Možno sprístupniť

Predkladacia správa

Dňa 30. januára 2019 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 54/2019 Z. z.
o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“). Zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2019.
Zákon v § 13 zriaďuje Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len
„úrad“) so sídlom v Bratislave. V zmysle § 14 ods. 1 na čele úradu je predseda, ktorý
zodpovedá za činnosť úradu. Predsedu úradu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej
republiky (ďalej len „národná rada“) spomedzi kandidátov navrhnutých vládou podľa § 15
ods. 4 zákona.
Vláda Slovenskej republiky môže národnej rade navrhnúť kandidátov na predsedu úradu len
po ich verejnom vypočutí a po ich hodnotení komisiou. Komisia bola vytvorená 15. marca
2019. Od svojho vzniku schválila rokovací poriadok, zásady hodnotenia záujemcov
o kandidatúru na predsedu úradu. Vzhľadom k tomu, že národná rada podľa Uznesenia
národnej rady č. 1958 z 27. júna 2019 nezvolila predsedníčku úradu z dvoch navrhnutých
kandidátok, komisia podľa § 16 ods. 9 zákona zverejnila dňa 10. júla 2019 novú výzvu
a dňa 23. októbra 2019 sa uskutočnilo verejné vypočutie prihlásených záujemcov v II. kole.
Na verejnom vypočutí mali možnosť zúčastniť sa osobne a klásť záujemcom otázky aj
členovia vlády, poslanci národnej rady a verejnosť. Záznam z verejného vypočutia je
zverejnený aj na webovom sídle úradu vlády prostredníctvom jeho facebookového profilu.
V súlade s ustanovením § 15 ods. 4 zákona komisia vyhodnotila prihlásených záujemcov
o kandidatúru v II. kole a v predloženom materiáli navrhuje dvoch z nich, ktorí boli
v hodnotení najúspešnejší.
Spôsob hodnotenia komisia schválila v dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku, ktorý je
zverejnený na stránke https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/urad-na-ochranu-oznamovatelov/.
Predkladaný materiál obsahuje hodnotenie všetkých prihlásených záujemcov a ich výsledné
poradie podľa hodnotenia.
Materiál vzhľadom na svoj charakter nebol predmetom medzirezortného pripomienkového
konania a nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, nemá
sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, informatizáciu a ani vplyvy na služby verejnej
správy pre občana.
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 vybrané časti materiálu,
v záujme ochrany osobných údajov, označené slovom „NESPRÍSTUPŇOVAŤ“.

