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úrad vlády Slovenskej 
republiky 

Námestie slobody 1 

813 70 Bratislava 

V  dňa 16.8.2022 

vec: Žiadosť o účasť na verejnom vypočutí záujemcov o kandidatúru na predsedu 
Úradu pre verejné obstarávanie SR - zdôvodnenie kandidatúry 

Na základe výzvy Úradu vlády SR zo dňa 17.5.2022 žiadam o účasť na verejnom 

vypočutí záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie SR. 

Dôvodom pre toto rozhodnutie je skutočnosť, že od roku 2017, kedy som tiež 

kandidovala na post predsedu Úradu pre verejné obstarávanie sa vlastne na Slovensku 

v oblasti verejného obstarávania nič okrem vlády nezmenilo. 

Súčasný legislatívny stav verejného obstarávania umožňuje obchádzať zákon 

a deklarovaná transparentnosť procesu verejného obstarávania pri obstarávaní podlimitných 

zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou, ktorých je mimochodom väčšina, spôsobuje paralýzu 

v zabezpečovaní základných potrieb väčšiny malých a stredných inštitúcií v pozícii 

príspevkových a rozpočtových organizácií a menších miest a obcí na Slovensku, resp. ich núti 

k porušovaniu zákona, ak chcú zabezpečiť svoje prevádzkové potreby. 

Rovnako deklarovaná hospodárnosť je v konečnom dôsledku nehospodárna, pretože 

verejní obstarávatelia zháňajú zbytočné doklady a vyrábajú zbytočné zápisnice, ktoré od nich 

môžu požadovať kontrolóri pri kontrole „hospodárnosti", aj keď najhospodárnejšie je ísť, kúpiť, 
doniesť a používať. 

Okrem toho nový povinný spôsob obstarávania prostredníctvom elektronickej platformy 

(ktorou nie je nič iné, iba zmena správcu systémov EVO a EKS) spôsobuje aj likvidáciu malých 

a stredných podnikateľov (podobne ako tomu bolo aj pri povinnom spustení elektronického 

trhoviska v roku 2013), ktorí sú síce odborníci vo svojom odbore, ale nemajú možnosť alebo 

nevedia sa začleniť do nového spôsobu obstarávania prostredníctvom akýchkoľvek 

elektronických prostriedkov a už vôbec nie prostriedkov, ktoré vyžadujú validáciu 

prostredníctvom www.slovensko.sk. 
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Ďalším dôvodom je skutočnosť, že kontrolné mechanizmy, ktoré by mal zabezpečovať 

úrad pre verejné obstarávanie nie sú schopné zastaviť vlnu nákupov zakrytú „mimoriadnou 

situáciou" a vyrazilo mi dych 22 stranové metodické usmernenie Úradu pre verejné 

obstarávanie, ktoré by smelo mohlo konkurovať diplomovým prácam na vysokých školách 

a univerzitách, ktoré vlastne v konečnom dôsledku neusmernilo nič. 

Rovnako ma znervózňuje každá návšteva nejakého ministra alebo ministerky na Úrade 

pre verejné obstarávanie, lebo výsledkom takej návštevy je vždy zmena zákona, ktorá nejakým 

spôsobom zvýši administratívnu náročnosť procesu verejného obstarávania. 

A samozrejme rovnako a už roky ma irituje skutočnosť, že posudzovatelia postupu VO 

(a v podstate je jedno, či sú to pracovníci ÚVO alebo riadiacich orgánov - poskytovateľov NFP) 

zásadne spochybňujú konanie verejných obstarávateľov alebo prijímateľov NFP ako by boli 

platení od sankcie alebo korekcie bez ohľadu na zmysel a účel verejného obstarávania, a že 

zároveň absolútne nezodpovedajú za rozhodnutia alebo usmernenia, ktoré vydajú, aj keď sú 

nesprávne. Zodpovedný je vždy štatutár verejného obstarávateľa napriek tomu, že sa riadi 

nesprávnym usmernením ÚVO. 

Dôvodov pre moju kandidatúru je podstatne viac, a sú obsiahnuté v projekte vízie 

pôsobenia vo funkcii predsedu úradu. 

Dúfam, že moja žiadosť bude akceptovaná. 

S pozdravom 

Ing. Helena Polónyi 

Prílohy: 

1. Prax a znalosti v oblasti VO - čestné vyhlásenie 

2. Štruktúrovaný životopis 

3. čestné vyhlásenie o občianstve a spôsobilosti na právne úkony a jazykovej znalosti 

4. Výpis z registra trestov zo dňa 15.8.2022 - originál 

5. Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (overená kópia diplomu a vysvedčenia 
o štátnej záverečnej skúške na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave) 

6. Originál žiadosti o bezpečnostnú previerku, doručený Národnému bezpečnostnému 
úradu SR (ktorého prílohou sú doklady uvedené v bode 2 a 4 tejto žiadosti) 

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov · 

8. Projekt opisujúci víziu pôsobenia vo funkcii predsedu úradu v rozsahu osem až 1 O 
normostrán textu; 




