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Informácia o činnosti Komisie Mestského zastupitel'stva 
v prdove na otváranie obálok a vyhodnotenie písomných 

Vydanie:reg prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta 
Mesto Prešov PreAov 

-_. 

Návrh na 

UZNESENIE 

z L. mimoriadneho zasadnutia 
Mestského zastupitel'stva v Prdove 

dňa: 19.5.2014 číslo: ...12014 

k informácii o činnosti Komisie Mestského zastupitel'stva v Prešove na otváranie obálok 

a vyhodnotenie písomných prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta 

Prelov 

Mestské zastupitel'stvo v Prelove 

berie na vedomie 

informáciu o činnosti Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove na otváranie obálok 

a vyhodnotenie písomných prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov. 

Ci::"dti"'-Strana 111 

F - MsÚ/SP-Oll19/1 



Informácia
[O0; o činnosti komisie Mestského zastupiteI'stva v Prešove na Vydanie: 


otváranie obálok a vyhodnotenie pfsomných prihlášok 
~ Stranakandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov 
Mesto Prešov 1/2

--_.. __ . -_..... _ ........_. 


V súlade s uzneseIÚm Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 511/2014 zo dňa 31.3.2014 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove na otváranie obálok a vyhodnotenie písomných 
prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov (ďalej len ,,komisia") zasadala 
dňa 7.5.2014. 

Členovia komisie v zloženi Ing. Igor Andrejčák a JUDr. René Pucher za jej predsedu určili 
JUDr. René Puchera. 

Na funkciu hlavného kontrolóra sa prihlásili tito kandidáti (v abecednom poradí): 
Ing. Alexander Ernst 
Mgr. Anton Kačmár 
PhDr. Kvetoslava Komanická 
Ing. Ján Majda 
Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Dušan Šafran 
IvanŠmyčka 

Kvalifikačný predpoklad - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie splnili všetci 
uveden! uchádzači. Náležitosti písomnej prihlášky nesplnil p. Ivan Šmyčka, ktorý bezúhonnosť 
preukázal výpisom z registra trestov starším ako tri mesiace, preto ho komisia nezaradila za 
kandidáta na voľbu hlavného kontrolóra mesta Prešov. 

Ked'že ostatní uchádzači splnili náležitosti prihlášky, komisia odporučila primátorovi mesta 
pozvať ich na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 19.5.2014, na ktorom sa vykoná voľba 
hlavného kontrolóra mesta Prešov. 

Aj napriek tomu, že kandidáti majú možnosť vystúpiť pred mestským zastupiteľstvom 
a predstaviť sa, predkladáme ich stručnú charakteristiku. 

Ing. Alexander Erost, bytom Prešov 
Dosiahol vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Vysokej škole technickej v Košiciach. od roku 
1988 do 2014 pracoval v územnej samospráve na pozlciách rôznej úrovne riadenia a kontroly a 
na úseku verejnej správy zastával riadiacu funkciu. Je bezúhonný. 

Mgr. AntoD Kalmár, bytom Prešov 
Dosiahol vysokoškolské vzdelanie Il. stupňa na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej 
univerzity v Prešove. Pracuje na Mestskej polícii v Prešove ako mestský policajt. Je bezúhonný. 

PhDr. Kvetoslava Komanická, bytom Prešov 
Dosiahla vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity P.J. 
Šafárika v Košiciach. Od ukončenia štúdia pracovala v štátnej správe a samospráve na rôznych 
stupňoch riadenia a kontroly. V súčasnosti pracuje na Okresnom úrade v Prešove ako vedúca 
odhoru školstva. Je bezúhonná. 
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Informácia

9 Vydanie:o činnosti komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove na 
otváranie obálok a vyhodnotenie písomných prihlášok 

Stranakandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov 
Mesto Prešov 2/2 

Ing. Ján Majda, bytom Svidnik 
Dosiahol vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Vysok«i škole poľnohospodárstva, prevádzkovo 
- ekonomickej fakulte v Nitre. Od ukončenia školy pracoval v rôznych oblastiach na pozicii 
riadiaceho zamestnanca, od roku 2008 je zamestnancom Prešovského samosprávneho kraja, najprv 
ako hlavný kontrolór PSK,v súčasnosti ako kontrolór. Je bezúhonný. 

