
Mediálne výstupy (1,5)
(5,5/3)

NIE
- bude potrebné zrealizovať
verejné vypočutie nového 
riaditeľa (predbežne 
13.4.2022)
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Kapitola Veľkosť 
AJ 

(1.2.2021)

Celkové 
hodnotenie

Riadiaca 
pôsobnosť Výber ľudí Recenzované výstupy Zverejnenie 

výstupov Ozdravný plán

Sekcia inovácií, 
strategických
investícií a analýz
Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a 
informatizácie (bývalý 
ÚPVII SR)

malá 
(6) 16,5/13

ministerka
Veronika
Remišová
(3/2)

- predpis je
- testy 

skontrolované  
(5/5)

Kde si Slovensko (2); 
Metodika (2); 
Nepripojení (2)
(6/4)

Metodika (1); 
Mediálne výstupy 
(1,5) 
(2,5/2)

NIE

Inštitút sociálnej 
politiky 
Ministerstvo práce 
sociálnych vecí 
a rodiny SR

veľká 
(18) 29/27

minister Milan 
Krajniak (3/2)

- predpis je
- testy 

skontrolované 
(5/5)

- bodovanie 
novoprijatých

pomoc regiónom (4);
Prax (4); 
Centrá práv. pomoci (4);
Sezónne očisťovanie  (4) 
(16/16)

Soc. Siete (1) 
Blízka pomoc (1)
Mediálne výstupy (3)
(5/4)

NIE

Inštitút pre stratégie a 
analýzy 
Úrad vlády SR 

stredná 
(10) 23,5/22

vedúci Úradu 
vlády Július 
Jakab (3/2)

- predpis je
- testy sú 

skontrolované 
(5/5)

- bodovanie 
novoprijatých

Decentralizácia (4); 
typológia (4); Report 
SR2020 (4)
(12/12)

Decentralizácia (1), 
typológia (1), NRP 
(1), Soc. Siete (0,5) 
(3,5/3)

NIE
- bude potrebné 

zrealizovať verejné 
vypočutie novej 
riaditeľky
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Kapitola Veľkosť AJ 
(1.2.2021)

Celkové 
hodnotenie

Riadiaca 
pôsobnosť Výber ľudí Recenzované 

výstupy
Zverejnenie 

výstupov Ozdravný plán

Inštitút vzdelávacej 
politiky
Ministerstvo 
školstva vedy, 
výskumu a športu 
SR

stredná
(9) 18/22

minister 
Branislav 
Gröhling (3/2)

- Predpis je
- testy 

skontrolované 
(5/5)

Čo Vás v tej škole 
učia (1);
Metodika (2); Odliv 
mozgov II. (2); digit. 
vybavenosť (2)
Regionálne 
odmeňovanie (2)
(7/12)

Čo vás v tej škole 
učia (1); Metodika 
(1); Odliv mozgov 
II. (1)
(3/3)

ÁNO
- zrecenzovať potrebný 

počet výstupov (5 
bodov)

Inštitút správnych a 
bezpečnostných 
analýz 
Ministerstvo vnútra 
SR veľká 

(15) 25,5/27

štátny tajomník 
Ján Lazar (2/2)

- predpis je
- testy 

skontrolované 
(5/5)

Metodika (2); 
Cudzinecká (2); 
Stavebné konanie (4)
Interné projekty (2) 
Okresné úrady (4)
Prednosta (2) 
(14/16)

Cudzinecká (1); 
Metodika (1);
Stavebné konanie 
(1); interné 
projekty (1)
Mediálny výstup 
(0,5); (4,5/4)

ÁNO
- zrecenzovať potrebný 

počet výstupov (2 
body)

Inštitút 
pôdohospodárskej
politiky
Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR

malá 
(3) 11,5/13

minister Samuel
Vlčan (3/2)

- predpis je
- testy

skontrolované
(5/5)

Veľkosť polí (2)
(2/4)

Mediálne výstupy 
(1,5) (1,5/2)

ÁNO
- výber 

riaditeľky/riaditeľa
- verejné vypočutie
- zrecenzovať a 

vypublikovať potrebný 
počet výstupov (2 
body)
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Kapitola Veľkosť AJ 
(1.2.2022)

Celkové 
hodnotenie

Riadiaca 
pôsobnosť Výber ľudí Recenzované výstupy Zverejnenie 

výstupov Ozdravný plán

Inštitút dopravnej 
politiky
Ministerstvo 
dopravy a výstavby 
SR

malá 
(5 + 0N) 9/13

minister Andrej 
Doležal (3/2)

- predpis je
- testy 

skontrolované 
(5/5)

Vlak (2)

(0/4)

(ne)máš na výber (1)

(1/2)

NIE

Inštitút finančnej 
politiky
Ministerstvo 
financií SR veľká 

(30 + 2N) 13,5/27

štátny tajomník 
Marcel Klimek
(2/2)

- predpis je
- testy 

skontrolované 
(5/5)

Prvá pomoc (3)
Minimálka (2) 
Kompas (4) 

(5/16)

Mediálne výstupy 
(Cenker – V redakcii, 
Zudel – TA3, Valachy 
- Nko) (1,5)

(1,5/4)

