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Zdôvodnenie kandidatúry na funkciu predsedu úradu

Na základe výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky na prihlásenie zauJemcov o kandidatúru na
predsedu Úradu pre verejné obstarávanie predkladám toto zdôvodnenie, ktoré som uviedol aj vo
svojom projekte.

Do výberového konania na post predsedu Úradu pre verejné obstarávanie sa hlásim na základe výzvy
Úradu vlády Slovenskej republiky. Svojím spôsobom som už tradičný kandidát, nakoľko o tento post
som sa uchádzal vo všetkých výberových konaniach, ktoré sa na túto funkciu v Slovenskej republike
uskutočnili. Prvýkrát to bolo v roku 2011 počas vlády pani premiérky Ivety Radičovej, následne vo
vládach premiéra Róberta Fica (rok 2017 a následné opakované výberové konanie po neukončení
toho prvého). Vo všetkých prípadoch som odborne patril medzi najlepších kandidátov.

Všetky doterajšie výberové konania neboli ukončené zrozumiteľným odborným hodnotením
a rozhodlo sa bez jasného odôvodnenia o kvalitách a nekvalitách vybraných ako aj nevybraných
kandidátov. Pevne verím, že tentokrát tomu bude inak.

Súčasným výberovým konaním sa opätovne hľadá odborný kandidát na túto funkciu. Z uvedeného
dôvodu sa opätovne pokúšam o kandidatúru a chcem objasniť moju motiváciu ako aj víziu o pôsobení
na Úrade pre verejné obstarávanie.

V p�vom rade chcem upriamiť pozornosť na to, že už v troch projektoch, ktoré som odovzdával úradu
vlády som predstavoval myšlienky a vízie, z ktorých sa už časť aj podarilo naplniť, nakoľko si ich
postupom času osvojovali doterajší predsedovia úradu alebo ich kolegovia, s ktorými na úrad
prichádzali.

Tieto moje projekty sú verejne dostupné na stránkach úradu vlády alebo aj na stránke Peter Kubovič projekty UVO (peterkubovic.sk).

Z uvedeného vyplýva, že som Slovenskej republike a predovšetkým Úradu pre verejné obstarávanie
vždy odovzdával svoje vízie a poznatky, ktoré som nadobudol a nadobúdam v oblasti verejného
obstarávania už viac ako 15 rokov. Počas tohto .dlhého obdobia som pracoval mnoho rokov na Úrade
pre verejné obstarávanie, na mnohých pozíciách, pričom som si prešiel od referentských pozícií až po
riadiace a rozhodovacie funkcie. Pracoval som aj v samospráve ako zástupca mesta Trnava - vedúci
odboru verejného obstarávania, kde som mal možnosť spoznať problémy samospráv s verejným
obstarávaním a hlavne nastaviť systém riadenia verejného obstarávania krajského mesta.
Momentálne pôsobím u regulovaného subjektu Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., ktorý
je obstarávateľom, kde som metodikom a zameriavam sa na analýzu a využitie výstupov kontrolných
orgánov pre aplikačnú prax, odvracanie námietok a prispievam k nastavovaniu procesov.

JUDr. Peter Kubovič,

Z uvedeného vyplýva, že v mojej osobe sa spájajú všetky pohľady na verejné obstarávanie, t. j. pohľad
kontrolóra, pohľad verejného obstarávateľa, pohľad obstarávateľa. Keďže som počas svojej kariéry na
Úrade pre verejné obstarávanie značný čas pôsobil aj na útvare zodpovednom za rozhodovanie
v konaní o námietkach je mi známy aj pohľad uchádzačov/záujemcov tzv. druhej strany pomyselnej
barikády, kde dochádza k právnemu stretu medzi kontrolovaným a navrhovateľom. Môj čas strávený
na útvare zodpovednom za právne zastupovanie úradu pred súdmi a ukladanie pokút mi zase
priniesol pohľad sudcu. Vláda premiéra Igora Matoviča ma v septembri 2020 vybrala na základe
odborného transparentného výberového konania do funkcie člena Rady Úradu pre verejné
obstarávanie - Členovia rady úradu - úrad pre verejné obstarávanie (gov.sk). Tento orgán úradu bol
novelou z roku 2022 odsúdený na zánik a v súčasnosti funguje už len do ukončenia „prechodného"
obdobia.

