
Z á p i s n i c a  

z 5. zasadnutia Komisie pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

(Úrad vlády SR, 13. mája 2019, 13.00 hod.) 

 

Program: 

1. Privítanie, úvod 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Kontrola splnenia formálnych náležitostí prihlášok záujemcov o kandidatúru na predsedu 

úradu 

4. Diskusia o organizačnom zabezpečení a priebehu verejného vypočutia záujemcov 

5. Diskusia a schválenie okruhov tém verejného vypočutia záujemcov 

6. Záver 

 

Ad 1 a 2:  

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

komisie schválili návrh programu rokovania bez pripomienok.  

Ad 3:  

Členovia komisie preskúmali splnenie formálnych náležitostí doručených prihlášok záujemcov 

o kandidatúru na predsedu úradu.  

Tajomníčka komisie oznámila členom, že záujemca o kandidatúru, p. Šaling, na vyzvanie doplnil údaje 

potrebné pre vyžiadanie odpisu z RT.  

Keďže niektoré prihlášky neobsahovali všetky informácie potrebné pre vyžiadanie odpisu, bude 

potrebné dotknutých záujemcov kontaktovať a tieto údaje si dožiadať. V opačnom prípade budú títo 

záujemcovia vylúčení z verejného vypočutia. 

Ad 4:  

Komisia prediskutovala priebeh verejného vypočutia. Z diskusie vyplynuli nasledujúce závery:  

a) Verejné vypočutie záujemcov sa začne 4. júna 2019 o 8.30 hod. vo vymedzených priestoroch 

vládneho hotela Bôrik;  

b) ÚVSR zabezpečí pozvánky pre záujemcov na verejné vypočutie na presnejšie vymedzený čas ;  

c) Komisia vypočuje 6 záujemcov v prvý deň (4.6.2019) a 5 záujemcov v druhý deň (5.6.2019);   

d) Záujemcovia budú vypočutí v abecednom poradí;  

e) Záujemcovia v zmysle Rokovacieho poriadku nemôžu byť prítomní na vypočutí ostatných 

záujemcov, preto je potrebné zabezpečiť pre nich vyhradený čakací priestor s drobným 

občerstvením;  

f) ÚVSR preverí možnosti streamovania verejného vypočutia a zabezpečenia záznamov 

z verejného vypočutia na účely ich zverejnenia na webovom sídle ÚVSR;  

g) ÚVSR zabezpečí pozvánky pre členov vlády a poslancov NRSR v súlade so zákonom č. 54/2019 

Z.z. 



Ad 5:  

Komisia sa zhodla, že okruhy tém na verejné vypočutie sa v zásade zhodujú s obsahom dodatku č. 1 

k Rokovaciemu poriadku a s hodnotiacim hárkom schváleným komisiou.  

Ide o tieto okruhy:  

a) Obhajoba koncepcie rozvoja úradu – vízia záujemcu o fungovaní úradu, posúdenie 

inovatívneho prístupu záujemcu k zriadeniu a fungovaniu úradu;  

b) Integrita záujemcu – posúdenie jeho nezávislosti, jeho etických hodnôt, doterajších 

protikorupčných aktivít; 

c) Pracovné skúsenosti záujemcu – posúdenie obsahu životopisu z hľadiska relevancie jeho 

doterajších pracovných skúseností, najmä v oblasti ochrany oznamovateľov prípadne 

v obdobných oblastiach, posúdenie doterajších pracovných úspechov záujemcu; 

d) Schopnosti záujemcu – posúdenie manažérskych schopností záujemcu, schopnosti vedenia 

tímu a vybudovania inštitúcie, komunikačných schopností a spôsobilosti záujemcu viesť dialóg. 

Ad 6:  

Priestory hotela Bôrik si bude môcť komisia prezrieť vopred, dňa 3. júna 2019 v popoludňajších 

hodinách.  

Ďalšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 27. mája 2019 o 9.00 hod.  

 

V Bratislave, 15. mája 2019 

 

v.r. Peter Kovařík 
predseda 

 


