
Ľubomír Kubička - zdôvodnenie kandidatúry 

ZDÔVODNENIE KANDIDATÚRY NA FUNKCIU PREDSEDU ÚRADU 

PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

Motívom mojej kandidatúry je snaha o zlepšenie súčasnej situácie vo verejnom obstarávaní 

vo verejnom obstarávaní, ku ktorému je kľúčom sfunkčnenie Úradu pre verejné 

obstarávanie. Mojím cieľom je vybudovať inštitúciu, ktorej výstupy budú pravdepodobne 

oveľa nudnejšie ako dnešné bombastické tlačové správy o udelení pokút, ale za to prinesú 

pozitívne impulzy v oblasti transparentného a efektívneho vynakladania verejných zdrojov 

v súlade s cieľmi verejného obstarávania. Mojim cieľom je motivovať ľudí, aby sami chceli 

pracovať na zlepšení svojich schopností, snažiť sa do oblasti verejného nákupu pritiahnuť 

komplexné osobnosti, ktoré naozaj budú chcieť odvádzať dobrú prácu, profesionálne sa 

rozvíjať a tým prispievať svojim dielom spoločnosti. Najkvalitnejšiu prácu, podľa môjho 

názoru, vykonávajú ľudia ktorí ju robia z vlastnej vôle a preto, že chcú aby bola kvalitná 

a vedia ako ju robiť. Kľúčom k tomu je najmä vzájomná spolupráca a vzdelávanie. 

Naplneniu vyššie uvedených cieľov môžem ponúknuť svoje rozsiahle praktické skúsenosti 

v oblasti verejného obstarávania za posledných 12 rokov, ktoré zahŕňajú prácu pre 

najväčšieho verejného obstarávateľa v republike ako aj obstarávania pre najrôznejšiu pestrú 

zmes malých aj väčších subjektov v celej škále situácií, ktoré reálny nákup vo verejnom 

sektore prináša. Ponúkam teda pohľad na verejné obstarávanie z viacerých perspektív, 

ktorých som vo svojom profesionálnom živote zažil naozaj veľké množstvo. Osobne na 

vlastnej koží poznám problémy verejného obstarávania týkajúce sa tých najmenších obcí 

zamestnávajúcich len starostu aj to nie na celý úväzok, až po veľké inštitúcie s desiatkami 

tisícov zamestnancov a stámiliónovými rozpočtami. 
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• 

Momentálne som štátnym zamestnancom Slovenskej republiky, nie zamestnancom iba 

jedného rezortu. Ako štátny zamestnanec som povinný rešpektovať právne predpisy 

Slovenskej republiky a Európskej únie. Túto povinnosť si zachovám aj v prípade, že budem 

úspešný ako kandidát na post predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. 

V Bratislave, august 2022 

2 




