Životopis
Meno:

JUDr. Peter Kubovič

Kontaktné údaje:

Mobil:
E-mail:
Dátum narodenia:
Dosiahnuté vzdelanie:

2000 - 2005
1996 - 2000

5.6.1981

Vysokoškolské
Právnická fakulta, Univerzita Kamenského Bratislava
Gymnázium J. Hollého, Trnava

Pracovné skúsenosti:
10/2020-súčasnosť člen Rady Úradu pre verejné obstarávanie

Pozícia:

člen tohto kolektívneho orgánu vykonávajúceho dohľad nad verejným
obstarávaním

08/2020-súčasnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Pozícia:

Špecialista obstarávania

04/2018 - 01/2020

Pozícia:

vedúci odboru verejného obstarávania

2013-

Pozícia:

Mesto Trnava

úrad pre verejné obstarávanie

právnik - odbor metodiky a elektronického verejného obstarávania

2012-2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Pozícia:

Riaditeľ odboru verejného obstarávania

2005/-2011

Pozícia:

Úrad pre verejné obstarávanie

Riaditeľ odboru legislatívno-právneho
- január 2011;
- október 201O;
Právnik
Predseda komisie pre rozhodovanie v konaní o námietkach
- júl 2009;
člen komisie pre rozhodovanie v konaní o námietkach - december 2005;
Stručná náplň práce:
- Zastupovanie pred súdmi
Príprava a tvorba legislatívy
Rozhodovanie o ukladaní pokút
Rozhodovanie v konaní o námietkach
Rozhodovanie podľa zákona č. 211/2000 Z.z.,
Príprava právnych stanovísk
Riadenie komisie pre rozhodovanie v konaní o námietkach
Riadenie legislatívno-právneho odboru

6/2006 -1/2007 Národný bezpečnostný úrad
Pozícia:

Právnik - odbor technických prostriedkov

Náplň práce:

Práca na koncepcii rozvoja NBÚ,
Príprava legislatívy v oblasti lnfosec
Člen komisie riaditeľa NBÚ

2003 - 2004 (počas štúdia na VŠ} Advokátska kancelária JUDr. Anna Magová,
Bratislava
Pozícia:

študentská prax

Náplň práce: asistent advokáta

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk - aktívne
Certifikát Berlitz
Nemecký jazyk - základy
Počítačové znalosti:
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Certifikát ECDL Štart
Certifikát ECDL Full
Charakterové vlastnosti:
Zodpovednosť
Rozhodnosť
Logické uvažovanie
Cieľavedomosť
Kreatívnosť
Pozitívne myslenie
Dobré komunikačné schopnosti
Pracovitosť
Iné:

2006 - Osvedčenie NBÚ na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa
utajenia „PRÍSNE TAJNÉ"
2008 - Certifikát „Recent Developments in European Public Procurement Remedies Reform and Case-Law" - EIPA Maastricht
2008 - súčasnosť Príprava a prednes množstva prednášok na témy verejné
obstarávanie, best practise vo verejnom obstarávaní, najčastejšie porušenia zákona
o verejnom obstarávaní a pod. pre Úrad pre verejné obstarávanie a rôzne iné vzdelávacie
inštitúcie a organizácie.
2010 - vykonanie skúšky Odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie
(z dôvodu práce na ÚVO som nepožiadal o zapísanie do zoznamu OSO)
2012 - Osvedčenie NBÚ na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa
utajenia „TAJNÉ"

Kontinuálne od roku 2005 sa venuje prednášaniu problematiky verejného
obstarávania, či už pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a uchádzačov, resp.
záujemcov a publikačnej činnosti.
Člen pracovnej skupiny na transpozíciu smernice Európskej únie 2009/81/ES.
Člen pracovnej skupiny na transpozíciu smerníc Európskej únie 2014/23/EÚ,
2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ.

V Trnave 12.02.2021

