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Vážený pán predseda vlády,
obraciame sa na Vás v snahe nadviazať na doterajší dialóg v oblasti posilňovania právneho štátu na
Slovensku. Jedným z hlavných odporúčaní Iniciatívy za vládu zákona, ku ktorým sa prihlásila
prostredníctvom svojho Programového vyhlásenia aj vláda Slovenskej republiky (SR), je
dodržiavanie princípov transparentnosti a odbornosti v štátnej správe, vrátane transparentného
výberu vedúcich predstaviteľov štátnych orgánov a verejných inštitúcií.
V tejto súvislosti sme privítali priebeh výberového konania na obsadenie funkcie predsedu Úradu pre
verejné obstarávanie (ÚVO), ktorého súčasťou bolo verejné vypočutie kandidátov členmi vlády
Slovenskej republiky za účasti zástupcov odbornej verejnosti i občanov. Veríme, v súlade s Vašimi
zverejnenými predsavzatiami bude vláda SR pokračovať v nastolenom pozitívnom trende aj
v prípade ďalších inštitúcií s obdobným celospoločenským významom.
V nadväznosti na prijatie novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach bolo 14.6. vyhlásené
výberové konanie na posúdenie kandidáta na funkciu predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
(ÚRSO), ktorého bude následne menovať vláda SR. Po problémoch v oblasti regulovaných cien
začiatkom tohto roka je obnovenie dôvery nielen energetického sektora, ale aj odberateľov energií,
ako aj zvýšenie transparentnosti činnosti tohto úradu, kľúčové. Preto máme za to, že napriek
odlišnému postupu nominácie a výberu predsedu ÚRSO, by aj kandidát(i) na túto funkciu
mal(i) v dostatočnom časovom predstihu absolvovať verejné vypočutie za účasti širokej
odbornej verejnosti. Zverejnené podmienky výberového konania však dávajú dôvod obávať sa, že
proces výberu neposkytuje dostatočné časové obdobie pre prihlásenie sa, ako ani pre následnú verejnú
diskusiu o kandidátoch a ich vízii vedenia ÚRSO. Nadobudnuté skúsenosti z výberu nového predsedu
ÚVO, ale aj generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska, však vyššie uvedenú požiadavku
ešte viac legitimizujú a podporujú.
Vážený pán predseda vlády, sme presvedčení, že tento prístup k výberu odborných kapacít do
vedúcich funkcií, pri ktorých je kľúčovou podmienkou nezávislosť a odbornosť výkonu, by sa mal
stať na Slovensku štandardom. Okrem iného pomáha k zmenšovaniu rozdielu vnímania a reality
fungovania štátu, na ktorý ste poukázali počas nedávneho stretnutia s predstaviteľmi Iniciatívy za
vládu zákona a je nepochybne jedným z kľúčových nástrojov na účinný boj proti korupcii,
posilňovanie právneho štátu a budovanie dôvery verejnosti.

Hlásiac sa k princípom Iniciatívy za vládu zákona Vám a vláde SR ponúkame spoluprácu pri zvýšení
transparentnosti procesu výberu nielen v tomto prípade, ale aj pri hľadaní dlhodobého nastavenia
procesov a štandardov výberu vedúcich predstaviteľov nezávislých verejných inštitúcií.
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