NIE

Útvar hodnoty za 
peniaze
Ministerstvo 
financií SR veľká

(35 + 6N) 12/27

štátny tajomník 
Marcel Klimek
(2/2)

- predpis je
- testy 

skontrolované 
(5/5)

Prvá pomoc (3)
Výskum a vývoj (2)
Štipendium MF (2)
Dekarbonizácia 2030 
(3) Menej je viac (2)

(5/16)

(0/4)

NIE

Inštitút zdravotných 
analýz
Ministerstvo 
zdravotníctva SR

stredná 
(12 + 1N) 8/20

minister
Vladimír 
Lengvarský
(3/2)

- predpis je
- testy 

skontrolované 
(5/5)

(0/10)
Mediálne výstupy 
(Mišík – V redakcii) 
(0,5)
(0,5/3)

ÁNO
- zrecenzovať potrebný 
počet výstupov
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Kapitola Veľkosť 
AJ 

(1.2.2022)

Celkové 
hodnotenie

Riadiaca 
pôsobnosť Výber ľudí Recenzované 

výstupy Zverejnenie výstupov Ozdravný plán

Centrum pre 
hospodárske 
otázky
Ministerstvo 
hospodárstva SR

malá 
(4 + 1N) 8/13

minister Richard 
Sulík (3/2)

- predpis je
- testy 

skontrolované, 
(5/5)

(0/4) (0/2)

ÁNO
- zrecenzovať a vypublikovať

potrebný počet výstupov

Inštitút kultúrnej 
politiky
Ministerstvo 
kultúry SR

malá
(5 +1N) 8/13

ministerka
Natália Milanová
(3/2)

- Predpis je
- testy 

skontrolované 
(5/5)

(0/4) (0/2)

NIE

Analytický útvar
Ministerstvo 
obrany SR malá

(4 +1N) 8/13

minister 
Jaroslav Naď
(3/2)

- predpis je
- testy 

skontrolované
(5/5)

Služby (2)

(0/4)
(0/2)

NIE
- bude potrebné vybrať 

nového riaditeľa/riaditeľku
- bude potrebné zrealizovať 

verejné vypočutie

Inštitút
environmentálnej 
politiky 
Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

stredná 
(8 +1N) 8/20

minister Ján 
Budaj (3/2)

- predpis je
- testy 

skontrolované 
(5/5)

Dekarbonizácia 
2030 (1)

(0/10)
(0/3)

NIE
- bude potrebné zrealizovať
verejné vypočutie nového 
riaditeľa
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Kapitola Veľkosť 
AJ 

(1.2.2022)

Celkové 
hodnotenie

Riadiaca 
pôsobnosť Výber ľudí Recenzované výstupy Zverejnenie 

výstupov Ozdravný plán

Sekcia inovácií, 
strategických
investícií a analýz
Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a 
informatizácie (bývalý 
ÚPVII SR)

stredná
(9 + 0N) 8/20

ministerka
Veronika
Remišová
(3/2)

- predpis je
- testy 

skontrolované  
(5/5)

(0/10) (0/3)

NIE

Inštitút sociálnej 
politiky 
Ministerstvo práce 
sociálnych vecí 
a rodiny SR

veľká
(18 + 4N) 12/27

minister Milan 
Krajniak (3/2)

- predpis je
- testy 

skontrolované 
(5/5)

Job retention (4)
CBA včasná intervencia (4)
(4/16) (0/4)

NIE

Inštitút pre stratégie a 
analýzy 
Úrad vlády SR 

stredná
(13 + 0N) 8/20

vedúci Úradu 
vlády Július 
Jakab (3/2)

- predpis je
- testy 

skontrolované 
(5/5)

Highway (4)

(0/10) (0/3)

NIE
- bude potrebné 

zrealizovať verejné 
vypočutie novej 
riaditeľky
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Kapitola Veľkosť AJ 
(1.2.2022)

Celkové 
hodnotenie

Riadiaca 
pôsobnosť Výber ľudí Recenzované 

výstupy
Zverejnenie 

výstupov Ozdravný plán

Inštitút vzdelávacej 
politiky
Ministerstvo 
školstva vedy, 
výskumu a športu 
SR

stredná
(10 + 2N) 8/20

minister 
Branislav 
Gröhling (3/2)

- Predpis je
- testy 

skontrolované 
(5/5)

(0/10)
(0/3)

ÁNO
- zrecenzovať potrebný 

počet výstupov

Inštitút správnych a 
bezpečnostných 
analýz 
Ministerstvo vnútra 
SR

veľká 
(18 + 6N) 7/27

štátny tajomník 
Ján Lazar (2/2)

- predpis je
- testy 

skontrolované 
(5/5)

(0/16)

Efektívnosť 
okresné úrady (1)

(1/4)

ÁNO
- zrecenzovať potrebný 
počet výstupov

Inštitút 
pôdohospodárskej
politiky
Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR

malá 
(3 + 0N) 8/13

minister Samuel
Vlčan (3/2)

- predpis je
- testy

skontrolované
(5/5)

(0/4) (0/2)

ÁNO
- výber 

riaditeľky/riaditeľa
- verejné vypočutie
- zrecenzovať a 

vypublikovať potrebný 
počet výstupov
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