Možno sprístupniť

NÁVRH
na schválenie kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov
protispoločenskej činnosti
Podľa § 15 ods. 4 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) predkladám návrh na
schválenie kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej
činnosti (ďalej len „úrad“):
1. Zuzana Dlugošová
2. Martin Rajňák
Odôvodnenie:
Vzhľadom k tomu, že Národná rada Slovenskej republiky nezvolila ani na schôdzi
Národnej rady Slovenskej republiky dňa 27. júna 2019 predsedu úradu z dvoch navrhnutých
kandidátov, komisia podľa § 16 ods. 9 zákona dňa 10. júla 2019 zverejnila novú výzvu na
prihlasovanie záujemcov o kandidatúru na predsedu úradu. V II. kole do uplynutia stanovenej
lehoty dňa 24. septembra 2019 do 14:00 hod. sa prihlásilo 11 záujemcov. Dvaja uchádzači
nesplnili podmienky na zaradenie do výberového konania a k verejnému vypočutiu boli
pripustení 9 kandidáti.
Komisia bola vytvorená podľa § 16 zákona a zložená zo zástupcov Kancelárie
prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, verejnej ochrankyne práv, Rady
pre štátnu službu a poradného orgánu vlády Slovenskej republiky v oblasti mimovládnych
organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti.
Podmienkou pre prijatie prihlášky bolo okrem splnenia zákonom stanovených kritérií
(§ 14 ods. 3 zákona) aj zaslanie koncepcie rozvoja úradu, v ktorej mali záujemcovia
prezentovať svoju predstavu o jeho kreovaní, fungovaní a ďalšom rozvoji. Po skončení
verejného vypočutia boli koncepcie všetkých záujemcov zverejnené na stránke
https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/urad-na-ochranu-oznamovatelov/.
Verejné vypočutie záujemcov sa uskutočnilo dňa 23. októbra 2019 v účelovom
zariadení Úradu vlády SR Bôrik v Bratislave.
Spôsob hodnotenia prihlásených záujemcov, rozhodovanie komisie o záujemcoch
a ďalšie otázky spojené s činnosťou komisie upravuje Rokovací poriadok, ktorý komisia
schválila dňa 2. apríla 2019. Podrobnosti o mechanizme hodnotenia záujemcov upravuje
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku. Oba dokumenty sú zverejnené na vyššie uvedenom
webovom sídle.
V zmysle článku 9 Rokovacieho poriadku komisia u každého záujemcu posudzovala:
a) vlastnú motiváciu záujemcu, ktorá ho viedla k rozhodnutiu reagovať na výzvu;
b) referencie, ktoré záujemcovia predložili, a osoby, ktoré tieto referencie záujemcom
poskytli;
c) doterajšiu profesionálnu kariéru, prax záujemcu;
d) koncepciu fungovania a rozvoja úradu, ktorú záujemca predložil;
e) osobnostné predpoklady záujemcu pre výkon funkcie predsedu úradu;
f) manažérske predpoklady záujemcu pre výkon funkcie predsedu úradu.
V rámci verejného vypočutia v súlade s hodnotiacim mechanizmom v dodatku č. 1
k rokovaciemu poriadku komisia ďalej posudzovala podrobnejšie:

g) celkovú víziu záujemcu, jeho inovatívnosť a kreativitu vo vzťahu k vytvoreniu,
fungovaniu a ďalšiemu rozvoju úradu;
h) integritu záujemcu, jeho schopnosť odolať prípadným externým tlakom, jeho
nezávislosť;
i) pevnosť v dodržiavaní etických hodnôt v rôznych situáciách (riešenie etickým dilem);
j) doterajšie protikorupčné aktivity záujemcu;
k) odborné predpoklady záujemcu v oblasti ochrany oznamovateľov;
l) doterajšie pracovné úspechy záujemcu;
m) manažérske schopnosti záujemcu, spôsobilosť viesť tím a vybudovať novú inštitúciu
„na zelenej lúke“;
n) komunikačné schopnosti záujemcu, najmä schopnosť viesť dialóg.
Komisia schválila tieto hodnotiace kritériá a bodovanie záujemcov:
Fáza 1
Životopis – formálna a obsahová stránka
Referencie a motivačný list
Koncepcia – formálna a obsahová stránka
Integrita

5 bodov
5 bodov
10 bodov
Zber verejne dostupných informácií
o záujemcoch, ich zhrnutie a oboznámenie
členov komisie

Fáza 2
Koncepcia:
20 bodov
- obhajoba
- vízia
- inovatívnosť (kreativita)
Integrita:
30 bodov
- nezávislosť
- etické hodnoty
- protikorupčné aktivity
Pracovné skúsenosti a schopnosti:
20 bodov
- odborné najmä v oblasti ochrany
oznamovateľov prípadne obdobné
- pracovné úspechy
- manažérske (vedenie tímu,
vybudovanie inštitúcie)
Komunikačné schopnosti, vedenie dialógu
10 bodov
Fáza 3
Vyhodnotenie, diskusia, hlasovanie
v prípade rovnosti bodov u viac ako dvoch
záujemcov s najvyšším počtom bodov
Na základe odpovedí a v súlade so schváleným mechanizmom hodnotenia komisia
pridelila body jednotlivým záujemcom. Maximálny možný počet bodov, ktorý mohol
záujemca dosiahnuť, predstavuje 500 bodov (100 bodov od každého člena komisie).
Po spočítaní všetkých bodov, ktoré jednotliví členovia komisie pridelili záujemcom, a na
základe vyhodnotenia, komisia zostavila toto poradie záujemcov podľa úspešnosti:
1. Zuzana Dlugošová, 442 z 500 bodov;
2. Martin Rajňák, 400 z 500 bodov.
3.
Životopisy uvedených kandidátov tvoria prílohu k materiálu. V zmysle § 9 ods. 1 zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) sú v záujme ochrany osobných údajov, označené
slovom „Nesprístupňovať“.

