Župný spravodajca

pre občanov Trnavského samosprávneho kraja

Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2010
Assessment Framework - Spoločný
systém hodnotenia kvality) a môžeme využiť tzv. benchlearning, teda
učiť sa na základe skúseností iných
organizácií.
Hodnotenie TTSK prebieha na
základe modelu samohodnotenia CAF. Ako toto hodnotenie
prebiehalo, aké kritéria ste pri
hodnotení sledovali?
Na úrade bol vytvorený tzv. CAF
tím, ktorý pripravil samohodnotiacu správu. CAF tím sa skladá z
garanta, metodika a vlastníkov kritérií. Samohodnotiaca správa bola
vypracovaná podľa doporučenej
šablóny, pozostávala z vypracovania predpokladových a výsledkových kritérií. Súčasťou správy bolo
predstavenie organizácie, organizačná štruktúra, popis jednotlivých
kritérií, pri každom kritériu opis
silných stránok a návrh oblastí pre
zlepšovanie.
Na Úrade TTSK prebehlo 14 júla
posúdenie odborným tímom.
Aké boli výsledky hodnotenia?
Posúdenie na mieste sa konalo
na základe rozhodnutia externého

tímu posudzovateľov o postupe
TTSK do finále súťaže. Do finále
súťaže sa dostanú len organizácie,
ktoré získajú minimálne 180 bodov.
Pri posúdení na mieste sa overujú
všetky údaje potrebné pre stanovenie konečného bodového hodnotenia. Oficiálne výsledky hodnotenia sa dozvieme v druhej polovici
októbra.
TTSK zo súťaže získa externé
posúdenie svojej činnosti. Ako
využijete tieto výsledky? Pomôžu kraju pri ďalšom zefektívňovaní Vašej činnosti?
Na základe posúdenia na mieste
nám externý tím posudzovateľov
zašle spätnú správu, v ktorej nám
navrhne oblasti a námety na zlepšovanie. Následne pripravíme akčný
plán a dohodneme harmonogram
jeho plnenia. Samohodnotenie je
permanentný proces, ktorý bude
na našom úrade pokračovať každý rok, na základe výsledkov bude
každoročne spracovaný akčný plán
na zlepšenie výkonnosti a zvýšenie
kvality.
Ivan Krajčovič

V Holíči pripravili Sviatok vína

Zlatá medaila
pre Charfreitaga

Do jedenásteho ročníka súťaže
Národná
cena SR za
kvalitu 2010
sa záväzne
prihlásilo
32 organizácií verejnej správy a
podnikateľského sektora. Medzi
postupujúcimi do finále je aj Trnavský samosprávny kraj. (TTSK).
Cieľom účasti v súťaži je posúdiť
svoje aktivity v rámci systému
manažérstva kvality zamerané
na výsledky a priority, motivovať
zamestnancov k úsiliu o trvalé
zlepšovanie systému manažérstva
a profesionálny rozvoj, zhodnotiť
efektívnosť a kvalitu činností organizácie a posilniť svoje postavenie na národnej i medzinárodnej
úrovni.
O prihláške TTSK do súťaže sme
sa zhovárali s vedúcou oddelenia
správy registratúry Emíliou Kraicovou (na snímke).

