
Dodatok č. 1  

k Rokovaciemu poriadku Komisie pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu 

Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

Komisia pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti (ďalej len „Komisia“) v súlade s ustanovením čl. 9 ods. 1 

Rokovacieho poriadku zo dňa 2. apríla 2019 schvaľuje Mechanizmus hodnotenia záujemcov 

o kandidatúru na predsedu Úradu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.  

Článok 2 

V čl. 9 ods. 1 Rokovacieho poriadku sa slová „komisia prijme dodatkom“ nahrádzajú slovami 

„je prílohou č. 1“.  

Článok 3 

Dopĺňa sa Príloha č. 1, ktorá znie nasledovne: 

 

Príloha č. 1 

 

Mechanizmus hodnotenia záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

 
§1 

Spôsob hodnotenia 

 
(1) Člen komisie hodnotí každého záujemcu individuálne a písomne v hárku uvedenom v 

§2. Hodnotenie pozostáva z troch fáz. 

(2) Vo fáze 1 člen komisie hodnotí podľa bodovej stupnice formálnu a obsahovú stránku 

zaslaných dokumentov.  

(3) Vo fáze 2 hodnotí podľa bodovej stupnice po vypočutí záujemcu.  

(4) Vo fáze 3 po skončení verejného vypočutia záujemcov každý člen komisie na 

neverejnom zasadnutí zdôvodní pred ostatnými členmi komisie pridelené body ako aj 

písomné hodnotenie každého záujemcu.  

(5) Po skončení diskusie o záujemcoch komisia vypracuje celkové konečné poradie 

záujemcov na základe celkového počtu pridelených bodov všetkými členmi komisie. 

V prípade rovnosti bodov u viac ako dvoch záujemcov, ktorí sa umiestnili na prvých 

dvoch miestach, je rozhodujúci pre určenie konečného poradia počet bodov, ktorý bol 

týmto záujemcom pridelený na verejnom vypočutí.  

(6) Hodnotiace hárky členov komisie sa zverejnia po prijatí rozhodnutia komisie 

o výsledku verejného vypočutia. Súčasťou hodnotiaceho hárku je informácia 

o prípadnom profesionálnom alebo osobnom vzťahu člena komisie k záujemcovi.  

 

 



 
§2 

Hodnotiace kritériá a bodovanie záujemcov 

 

Fáza 1  
Životopis – formálna a obsahová stránka 5 bodov 

Referencie a motivačný list 5 bodov 

Koncepcia – formálna a obsahová stránka 10 bodov 

Integrita Zber verejne dostupných informácií 

o záujemcoch, ich zhrnutie a oboznámenie 

členov komisie 

Fáza 2  

Koncepcia:  

- obhajoba, 

- vízia, 

- inovatívnosť (kreativita) 

20 bodov 

Integrita: 

- nezávislosť 

- etické hodnoty 

- protikorupčné aktivity 

30 bodov 

Pracovné skúsenosti a schopnosti: 

- odborné najmä v oblasti ochrany 

oznamovateľov prípadne obdobné, 

- pracovné úspechy,  

- manažérske(vedenie tímu, 

vybudovanie inštitúcie) 

20 bodov 

Komunikačné schopnosti, vedenie dialógu 10 bodov 

Fáza 3  

Vyhodnotenie, diskusia, hlasovanie 

v prípade rovnosti bodov u viac ako dvoch 

záujemcov s najvyšším počtom bodov 

 

 

§3 

Hodnotiaci hárok 
 

Meno a priezvisko člena komisie: ..................................................... 

Meno a priezvisko záujemcu: 

 

Fáza 1  
Životopis – formálna a obsahová stránka  

Referencie a motivačný list  

Koncepcia – formálna a obsahová stránka  

Integrita  

Fáza 2  

Koncepcia:  

- obhajoba, 

- vízia, 

- inovatívnosť (kreativita) 

 

Integrita:  



- nezávislosť 

- etické hodnoty 

- protikorupčné aktivity 

Pracovné skúsenosti a schopnosti: 

- odborné najmä v oblasti ochrany 

oznamovateľov prípadne obdobné, 

- pracovné úspechy,  

- manažérske(vedenie tímu, 

vybudovanie inštitúcie) 

 

Komunikačné schopnosti, vedenie dialógu  
 

Slovné hodnotenie záujemcu: 

 

 

 

 

 

Vzťah k členovi komisie:  Áno                                            Nie 

Ak áno, aký (blízka osoba, priateľ, spolužiak, bývalý kolega, pracovný kontakt z minulosti, a pod.):  

 

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenie 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom schválenia komisiou.  

 

V Bratislave, 7. mája 2019 (14 hod. 50 min.) 

 

v.r. Peter Kovařík 

predseda komisie 

 

 


