
Hodnotiaci hárok -výberové konanie "PREDSEDA ÚVO" 

Priezvisko, Meno, Titul člena VK: JUDr. Tibor Menyhart 
Hodnotený kandidát : JUDr. Peter Kubovič 

Hodnotenie kandidátov vo verejnom vypočutí 

Vzdelanie (kvalita, príbuznosť dosiahnutého vzdelania, doplnkové vzdelávania a certifikácie) 

Odbornosť (pracovné skúsenosti v oblastní verejného obstarávania) 

Manažérske zručnosti (skúsenosť s vedením tímov a veľkých projektov) ----
Základné vybavenie kandi�áta (jazykové, komunikačné a prezentačné zručnosti, motivácia) 

Integrita uchádzača 

Konflikt záujmov 

Celkové hodnotenie za verejné vypočutie 

Hodnotenie predloženého projektu 

Manažérska vízia 

Odborná vízia 

Celkové hodnotenie za predložený projekt 

Celkové hodnotenie 

Maximálne bodové 

hodnotenie 

10 

13 

13 

10 

12 

12 

70 

Maximálne bodové 

hodnotenie 

15 

15 

30 

100 

Bodové hodnotenie člena 

výberovej komisie 

Bodové hodnotenie člena 

výberovej komisie 

Ao 

/\.L 

Podpis člena VK 



Hodnotiaci hárok-výberové konanie "PREDSEDA ÚVO" 

Priezvisko, Meno, Titul člena VK: JUDr. Tibor Menyhart 

Hodnotený kandidát : Mgr. Tomáš Lepieš 

Hodnotenie kandidátov vo verejnom vypočutí 

Vzdelanie (kvalita, príbuznosť dosiahnutého vzdelania, doplnkové vzdelávania a certifikácie) ------
Odbornosť (pracovné skúsenosti v oblastní verejného obstarávania) 

Manažérske zručnosti (skúsenosť s vedením tímov a veľkých projektov) 

Základné vybavenie kandidáta (jazykové, komunikačné a prezentačné zručnosti, motivácia) 

Integrita uchádzača 

Konflikt záujmov 

Celkové hodnotenie za verejné vypočutie 

Hodnotenie predloženého projektu 

Manažérska vízia 

Odborná vízia 

Celkové hodnotenie za predložený projekt 

Celkové hodnotenie 

Maximálne bodové Bodové hodnotenie člena 
hodnotenie výberovej komisie 

10 1 
13 10 

13 c:i ---+---------r---'---
10 9 
12 8 

12 8 
70 

Maximálne bodové 
hodnotenie 

15 

15 

30 

100 

Bodové hodnotenie člena 
výberovej komisie 

Podpis člena VK 



Hodnotiaci hárok -výberové konanie "PREDSEDA ÚVO" 

Priezvisko, Meno, Titul člena VK : Mgr. Ján Kutan 

Hodnotený kandidát : JUDr. Peter Kubovič 

Hodnotenie kandidátov vo verejnom vypočutí 

Vzdelanie (kvalita, príbuznosť dosiahnutého vzdelania, doplnkové vzdelávania a certifikácie) 

Odbornosť (pracovné skúsenosti v oblastní verejného obstarávania) 

Manažérske zručnosti (skúsenosť s vedením tímov a veľkých projektov) 

Základné vybavenie kandidáta (jazykové, komunikačné a prezentačné zručnosti, motivácia) 

Integrita uchádzača 

Konflikt záujmov 

Celkové hodnotenie za verejné vypočutie 

Hodnotenie predloženého projektu 

Manažérska vízia 

Odborná vízia 
Celkové hodnotenie za predložený projekt 

Celkové hodnotenie 

Maximálne bodové 

hodnotenie 

10 
-----, ------

13 

13 

10 

12 

12 

70 

Maximálne bodové 

hodnotenie 

15 

15 

30 

100 

Bodové hodnotenie člena 

výberovej komisie 

/(2_ 
'2\ 
""J.-
-10 
4o 
S( 

Bodové hodnotenie člena, 

výberovej komisie 

z 



Hodnotiaci hárok-výberové konanie "PREDSEDA ÚVO" 

