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Zdôvodnenie kandidatúry na funkciu predsedu
Úradu pre verejné obstarávanie
Na Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad") som začínal ako bežný referent,
ktorého hlavnou náplňou práce bolo riešenie konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na
základe námietok. Následne som pôsobil na ďalších pozíciách v rámci odboru dohľadu, na
ktorých som sa zaoberal agendou, ktorá sa týkala implementácie európskych fondov.
V súčasnosti pôsobím ako riaditeľ odboru dohľadu, ktorý zastrešuje celkovú činnosť úradu pri
výkone dohľadu nad verejným obstarávaním, spoluprácu úradu s Európskou komisiou a OECD
a vedie analytickú činnosť vo vzťahu k dohľadovým kompetenciám úradu. Každá pozícia ma
veľa naučila a odborne posunula. Od začiatku môjho pôsobenia na úrade si plne uvedomujem
veľký potenciál úradu pri efektívnom využívaní verejných zdrojov na Slovensku, a to ma
motivuje k neustálemu zdokonaľovaniu sa v rámci môjho pôsobenia na úrade.
Ako riaditeľ odboru dohľadu som získal bohaté skúsenosti s riadením väčšieho množstva
zamestnancov; na odbore dohľadu (najväčšom na úrade) pracuje v priemere 80 ľudí. Tieto
skúsenosti môžem zúročiť na pozícii predsedu úradu, ktorá si vyžaduje od úspešného kandidáta
vysoké manažérske zručnosti.
Dovolím si uviesť, že počas môjho skoro päťročného pôsobenia na poste riaditeľa odboru
dohľadu sa pod mojím vedením vybavilo takmer 5000 podnetov. Vďaka efektívnemu
prerozdeleniu práce sme boli schopní kontinuálne podnety riešiť, vydávať rozhodnutia
v stanovených lehotách a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní tak, ako to od úradu
odborná verejnosť očakáva.
Počas môjho pôsobenia na odbore dohľadu došlo aj k tvorbe metodík, ktoré napomáhajú
samotným verejným obstarávateľom a obstarávateľom vyvarovať sa najčastejších porušení
zákona o verejnom obstarávaní. Mojím cieľom v pozícii riaditeľa odboru dohľadu bolo tiež
zjednocovanie rozhodovacej praxe úradu a zvyšovanie odbornosti zamestnancov odboru

dohľadu tak, aby bolo možné spoľahnúť sa na profesionálny, odborný, dôsledný a kvalitný
prístup zamestnancov odboru dohľadu.
V rámci mojej agendy som sa na odbore dohľadu priamo venoval výkonu kontroly,
konaniam o námietkach aj ex ante posúdeniu. Ako kandidát preto ponúkam aj svoje odborné
znalosti z oblasti verejného obstarávania, ktoré som počas svojho pôsobenia na úrade získal.
Široké spektrum riešených prípadov mi pomohlo nadobudnúť rozsiahle znalosti v oblasti
verejného obstarávania, a to nielen na úrovni slovenskej legislatívy, ale aj európskej a neustále
ma posúva vpred.
Moje skúsenosti mi umožňujú garantovať plynulé pokračovanie v doterajšej kvalitnej
činnosti úradu, ako aj efektívne a bezproblémové vykonávanie činnosti úradu ako
sprostredkovateľského orgánu. Na základe uvedeného mám za to, že som vhodným kandidátom
na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie.
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