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V Bratislave 18.11.2019 
Vážená pani predsedníčka, 
 
dovoľte nám obrátiť sa na Vás menom vyššie uvedených združení zamestnávajúcich na Slovensku stovky tisíc 
pracovníkov a tvoria významnú časť HDP Slovenska, pri príležitosti nadchádzajúceho výberu predsedu Úradu 
pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len Úrad) na ďalšie šesťročné funkčné 
obdobie. Návrh kandidáta na voľbu predsedu schválila vláda SR uznesením č. 539/2019 zo dňa 30.10.2019.  
 
Vážená pani predsedníčka, ešte predtým, ako boli zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR zverejnený 
návrh kandidáta na túto pozíciu, sme sa listom obrátili na ministra dopravy Á. Érseka. Požiadali sme ho 
zachovanie základných štandardov transparentného výberu a umožnenie verejného vypočutia prípadných 
kandidátov. Vo viacerých členských krajinách Európskej Únie je totiž pravidlom, že kandidáti na post šéfa 
národnej regulačnej autority (analógia k nášmu Úradu) sa podrobujú, okrem vypočutia pred odbornou 
komisiou, aj takzvanému verejnému vypočutiu (Public Hearing), na ktorom odpovedajú laickej aj odbornej 
verejnosti na otázky týkajúce sa odvetvia, ktoré by mali riadiť. Cieľom je spoznať ich znalosť odvetvia a jeho 
hlavných problémov, ich vízie vývoja odvetvia, ich priorít a spôsob ich riešenia, manažérsku a odbornú prax, 
spôsob komunikácie, či morálny profil a nezávislosť. 
 
Sektor elektronických komunikácií buduje infraštruktúru pre digitalizáciu služieb, priemyslu či verejnej správy 
a vytvára tak predpoklad na modernizáciu a digitalizáciu celého hospodárstva SR, verejnej správy a celej 
spoločnosti. Úrad v tomto procese bude zohrávať rozhodujúcu úlohu napríklad aj tým, že onedlho bude 
realizovať výberové konanie na frekvenčné pásma potrebné pre budovanie sietí 5G a neskôr dohliadať nad 
ich efektívnym využívaním.  Je to teda práve tento Úrad, ktorý zásadne ovplyvní fungovanie nielen sektoru 
elektronických komunikácií, ale celej ekonomiky do budúcnosti a najmä schopnosť Slovenska napĺňať svoje 
medzinárodné záväzky v oblasti budovanie sietí 5G, či Jednotného digitálneho trhu.  
 
Práve verejné vypočutie, resp. verejná odborná diskusia často odhalí reálne schopnosti kandidátov takýto 
Úrad a odvetvie riadiť a navyše vnáša do celého procesu výberu absolútnu transparentnosť. Ocenili sme, že 
vláda SR si uvedomovala dôležitosť transparentného výberu vedúcich predstaviteľov nezávislých regulačných 
inštitúcií, čo preukázala napríklad pri výbere predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, členov jeho Rady, či 
predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Boli sme preto sklamaní z reakcie 
ministra dopravy a spôsobu procesu výberu kandidáta na post predsedu Úradu. Negatívne sme vnímali fakt, 
že nastavené štandardy z nedávnej minulosti neboli dodržané.   
 
Predsedu Úradu v zmysle zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a 
poštových služieb a Dopravnom úrade volí Národná rada SR. Vzhľadom na skutočnosť, že návrh bude 
predmetom rokovania 93. schôdze Výboru pre hospodárske záležitosti dňa 21.11.2019 si Vás dovoľujeme 
požiadať o umožnenie diskusie aj so zapojením prítomných zástupcov verejnosti, vrátane možnosti klásť 
kandidátovi na post predsedu Úradu otázky počas rozpravy k tomuto bodu rokovania. V prípade 
akýchkoľvek otázok je k dispozícií Michal Krčméry, riaditeľ pre vládne záležitosti Americkej obchodnej komory 
v SR (michal.krcmery@amcham.sk / 0902 912 001).  
 
S úctou,   
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