Priezvisko, Meno, Titul člena VK: Mgr. Ján Kutan 

Hodnotený kandidát : Mgr. Tomáš Lepieš 

Hodnotenie kandidátov vo verejnom vypočutí 

Vzdelanie (kvalita, príbuznosť dosiahnutého vzdelania, doplnkové vzdelávania a certifikácie) 

Odbornosť (pracovné skúsenosti v oblastní verejného obstarávania) ----
Manažérske zručnosti (skúsenosť s vedením tímov a veľkých projektov) 

Základné_vybavenie kandidáta (ja_zykové, komunikačné� prezentačné zručnosti, moti"!._ácia) 

Integrita uchádzača 

Konflikt záujmov 

Celkové hodnotenie za verejné vypočutie 

Hodnotenie predloženého projektu 

Manažérska vízia 

Odborná vízia 
Celkové hodnotenie za predložený projekt 

Celkové hodnotenie 

Maximálne bodové 

hodnotenie 

10 

13 
13 
10 
12 

12 

70 

Maximálne bodové 

hodnotenie 

15 

15 

30 

100 

Bodové hodnotenie člena 

výberovej komisie 

-,. 

g 

10 

� 

[ 
,f 

s-o 
Bodové hodnotenie člena 

výberovej komisie 

40 

#/ 
21 

::;// 



Hodnotiaci hárok -výberové konanie "PREDSEDA ÚVO" 

Priezvisko, Meno, Titul člena VK : PaedDr. Jaroslav lvančo 

Hodnotený kandidát : JUDr. Peter Kubovič 

Hodnotenie kandidátov vo verejnom vypočutí 

Vzdelanie (kvalita, príbuznosť dosiahnutého vzdelania, doplnkové vzdelávania a certifikácie) 

Odbornosť (pracovné skúsenosti v oblastní verejného obstarávania) 

Manažérske zrulnosti (skúsenosť s vedením tímov a veľkých projektov) ---'---

Základné vybavenie kandidáta (jazykové, komunikačné a prezentačné zručnosti, motivácia) 

Integrita uchádzala 

Konflikt záujmov 

Celkové hodnotenie za verejné vypolutie 

Hodnotenie predloženého projektu 

Manažérska vízia 

Odborná vízia 

Celkové hodnotenie za predložený projekt 

Celkové hodnotenie 

Maximálne bodové 
hodnotenie 

Bodové hodnotenie člena 
výberovej komisie 

10 

13 
13 

10 
12 

12 

_ _J_ 

70 

Maximálne bodové 
hodnotenie 

-t- - 15 

15 

30 

100 

Bodové hodnotenie člena 



Hodnotiaci hárok-výberové konanie "PREDSEDA ÚVO" 

Priezvisko, Meno, Titul člena VK : PaedDr. Jaroslav lvančo 
Hodnotený kandidát : Mgr. Tomáš Lepieš 

Hodnotenie kandidátov vo verejnom vypočutí 

Vzdelanie (kvalita, príbuznosť dosiahnutého vzdelania, doplnkové vzdelávania a certifikácie) 

Odbornosť (pracovné skúsenosti v oblastní verejného obstarávania) 

Manažérske zručnosti (skúsenosť s vedením tímov a veľkJích projektov) -- -·-
Základné vybavenie kandidáta (jazykové, komunikačné a prezentačné zručnosti, motivácia) 

lnteJ!rito uchádzača 

Konflikt záujmov 

Celkové hodnotenie zo verejné vypočutie 

Hodnotenie predloženého projektu 

Manažérska vízia 

Odborná vízia 
Celkové hodnotenie zo predložený projekt 

Celkové hodnotenie 

Maximálne bodové 
hodnotenie 

10 
13 
13 

10 

12 

12 

70 

Maximálne bodové 
hodnotenie 

15 --- ---
15 

30 

100 

Bodové hodnotenie člena 
výberovej komisie 

{o 
·10 

10 

·�O 
1-
!\ � 
'5g 

Bodové hodnotenie člena 
výberovej komisie 

12. 
Art> 
22-

ľJD 



Hodnotiaci hárok - výberové konanie "PREDSEDA ÚVO" 

Priezvisko, Meno, Titul člena VK : JUDr. Metod Špaček, Ph.D. 

