
Z á p i s n i c a  

z 2. zasadnutia Komisie pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

(Úrad vlády SR, 2. apríla 2019, 14.00 hod.) 

 

Program: 

1. Privítanie, úvod 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Informácie o zverejnení výzvy  

4. Schválenie zápisnice z 26. marca 2019 

5. Schválenie rokovacieho poriadku komisie 

6. Diskusia o hodnotiacom mechanizme záujemcov o kandidatúru 

7. Záver 

 

Ad 1 a 2:  

Členov komisie privítal predseda komisie, p. Peter Kovařík. Po krátkom úvode členovia komisie schválili 

návrh programu rokovania bez pripomienok.  

Ad 3:  

Tajomníčka komisie, p. Alexandra Kapišovská, informovala členov komisie o tom, že od štvrtka, 28. 

marca 2019 je výzva zverejnená na webovom sídle úradu vlády, v piatok, 29. marca 2019 úrad vlády 

poskytol tlačové vyhlásenie pre TASR s informáciou o zverejnení výzvy a dňa 1. apríla 2019 bola výzva 

na prihlasovanie záujemcov zverejnená v denníku Hospodárske noviny. Úrad vlády očakával ešte 

zverejnenie výzvy vo vysielaní RTVS. Podľa informácií tlačového oddelenie výzva bola zverejnená vo 

vysielaní SRo, zverejnenie výzvy v televíznom vysielaní sa očakávalo.  

Ad 4:  

Komisia schválila finálne znenie zápisnice z prípravného zasadnutia dňa 26. marca 2019, ktoré bude 

zverejnené na webovom sídle úradu vlády.  

Ad 5:  

Komisia prediskutovala a schválila návrhy na zmenu a doplnenie rokovacieho poriadku. Finálne znenie 

bude podrobené jazykovej korektúre a po jej vykonaní bude zverejnené na webovom sídle úradu vlády.  

Ad 6:  

Komisia diskutovala o mechanizme hodnotenia záujemcov o kandidatúru a o rôznych možnostiach 

vyhodnocovania jednotlivých záujemcov.  

Súčasťou hodnotenia by malo byť slovné hodnotenie každého záujemcu, ktoré bude súčasťou návrhu 

na rokovanie vlády.  

Kritériá hodnotenia a mechanizmu hodnotenia záujemcov budú predmetom ďalšej diskusie.  

Ad 7:  



Tajomník komisie pripraví návrhy hodnotiacich hárkov na najbližšie zasadnutie komisie. Členovia 

komisie si pripravia návrhy kritérií, na základe ktorých budú prihlásení záujemcovia objektívne 

hodnotení.  

Členovia komisie zvážia svoje predstavy o fungovaní úradu, na základe čoho bude možné definovať 

kritériá pre výber najvhodnejších záujemcov.  

Ďalšie zasadnutie komisie sa uskutoční 24. apríla 2019 o 13.00 hod. v kancelárii predsedu komisie.  

 

V Bratislave, 2. apríla 2019 

 