Počas svojej kariéry som veľakrát zastupoval Slovenskú republiku (najmä ako zamestnanec Úradu pre
verejné obstarávanie) v rôznych sporoch a agendách verejného obstarávania. Môj profesionálny rast
bol prirodzený, nikdy som do žiadnej s funkcií nebol len „umelo" dosadený a všetky pozície som si
poctivo odpracoval, pričom som sa snažil vždy dbať na zákonnosť mojich rozhodnutí a morálku.
Nemôžem tvrdiť, že som nikdy neurobil chybu alebo, že môj názor na problém bol jediný správny, ale
množstvo mojich názorov sa pretavilo do rozhodovacej praxe, zákonov, predpisov a rozsudkov súdov,
ktoré sa stotožnili s mojím právnym názorom.

Tieto všetky pohľady na verejné obstarávanie, ovplyvnené mojou praxou sú navyše doplnené o moje
lektorské a vzdelávacie aktivity, ktoré som vykonával už počas práce na Úrade pre verejné
obstarávanie a ktoré pokračovali aj po mojom odchode k iným zamestnávateľom. Aktívne som
vychovával a vychovávam nové generácie pracovníkov v oblasti verejného obstarávania, ako aj
prednášal a prednášam na fakultách, konferenciách a vzdelávacích aktivitách.

Všetky tieto poznatky a nadobudnuté informácie v prípade úspechu vo výberovom konaní budem
aplikovať v prospech základnej myšlienky, s ktorou kandidujem, a to: Viesť a nastaviť ÚVO tak, aby sa
vrátilo k myšlienke verejného obstarávania ako jednoduchého a transparentného nákupu v prospech
verejnosti.

Mám za to, že slovenská verejnosť je už unavená tým, že z verejného obstarávania sa robia kauzy
a senzácie na počkanie. Áno, je pravdou, že aj v oblasti verejného obstarávania sme si ako občania
Slovenskej republiky užili nepekné chvíle, či už spomenieme rôzne nástenky, kompy, štadióny alebo
iné zákazky. Na druhej strane vo verejnom obstarávaní už nikto nevidí normálny proces verejného
nákupu, proces, kde by bol odborník a hlavne celý tím odborníkov pochválený, hrdý a možno aj
odmenený za to, že v prospech verejnosti obstaral komoditu, službu alebo stavebné práce. Ja osobne
som na niektoré moje alebo naše (celý tím zamestnancov) verejné obstarávania hrdý. Nie je nič
krajšie ako, keď sa so svojim dieťaťom môžete zastaviť na verejnom ihrisku, ktoré bolo Vami
obstarané a slúži verejnosti a je plné spokojných rodín. Z verejného obstarávania sa nám vytratila
vôľa a ochota skúmať, bádať a vylepšovať. Napriek snahe ÚVO a Európskej komisie o zelené, sociálne
a iné inovácie sa čoraz viac vraciame k nákupu za najnižšiu cenu a aj tu nám hrozí len represia,

JUDr. Peter Kubovič,
verejné poníženie, hnev a strach. Zamestnanci nám odchádzajú s tým, že oni verejné obstarávanie
robiť nebudú, lebo je ťažké a plné nástrah a kontrol. Áno, aj v takomto stave sa dnes nachádza
verejné obstarávanie po X novelách a X reformách, ktoré len vytvárajú ďalšie novely a potrebu
ďalších reforiem. Namiesto zamerania sa na podstatu nákupu sa dostávame do byrokratických vojen,
nič nehovoriacich metodických usmernení, právnych polemík a „násilnej" profesionalizácie, ktorá
spôsobuje paniku a strach.

v Trnave, dňa 8.8.2022