Hodnotený kandidát : JUDr. Peter Kubovič 

Hodnotenie kandidátov vo verejnom vypočutí 

Vzdelanie (kvalita, príbuznosť dosiahnutého vzdelania, doplnkové vzdelávania a certifikácie) 

Odbornosť (pracovné skúsenosti v oblastní verejného obstarávania) 

Manažérske zručnosti (skúsenosť s vedením tímov a veľkých projektov) ---- --------------
Základné vybavenie �'!ndidáto (jazykové, komunikačné a prezentačné zručnosti, fl'_!Otivácia) 

Integrita uchádzača 

Konflikt záujmov 

Celkové hodnotenie zo verejné vypočutie 

Hodnotenie predloženého projektu 

Manažérska vízia 

Odborná vízia 
Celkové hodnotenie zo predložený projekt 

Celkové hodnotenie 

Maximálne bodové 

hodnotenie 

10 

13 
13 
10 

12 

12 

70 

Maximálne bodové 

hodnotenie 

15 

15 

30 

100 

Bodové hodnotenie člena 

výberovej komisie 

10 

10 
l 

Bodové hodnotenie člena 

výberovej komisie 

11 
11,,, 



Hodnotiaci hárok-výberové konanie "PREDSEDA ÚVO" 

Priezvisko, Meno, Titul člena VK : JUDr. Metod Špaček, Ph.D. 

Hodnotený kandidát: Mgr. Tomáš Lepieš 

Hodnotenie kandidátov vo verejnom vypočutí 

Vzdelanie (kvalita, príbuznosť dosiahnutého vzdelania, doplnkové vzdelávania a certifikácie) 

Odbornosť (pracovné skúsenosti v oblastní verejného obstarávania) 

Manažérske zručnosti (skúsenosť s vedením tímov a veľkých projektov) 

Základné vybavenie kandidáta (jazykové, komunikačné a prezentačné zručnosti, motivácia) 

Integrita uchádzača 

Konflikt záujmov 

Celkové hodnotenie za verejné vypočutie 

Hodnotenie predloženého projektu 

Manažérska vízia 

Odborná vízia 

Celkové hodnotenie za predložený projekt 

Celkové hodnotenie 

Maximálne bodové 

hodnotenie 

----

10 

13 

13 

10 

12 

12 

70 

Maximálne bodové 

hodnotenie 

15 

15 

30 

100 

Bodové hodnotenie člena 

výberovej komisie 

Bodové hodnotenie člena 

výberovej komisie 



HodnoJlacl hérok - výb�tov� konanie "PR�OSEOA ÚVG" 

Priezvisko, Meno, Titul člena VK : Ing. Július Jakab 

Hodnotený kandidát : Mgr. Tomáš Lepieš 

Hodnotenie kandldátov vo veréJnom vyp.očutí 

---------�---------

M1axrm,hte bodov� B.odové,líodnótefíie·člena: 
.hodno�enie vybetoveJ komisie . 

_'!_�delanie (kvalita, príbuznosť �o_!iahnutého vzdelania, doplnkové vzde_!_ávan_i_a _a_ c_e_rt
...:.
ifi_ik_á_c,_·e=-) __________ 10 _____ ___ g�· _____ _ 

13 g Odbornosť (pracovné skúsenosti v obla�ni verel'!ého obstaráv_a_n_ia_) ___________ --1. 

Ma�ažérske zručnostj (skúsenosť s vedením tímov a veľkých projektov) 

Základné vybavenie kandidáta (jazykové, komunikačné a prezentačné zručnosti, motivácia) 

Integrita uchádzača 

Konflikt záujmov 

Celkové hodnotenie za verejné vypočutie 

:Hodnotenie precUoženého pfojektu 

Manažérska vízia 

Odborná vízia 

Celkové hodnotenie za predložený projekt 

!·Celkové hodnotenie 

13 
' 

�o 
10 1..Q 
12 5"" . ·---
12 � 
70 �(q 

'Maxlmálnebodôve 
• he1dr\otenié 

:so.dové hodnoterilečlenaí 
.• . . '1. 

výberovej komisie. 

