
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Úrad pre verejné obstarávanie potrebuje dôveryhodného podpredsedu 
 

Dôvera vo funkčné nezávislé inštitúcie je jedným zo základných predpokladov pre stabilitu demokracie. 

Verejné obstarávanie je práve jednou z takých oblastí, v ktorej je nevyhnutné postupnými krokmi 

pracovať na prinavrátení dôvery odbornej komunity, ale aj širokej verejnosti vo fungovanie celého 

systému, vrátane samotnej inštitúcie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).  

Podnikateľská komunita už počas roku 2017 aktívne presadzovala transparentný spôsob voľby 

predsedu ÚVO, či členov Rady ÚVO. Koalícia obchodných komôr a podnikateľských združení hlásiacich 

sa k Iniciatíve za vládu zákona (Rule of Law Initiative) požadovala, aby princípy nezávislosti a odbornosti 

boli hlavnými faktormi pri voľbe predstaviteľov uvedených inštitúcii. Aj vďaka tomuto tlaku odbornej 

verejnosti prebehol proces výberu pod drobnohľadom širokej verejnosti a v kvalitatívne lepšom 

nastavení ako v minulosti.  

Pozitívne hodnotíme kroky predsedu ÚVO M. Hliváka vedúce k posilneniu odbornosti a zvýšeniu 

reputácie tejto inštitúcie. Ide predovšetkým o zriadenie Inštitútu pre verejné obstarávanie, či aktívnu 

spoluprácu s relevantnými medzinárodnými organizáciami, ako aj slovenskými subjektmi 

z akademického a neziskového sektora. Pre zvýšenie dôveryhodnosti je rovnako dôležité fungovanie 

a konzistentnosť v rozhodovaní Rady ÚVO ako hlavného odvolacieho orgánu.  

Pre posilňovanie dôvery a zvyšovanie odbornosti je preto nevyhnutné, aby proces výberu nového 

podpredsedu ÚVO prebehol v maximálnej možnej miere transparentne, a aby hlavnými kritériami pre 

výber boli práve odbornosť a nezávislosť. Dnes, keď sme svedkami klesajúcej dôveryhodnosti 

verejných inštitúcii, je ešte viac ako kedykoľvek predtým nevyhnutné, aby pozícia podpredsedu ÚVO 

nepodliehala politickým dohodám. Najmä, keď podpredseda ÚVO zároveň zohráva významnú úlohu 

vo fungovaní Rady ÚVO. V opačnom prípade hrozí, že doteraz podniknuté pozitívne kroky zo strany 

nového vedenia ÚVO neprinesú očakávané pozitívne zmeny.  

Ako obchodné komory a podnikateľské združenia, ktorým záleží na posilňovaní dôveryhodnosti celého 

systému verejného obstarávania na Slovensku, preto spoločne vyzývame na proces výberu 

podpredsedu ÚVO, ktorý bude postavený na princípoch transparentnosti, odbornosti a nezávislosti.  