V júni zažili Holíčania ďalšiu významnú udalosť. V rámci podujatia nazvaného Sviatok vína bola
oficiálne otvorená nová zámocká
vináreň a jeden z bastiónov zámku.
Slávnostný ceremoniál sprevádzajúci ich odovzdanie bol zároveň
nevšedným otvorením letnej turistickej sezóny.
Ako hostia sa ho okrem iných zúčastnili predstavitelia partnerského
mesta Hollabrunn, poslanec TTSK a
primátor Skalice Stanislav Chovanec, starostovia obcí okresu Skalica,
či poslanci mestského zastupiteľstva v Holíči. Účastníkov slávnosti
prišiel z pódia v zrekonštruovanom
bastióne pozdraviť a privítať podpredseda TTSK a primátor Holíča
Zdenko Čambal.
Zámocká vináreň, ktorá vznikla rekonštrukciou časti objektu takzvaného depozitu i zrekonštruovaný
bastión boli zrealizované ako investičné akcie v rámci projektu Tereziánsky remeselný dvor, schváleného v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce SR–AT 2007-2013. Jeho
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Prečo sa TTSK rozhodol zapojiť do súťaže Národná cena SR za
kvalitu?
TTSK sa zapojil do súťaže o Národnú cenu za kvalitu prvýkrát.
Rozhodli sme sa zapojiť do súťaže
hlavne z toho dôvodu, že chceme
zvýšiť kvalitu našej práce a dosiahnutých výsledkov, chceme sa
v budúcnosti porovnávať s inými
organizáciami v oblasti verejnej
správy, či už doma alebo v zahraničí prostredníctvom metódy
benchmarkingu (špecifický proces
spracovania informácií) a hľadať
nové prístupy, ktoré prinesú zlepšenie výkonnosti.
Čo čakáte od výsledkov tejto
súťaže?
Ak sa nám podarí úspešne obstáť
v súťaži, prinesie nám to národné
uznanie našej práce a dosiahnutých výsledkov. Účasť v súťaži nám
umožňuje registráciu na internetových stránkach EIPA (Európsky inštitút pre verejnú správu), kde získame
prístup k informáciám o ostatných
organizáciách využívajúcich model
samohodnotenia CAF (Common

cieľom je prehĺbenie spolupráce medzi partnerskými mestami
Holíč a rakúskym Hollabrunnom
prostredníctvom spoločných kultúrnych podujatí. Sviatok vína ako
neinvestičná akcia tohoto projektu
je v Holíči prvým podujatím, ktoré
sa už začali uskutočňovať a ďalej
budú pokračovať v oboch mestách.
Okrem otvorenia vinárne bol v
rámci oficiálneho programu Sviatku vína odovzdaný do užívania aj
jeden zo zámockých bastiónov. Zámerom mesta je postupne zveľadiť
a obnoviť aj ďalšie objekty patriace
k zámku. V štádiu príprav je objekt
takzvanej Tabačiarne, v ktorom by
malo vzniknúť konferenčné
centrum.
Sviatok
vína priniesol ešte
jeden významný
moment
z pohľadu

partnerstva oboch miest – vymenili
si reprezentačné vzorky vína. Odborná výberová komisia z viac ako
dvadsiatich vín vypestovaných vinármi z oblastí Holíča a Hollabrunnu vybrala dve najlepšie. Reprezentovať Rakúšanov bude Cisárske
biele víno značky Gelber Muskateller (majster Műllner z Hollabrunnu),
mesto Holíč dostalo víno značky
Frankovka modrá pod názvom Cisárske červené (vinár Peter Podola).
text a foto: L. Novák
Projekt je spolufinancovaný 85% z
prostriedkov EÚ a ERDF
Investícia do Vašej budúcnosti

Fantastický
úspech pre trnavskú atletiku! Slovenský
kladivár Libor
Char freitag
získal na majs t ro v s t v á c h
Európy v Barcelone prvú zlatú
medailu v ére samostatného Slovenska. Trnavčan zaknihoval ďalší
skvelý úspech po bronzovej medaile na majstrovstvách sveta v Osake
v roku 2007.
Charfreitag bol na európskom
šampionáte favoritom. Najskôr vyhral kvalifikáciu a v hlavnej súťaži
zvíťazil pokusom 80,02 metra, keď
ako jediný z finalistov prekonal
métu extratriedy (80 m). Za slovenským rekordom z Prahy 2003 zaostal o dvadsaťjeden centimetrov.
Libor pochádza z atletickej rodiny, otec Libor je aj jeho trénerom.
Charfreitagovo zlato je krásnym príspevkom k storočnici organizovanej
atletiky v Trnave, ktorú si pripomíname práve tento rok. Zástupcovia
všetkých atletických subjektov v Trnave oslávia toto výročie vydaním
reprezentatívnej publikácie, ktorú
už začali pripravovať.
-ls-