15 

15 10 
30 

100 

······



Hodnotiaci hárok -výberové konanie "PREDSEDA ÚVO" 

Priezvisko, Meno, Titul člena VK : Ing. Július Jakab 
Hodnotený kandidát : JUDr. Peter Kubovič 

Hodnotenie kandidátov vo verejnom vypočutí 

Vzdelanie (kvalita, príbuznosť dosiahnutého vzdelania, doplnkové vzdelávania a certifikácie) 

Odbornosť (pracovné skúsenosti v oblastní verejného obstarávania) - . 

Manažérske zručnosti (skúsenosť s vedením tímov a veľkých projektov) ---
Základné vybavenie kandidáta (jazykové, komunikačné a prezentačné zručnosti, motivácia) 

Integrita uchádzača 

Konflikt záujmov 

Celkové hodnotenie za verejné vypočutie 

Hodnotenie predloženého projektu 

Manažérska vízia 

Odborná vízia 
Celkové hodnotenie za predložený projekt 

Celkové hodnotenie 

-----

Maximálne bodové 
hodnotenie 

Bodové hodnotenie člena 
výberovej komisie 

---+----- 10 
13 
13 

10 

12 

12 

-----1---

-+-

70 

Maximálne bodové 
hodnotenie 

15 

15 

30 

100 

Bodové hodnotenie člena 
výberovej komisie 

......
Godpls čie a VK 



Hodnotiaci hárok -výberové konanie "PREDSEDA ÚVO" 

Priezvisko, Meno, Titul člena VK : Mgr. Tomáš Kučera, LL.M. 

Hodnotený kandidát : Mgr. Tomáš Lepieš 

Hodnotenie kandidátov vo verejnom vypočutí 

Vzdelanie (kvalita, príbuznosť dosiahnutého vzdelania, doplnkové vzdelávania a certifikácie) 

Odbornosť (pracovné skúsenosti v oblastní verejného obstarávania) 

Manažérske zručnosti (skúsenosť s vedením tímov a veľkých projektov) 

Základné vybavenie kandidáta (jazykové, komunikačné a prezentačné zručnosti, motivácia) 

Integrita uchádzača 

Konflikt záujmov 

Celkové hodnotenie za verejné vypočutie 

Hodnotenie predloženého projektu 

Manaiérska vfzia 

Odborná vízia 

Celkové hodnotenie za predložený projekt 

Celkové hodnotenie 

Maximálne bodové 

hodnotenie 

Bodové hodnotenie člena 

výberovej komisie 

10 

13 

13 

10 

12 

12 

__,__ 

70 

Maximálne bodové 

hodnotenie 

___ ...__ - 15 

15 

30 

100 

Bodové hodnotenie člena 

výberovej komisie 

 . 
Podpis člena VK 



Hodnotiaci hárok -výberové konanie "PREDSEDA ÚVO11 

Priezvisko, Meno, Titul člena VK : Mgr. Tomáš Kučera, LL.M. 

Hodnotený kandidát : JUDr. Peter Kubovič 

Hodnotenie kandidátov vo verejnom vypočutí 

Vzdelanie (kvalita, príbuznosť dosiahnutého vzdelania, doplnkové vzdelávania a certifikácie) 

0 d bo rn o s ť (pracovné skúsenosti v oblastni verejného obstarávania) 

Manažérske zručnosti (skúsenosť s vedením tímov a veľkých projektov) 

Základné vybavenie kandidáta (jazykové, komunikačné a prezentačné zručnosti, motivácia) 

