
Z á p i s n i c a  

z 3. zasadnutia Komisie pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

(Úrad vlády SR, 24. apríla 2019, 13.00 hod.) 

 

Program: 

1. Privítanie, úvod 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Diskusia o hodnotiacom mechanizme záujemcov o kandidatúru 

4. 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:  

Jediným bodom rokovania bola diskusia o návrhu mechanizmu hodnotenia záujemcov o kandidatúru 

a o rôznych možnostiach vyhodnocovania jednotlivých záujemcov.  

Komisia vychádzala z návrhu p. Demčáka, ktorý sumarizoval zákonné požiadavky na spôsob výberu 

najúspešnejších kandidátov, navrhoval alternatívy spôsobu hlasovania o kandidátoch a možné kritériá 

pre posudzovanie jednotlivých kandidátov.  

V rámci diskusie sa členovia zhodli na základných kritériách, ktoré považujú za kľúčové a zhodli sa aj na 

váhe (bodovaní) jednotlivých kritérií  u každého záujemcu. Zároveň sa dohodli na spôsobe hodnotenia 

a hlasovania o záujemcoch o kandidatúru.  

Hodnotiace kritériá ako aj spôsob hodnotenia budú schválené vo forme dodatku č. 1 k Rokovaciemu 

poriadku komisie.  

Ad 4:  

Členovia komisie sa dohodli na termínoch ďalších zasadnutí nasledovne:  

7. mája 2019 o 14.00 hod. – otváranie obálok v kancelárii predsedu komisie 

13. mája 2019 o 13.00 hod. – prvé vyhodnotenie záujemcov podľa obsahu prihlášok (v kancelárii 

predsedu komisie) 

27. mája 2019 o 9.00 hod. – sumarizácia faktov o záujemcoch vyplývajúcich z prihlášok a verejne 

dostupných informácií (v kancelárii predsedu komisie) 

3. júna 2019 o 9.00 hod. – stretnutie k príprave verejného vypočutia záujemcov spojené s ohliadkou 

priestorov, v ktorom sa vypočutie uskutoční (hotel Bôrik)  

4. – 6. júna 2019 o 9.00 hod. – verejné vypočutie prihlásených záujemcov (dĺžka trvania stretnutia bude 

závisieť od počtu prihlásených záujemcov, termín potvrdí ÚVSR po preverení dostupnosti priestorov 

hotela Bôrik)  



13. – 14. júna 2019 o 9.00 hod. – vyhodnotenie verejného vypočutia záujemcov, záverečné hlasovanie 

a schválenie záujemcov, ktorí budú navrhnutí na schválenie vládou SR 

V Bratislave, 24. apríla 2019 

 


