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Služobný posudok
JUDr. Peter Kubovič, ako štátny zamestnanec vo funkcii hlavný štátny radca
v služobnom úrade Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“), v organizačnom útvare
odbor metodiky a elektronického verejného obstarávania, s účinnosťou od 1. januára 2018
v organizačnom útvare inštitút verejného obstarávania, vykonával predovšetkým tieto činnosti
v zmysle svojho opisu štátnozamestnaneckého miesta:








Najnáročnejšia činnosť:
Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva, ostatného
ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti
na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv vo vymedzenom úseku na úrovni
ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý
vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s
celoštátnou pôsobnosťou.
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:
vypracovávanie koncepcie rozvoja verejného obstarávania;
vypracovávanie zásadných opatrení v oblasti verejného obstarávania s medzinárodným
dosahom na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy;
koordinovanie celoštátneho systému v oblasti verejného obstarávania;
príprava a spracúvanie podkladov a dokumentov v súvislosti s implementáciou projektu
Operačný program Efektívna verejná správa – Budovanie proklientsky orientovaného
Úradu pre verejné obstarávanie v rámci pôsobnosti organizačného útvaru.

JUDr. Peter Kubovič počas trvania štátnozamestnaneckého pomeru na úrade
preukazoval vynikajúce znalosti v oblasti verejného obstarávania. Aktívne sa podieľal na
plnení všetkých pracovných úloh. V mene úradu sa ako lektor podieľal na realizácii desiatok
školení, vystupoval na množstve konferencií, zastupoval úrad pred Krajským súdom
v Bratislave, Najvyšším súdom SR, ako aj pred Európskou komisiou a inými orgánmi.
Aktívne publikoval články v úradnom časopise UVO revue, navrhol aj názov tohto úradného
časopisu.
JUDr. Peter Kubovič sa aktívne venoval činnosti v pracovných skupinách zriadených
na úrade, koordinoval činnosť a aktivity pracovných skupín úradu pre oblasť zeleného
verejného obstarávania, sociálneho verejného obstarávania, kritérií na vyhodnotenie ponúk
a inovácií.
Počas svojho pôsobenia na úrade bol vzorom a príkladom pre služobne mladších
zamestnancov, ktorých podporoval pri riešení úloh a odborných aktivitách. Aktívne sa

zúčastňoval porád, diskusných okienok, navrhoval texty výkladových stanovísk, všeobecných
metodických usmernení, metodických usmernení a iných výstupov úradu.
Menovaný štátny zamestnanec sa podieľal na príprave legislatívnych návrhov zákonov
v oblasti verejného obstarávania, vrátane transpozície smerníc EÚ:
 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii
postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru
a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach
obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES,
 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom
obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES,
 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014
o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného
hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice
2004/17/ES a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára
2014 o udeľovaní koncesií.
JUDr. Peter Kubovič vykonával jednotlivé činnosti v rámci výkonu agendy organizačného
útvaru na veľmi vysokej odbornej úrovni. Výstupy spracovávané menovaným zamestnancom
sa vyznačovali precíznosťou, jasnou a zrozumiteľnou štylizáciou. Jednou z predností
menovaného zamestnanca bola jeho kreativita, pracovitosť a zmysel pre detail. Menovaný
zamestnanec z pohľadu jeho charakterových vlastností pôsobil nekofliktne a jeho pôsobenie
malo pozitívny vplyv na profilovanie pracovného kolektívu.
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