Integrita uchádzača 

Konflikt záujmov 

Celkové hodnotenie za verejné vypočutie 

Hodnotenie predloženého projektu 

Manažérska vízia 

Odborná vízia 

Celkové hodnotenie za predložený projekt 

' Celkové hodnotenie 

Maximálne bodové 
hodnotenie 

------,-----

---

10 

13 

13 

10 

12 

12 

70 

Maximálne bodové 
hodnotenie 

Bodové hodnotenie člena 
výberovej komisie 

Bodové hodnotenie člena 
výberovej komisie 

15 

15 

- -� 

30 

100 

Podpis člena VK 



Hodnotiaci hárok-výberové konanie "PREDSEDA ÚVO" 

Priezvisko, Meno, Titul člena VK : JUDr. Peter Kozák, PhD 

Hodnotený kandidát : JUDr. Peter Kubovič 

Hodnotenie kandidátov vo verejnom vypočutí 

Vzdelanie (kvalita, príbuznosť dosiahnutého vzdelania, doplnkové vzdelávania a certifikácie) 

Odbornosť (pracovné skúsenosti v oblastní verejného obstarávania) 

Manažérske zručnosti (skúsenosť s vedením tímov a veľkých projektov) 

Základné vybavenie kandidáta qazykové, komunikačné a prezentači:ié zručnosti, motivá_';!_�) 

lnte11rita uchádzača 

Konflikt záujmov 

Celkové hodnotenie za verejné vypočutie 

Hodnotenie predloženého projektu 

Manažérska vízia 
Odborná vízia 
Celkové hodnotenie za predložený projekt 

: celkové hodnotenie 

-------L -

Maximálne bodové 

hodnotenie 

10 

13 

13 

10 

12 

12 

70 

Maximálne bodové 

hodnotenie 

15 

15 

30 

100 

Bodové hodnotenie člena 

výberovej komisie 

Bodové hodnotenie člena 



Hodnotiaci hárok -výberové konanie "PREDSEDA ÚVO" 

Priezvisko, Meno, Titul člena VK : JUDr. Peter Kozák, PhD 

Hodnotený kandidát: Mgr. Tomáš Lepieš 

Hodnotenie kandidátov vo verejnom vypočutí 

Vzdelanie (kvalita, príbuznosť dosiahnutého vzdelania, doplnkové vzdelávania a certifikácie) 

Odbornosť (pracovné skúsenosti v oblastní verejného obstarávania) 

Manažérske zručnosti (skúsenosť s vedením tímov a veľkých projektov) _ 
Základné vybavenie kandidáta (jazykové, komunikačné a prezentačné zručnosti, motivácia) - -- -
Integrita uchádzača 

Konflikt záujmov 

Celkové hodnotenie za verejné vypočutie 

Hodnotenie predloženého projektu 

Manažérska vízia 

Odborná vízia 

Celkové hodnotenie za predložený projekt 

Celkové hodnotenie 

Maximálne bodové 

hodnotenie 

10 

13 

13 

10 

12 .... - --
12 

70 

Maximálne bodové 

hodnotenie 

� - - 15 

15 

30 

100 

Bodové hodnotenie člena 

výberovej komisie 

t 
AO 

4 
.,{() 

Bodové hodnotenie člena 

výberovej komisie 



Hodnotiaci hárok - výberové konanie "PREDSEDA ÚVO11 

Priezvisko, Meno, Titul člena VK : Mgr. Jozef Sedlák 

Hodnotený kandidát : Mgr. Tomáš Lepieš 

Hodnotenie kandidátov vo verejnom vypočutí 

Vzdelanie (kvalita, príbuznosť dosiahnutého vzdelania, doplnkové vzdelávania a certifikácie) 

Odbornosť (pracovné skúseností v oblastní verejného obstarávania) 

Manažérske zručnosti (skúsenosť s vedením tímov a veľkých projektov) 

Základné vybavenie kandidáta (jazykové, komunikačné a prezentačné zručností, motivácia) 

