
Z Á P I S N I C A 

z verejného vypočutia na výber kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie 

Dátum konania verejného vypočutia: 23.09.2022, so začiatkom o 9:00 hod. 

Miesto konania verejného vypočutia: Úrad vlády SR, Zrkadlová sála 

 
Výberová komisia: Ing. Július Jakab – predseda výberovej komisie, Úrad vlády SR 

  Ing. Soňa Murínová – tajomníčka komisie, Úrad vlády SR 

  JUDr. Metod Špaček, Ph.D. – vedúci Kancelárie prezidenta SR 
  PaedDr. Jaroslav Ivančo – podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR 

  Mgr. Jozef Sedlák – námestník generálneho prokurátora SR 

 JUDr. Tibor Menyhart – predseda Protimonopolného úradu SR 
 JUDr. Peter Kozák, PhD – generálny tajomník služobného úradu na Ministerstve 
obrany SR 

 Ing. Roman Koreň – generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 

 Mgr. Zuzana Petková – riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu 
 Mgr. Tomáš Kučera, LL.M. – riaditeľ odboru kontroly verejného obstarávania 

na Ministerstve kultúry SR 

 Mgr. Ján Kutan – člen predsedníctva Slovenskej advokátskej komory 

 Ing. Ľuboš Kostelanský – Transparency International Slovensko 
 

 

 

 

Uchádzači zaradení do verejného vypočutia: 

JUDr. Peter Kubovič 

Mgr. Tomáš Lepieš 

 
 

Uchádzači, ktorí boli zaradení do verejného vypočutia prešli administratívnou kontrolou prijatých 

návrhov na kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie a v deň verejného vypočutia 

disponovali bezpečnostnou previerkou stupňa Tajné. 

 

 

Priebeh verejného vypočutia 

 
Predseda výberovej komisie otvoril verejné vypočutie oznámením o priebehu vypočutia. Štyria 

prihlásení kandidáti splnili administratívne podmienky. Dvaja z nich ale nedisponovali bezpečnostnou 

previerkou v deň verejného vypočutia a podľa §141, ods. 8, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní, zmene a doplnení niektorých zákonov, neboli pripustení k verejnému vypočutiu. 

Z prihlásených kandidátov boli vypočutí pán JUDr. Peter Kubovič a pán Mgr. Tomáš Lepieš. Obaja 

súhlasili s abecedným poradím vypočutia. 

Po úvodnej vlastnej prezentácii kandidátov nasledovali otázky výberovej komisie a otázky verejnosti. 

Verejnosť mohla klásť otázky kandidátom online cez aplikáciu sli.do alebo osobne priamo na verejnom 

vypočutí. 



Záverečné hodnotenie kandidátov 

Maximálny počet bodov, ktoré mohli kandidáti získať za projekt a ich osobnostné predpoklady 

preverené počas verejného vypočutia bol 100 bodov. 

Členovia výberovej komisie dostali hodnotiace hárky s hlasovacím právom k jednotlivým kandidátom,  

ktoré odovzdali predsedovi výberovej komisie. Na základe súčtu dosiahnutých bodov pridelených 

členmi výberovej komisie a určenia poradia jednotlivými členmi komisie podľa odovzdaných hárkov,  

vyhotovil predseda výberovej komisie sumárny hodnotiaci hárok. 

Sumárny počet bodov pridelený členmi komisie kandidátovi za verejné vypočutie a poradie kandidátov 

je nasledovné: 

 

 
Záznam o bodovom hodnotení jednotlivých kandidátov 

 

 

Uchádzač 
 

Sumárny počet bodov 

za pohovor 

JUDr. Peter Kubovič 858 

Mgr. Tomáš Lepieš 859 

 

 

 

Záznam o určení poradia jednotlivých kandidátov 
 
 

 

Uchádzač 

 

1. miesto 

 

2. miesto 

 

Neurčené 

JUDr. Peter Kubovič 5 hlasov 4 hlasy 2 hlasy 

Mgr. Tomáš Lepieš 4 hlasy 5 hlasov 2 hlasy 

 

 

 

 

Hlasovanie o odporúčaní jednotlivých kandidátov 

 

 

Uchádzač 
 

Výsledok hlasovania 

JUDr. Peter Kubovič Odporúča 

Mgr. Tomáš Lepieš Odporúča 



Spôsob hodnotenia 

Výberová komisia určená vládou Slovenskej republiky po verejnom vypočutí kandidátov na predsedu 

Úradu pre verejné obstarávanie hodnotila uchádzačov bodovaním na samostatných hodnotiacich 

hárkoch, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice. Z výsledkov sčítania hodnotiacich hárkov a bodových 

hodnotení sa komisia uzniesla, že v bodovom hodnotení skončil na 1. mieste pán Mgr. Tomáš Lepieš 

o 1 bod v pomere 859 (Lepieš) ku 858 (Kubovič) a v poradí určenom členmi komisie v hodnotiacich 

hárkoch skončil na 1. mieste pán JUDr. Peter Kubovič v pomere 5 (Kubovič) ku 4 (Lepieš) ku 2 

(nerozhodne). 

 

 
Rozhodnutie komisie 

Výberová komisia určená vládou Slovenskej republiky odporúča vláde Slovenskej republiky oboch 

kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. 

 

 

 
 

Výberová komisia: 

Predseda: 

Úrad vlády SR 

Ing. Július Jakab 
 

 
 

Členovia: 
 

Kancelária prezidenta SR 

JUDr. Metod Špaček, Ph.D. 
 

 

Najvyšší kontrolný úrad SR 

PaedDr. Jaroslav Ivančo 
 

 

Generálna prokuratúra SR 

Mgr. Jozef Sedlák 
 

 

Protimonopolný úrad SR 

JUDr. Tibor Menyhart 
 

 

Ministerstvo obrany SR 

JUDr. Peter Kozák, PhD    
 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Ing. Roman Koreň 
 

 

Nadácia Zastavme korupciu 

Mgr. Zuzana Petková    
 

Ministerstvo kultúry SR 



Mgr. Tomáš Kučera, LL.M    
 

Slovenská advokátska komora 

Mgr. Ján Kutan    
 

 

Tajomníčka komisie 
 

Úrad vlády SR 

Ing. Soňa Murínová    
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