Integrita uchádzača 

Konflikt záujmov 

Celkové hodnotenie za verejné vypočutie 

· Hodnotenie predloženého projektu 

Manažérska vízia 

Odborná vízia 

Celkové hodnotenie za predložený projekt 

, Celkové hodnotenie 

Maximálne bodové 

hodnotenie 

10 
13 
13 

10 

12 

12 
70 

Maximálne bodové 

hodnotenie 

15 
15 
30 

100 

Bodové hodnotenie člena 

výberovej komisie 

Bodové hodnotenie člena 

výberovej komisie 

13 
3 

ď3 



Hodnotiaci hárok - výberové konanie "PREDSEDA ÚVO" 

Priezvisko, Meno, Titul člena VK : Mgr. Jozef Sedlák 

Hodnotený kandidát : JUDr. Peter Kubovič 

Hodnotenie kandidátov vo verejnom vypočutí 

Vzdelanie (kvalita, príbuznosť dosiahnutého vzdelania, doplnkové vzdelávania a certifikácie) 

Odbornosť (pracovné skúsenosti v oblastní verejného obstarávania) 

Manažérske zručnosti (skúsenosť s vedením tímov a veľkých projektov) 

Z6kladné vybavenie kandid6ta (jazykové, komunikačné a prezentačné zručnosti, motivácia) 

Integrita uchádzača 

Konflikt záujmov 

Celkové hodnotenie za verejné vypočutie 

Hodnotenie predloženého projektu 

Manažérska vízia 

Odborná vízia 

Celkové hodnotenie za predložený projekt 

' Celkové hodnotenie 

t 
-+-

Maximálne bodové 

hodnotenie 

10 

13 

13 

10 

12 

12 

70 

Maximálne bodové 

hodnotenie 

15 

15 

30 

100 

7 

Bodové hodnotenie člena 

výberovej komisie 

�b 
40 
IO 

Bodové hodnotenie člena 

výberovej komisie 

· 



Hodnotiaci hárok - výberové konanie "PREDSEDA ÚVO" 

Priezvisko, Meno, Titul člena VK : Mgr. Zuzana Petková 

Hodnotený kandidát : Mgr. Tomáš Lepieš 

Hodnotenie kandidátov vo verejnom vypočutí 

Vzdelanie (kvalita, príbuznosť dosiahnutého vzdelania, doplnkové vzdelávania a certifikácie) 

Odbornosť (pracovné skúsenosti v oblastni verejného obstarávania) 

Manažérske zručnosti (skúsenosť s vedením tímov a veľkých projektov) 

Základné vybavenie kandidáta (jazykové, komunikačné a prezentačné zručnosti, motivácia) 

Integrita uchádzača 

Konflikt záujmov 

Celkové hodnotenie za verejné vypočutie 

Hodnotenie predloženého projektu 

Manažérska vízia 

Odborná vízia 
Celkové hodnotenie za predložený projekt 

I Celkové hodnotenie 
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Hodnotiaci hárok - výberové konanie "PREDSEDA ÚVO11 

Priezvisko, Meno, Titul člena VK: Mgr. Zuzana Petková 

Hodnotený kandidát : JUDr. Peter Kubovič 

Hodnotenie kandidátov vo verejnom vypočutí 

Vzdelanie (kvalita, príbuznosť dosiahnutého vzdelania, doplnkové vzdelávania a certifikácie) 

Odbornosť (pracovné skúsenosti v oblastni verejného obstarávania) 

Manažérske zručnosti (skúsenosť s vedením tímov a veľkých projektov) 

Základné vybavenie kandidáta (jazykové, komunikačné a prezentačné zručnosti, motivácia) 

Integrita uchádzača 

Konflikt záujmov 

Celkové hodnotenie za verejné vypočutie 

Hodnotenie predloženého projektu 

Manažérska vízia 

Odborná vízia 

Celkové hodnotenie za predložený projekt 

Celkové hodnotenie 

Maximálne bodové 

hodnotenie 
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Hodnotiaci hárok - výberové konanie "PREDSEDA ÚVO" 

Priezvisko, Meno, Titul člena VK : Ing. Roman Koreň 

Hodnotený kandidát : Mgr. Tomáš Lepieš 
-----------

Hodnotenie kandidátov vo verejnom vypočutí 

Vzdelanie (kvalita, príbuznosť dosiahnutého vzdelania, doplnkové vzdelávania a certifikácie) 

Odbornosť (pracovné skúsenosti v oblastní verejného obstarávania) 

Manažérske zručnosti (skúsenosť s vedením tímov a veľkých projektov) 

Základné vybavenie kandidáta (jazykové, komunikačné a prezentačné zručnosti, motivácia) ----- --- --- --
Integrita uchádzača 

Konflikt záujmov 

Celkové hodnotenie za verejné vypočutie 

Hodnotenie predloženého projektu 

Manažérska vízia 

Odborná vízia 

Celkové hodnotenie za predložený projekt 
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Hodnotiaci hárok - výberové konanie "PREDSEDA ÚVO" 

Priezvisko, Meno, Titul člena VK : Ing. Roman Koreň 

Hodnotený kandidát : JUDr. Peter Kubovič 

Hodnotenie kandidátov vo verejnom vypočutí 

Vzdelanie (kvalita, príbuznosť dosiahnutého vzdelania, doplnkové vzdelávania a certifikácie) 

Odbornosť (pracovné skúsenosti v oblastní verejného obstarávania) 

Manažérske zručnosti (skúsenosť s vedením tímov a veľkých projektov) 

Základné vybavenie kandidáta (jazykové, komunikačné a prezentačné zručnosti, motivácia) 

Integrita uchádzača 

Konflikt záujmov 

Celkové hodnotenie za verejné vypočutie 

Hodnotenie predloženého projektu 

Manažérska vízia 

Odborná vízia 

Celkové hodnotenie za predložený projekt 

Celkové hodnotenie 
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Hodnotiaci hárok - výberové konanie "PREDSEDA ÚVO" 

Priezvisko, Meno, Titul člena VK : Ing. Ľuboš Kostelanský 

Hodnotený kandidát : Mgr. Tomáš Lepieš 

Hodnotenie kandidátov vo verejnom vypočutí 

Vzdelanie (kvalita, príbuznosť dosiahnutého vzdelania, doplnkové vzdelávania a certifikácie) 

Odbornosť (pracovné skúsenosti v oblastní verejného obstarávania) 

Manažérske zručnosti (skúsenosť s vedením tímov a veľkých projektov) 

Základné vybavenie kandidáta (jazykové, komunikačné a prezentačné zručnosti, motivácia) 

Integrita uchádzača 

Konflikt záujmov 

Celkové hodnotenie za verejné vypočutie 

Hodnotenie predloženého projektu 

Manažérska vízia 

Odborná vízia 

Celkové hodnotenie za predložený projekt 

Celkové hodnotenie 

Maximálne bodové 

hodnotenie 

10 

13 

13 
�-'--

10 

12 

12 

70 

Maximálne bodové 

hodnotenie 

15 

15 

30 

100 

Bodové hodnotenie člena 

výberovej komisie 

6 
_J -1·1 

12.. 

9 
:3 
10 

51. 

Bodové hodnotenie člena 

výberovej komisie 

ll1 --
4 :!) 
ť!::f. 

rt-I f 

Podpis člena VK 



Hodnotiaci hárok -výberové konanie "PREDSEDA ÚVO" 

Priezvisko, Meno, Titul člena VK : Ing. Ľuboš Kostelanský 
Hodnotený kandidát : JUDr. Peter Kubovič 

Hodnotenie kandidátov vo verejnom vypočutí 

Vzdelanie (kvalita, príbuznosť dosi<!._hnutého vzdelania, doplnkové vzdelávania a certifikácie) 

Odbornosť (pracovné skúsenosti v oblastní verejného obstarávania) 

Manažérske zručnosti (skúsenosť s vedením tímov a velkých projektov) 

Základné vybavenie kandidáta (jazykové, komunikačné a prezentačné zručnosti, motivácia) 

Integrita uchádzača 

Konflikt záujmov 

Celkové hodnotenie za verejné vypočutie 

Hodnotenie predloženého projektu 

Manažérska vízia 

Odborná vízia 

Celkové hodnotenie za predložený projekt 

• Celkové hodnotenie 
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