Ing. Ľudovít Malaga, bytom Prešov 
Dosiahol vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Vysokej škole technickej v Košiciach, Stavebnej 
fakulte. Od ukončenia školy zastával vedúce pozicie v štátnych a súkromných inštitúciách, od roku 
2008 ako riaditeľ Inšpektorátu SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj. Je bezúhonný. 

Ing. Dušan Šafran, bytom Prešov 
Dosiahol vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. 
Pracoval v štátnych organizáciách i súkromných podnikoch na pozicii manažéra i technického 
zamestnanca, od roku 2007 doposiaľ v miestnej štátnej správe v riadiacich funkciách. Je 
bezúhonný. 
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CURRICULUM VITAE 

Osobné údaje 

Priezvisko I Meno Ernst Alexander 
Adresa Preäov, I 

Telefón +421907888360 j-; 

E-maH emst@vadium,sk 

Národnosť Slovenská 

Dátum narodenia -, 
Prax 


od - do 2013· trvá 


Názov a adresa zamestnávateľa Mesto Preiov 


Povolanie alebo zastavaná pozlcia Hlavný kontrolór mesta Preäov 


od - do 2011 - 2013 


Názov aadresa zamestnávateľa Mesto Humenné - Mestský úrad Humenné 


Povolanie alebo zastavaná pozlcia Prednosta mesÚlkého úradu 


od - do 2007 - 2011 

Názov aadresa zamestnévatefa Sociálna poisťovňa. ústredie. BraUslava 

Povolanie alebo zastavaná pozicia Rladltaľpobočky vPrešove 

Od-do I 2002-2007 


Názov aadresa zamestnávatefa IPrešovský samosprévny kraj. Prešov 


Povolanie alebo zastavaná pozlcia I Vedúci Odboru strategického rozvoja 

Povolanie alebo zastavaná pozicia I RiaditeľOradu Prešovského samosprávneho kraja 

Od - do 1988 - 2002 


Názov aadresa zamestnávatefa Mesto Prešov - MsNV, MsÚ Prešov 


Povolanie alebo zastavaná pozicia Vedúc; odboru 

Povolanie alebo zastavaná pozicia I Odborný referent - špecialista pre informačný systém 

Ukončené vzdelanie 

Rok 11988 


Názov atyp organizácie : Vysoká škola teChnická Košice 


Hlavný predmet štúdia ITeCIlnická kybernetika - automatizované systémy riadenia 


Nadobudnutý Utul alebo certiflkét , Akademický titul· inžinier 


Rok 1982 


Názov a typ organizácie Gymnázium, Sabinov 


Nadobudnutý titul alebo certifikát Maturitná skúška 


~;;J 
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Profesijný životopis 

Osobné údaje 

Anton Kalmár, Mgr. 

l.~ ______ .. _ J, 08001 Prešov 

Mobil +421904512611 

E-mail: akacmar@zoznam.sk 

Národnosť: slovenská 

Dátum narodenia: 

Ženatý, otec šiestich detí 

Vzdelanie 

Magisterské štúdium: 2001- 2006 -Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity 

v Prešove, odbor učiterstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, náboženstvo a etická výchova 

Stredoškolské vzdelanie: 1981-1985, Gymnázium na ul. T. Sevčenka v Prešove 

Základná škola: Kapušany pri Prešove 

Pracovné skúsenosti 

Od r. 1994 po súčasnosť, zamestnávater Mestský úrad v Prešove, zaradenie mestský policajt, 

prac. pozlcia operačný pracovnik , prac. náplň - riadenie a koordinácia pOlicajných hliadok, 

prijimanie a vybavovanie oznamova sťažností od občanova ich následný dozor pri prevero

mailto:akacmar@zoznam.sk
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vaní policajnými hliadkami, samostatná odborná práca na operatívno-technickom úseku 

spočívajúca v určovaní správnych postupov na záchranu života a majetku, na ochranu 

verejného poriadku, alebo rie~enie mimoriadnych udaiostí 

V rokoch 1989 -1994 súkromný podnikaterv odbore kamenárske a stavebné práce 

V rokoch 1985 - 1989 práca v Geodézii Prešov na oddelení reprodukcie - tlačiarenskom 

oddelení 

Osobné skúsenosti a zručnosti 

Jazykové znalosti: anIDičtina - mierne pokročifý 


ruština - mierne pokročifý 


Počítačové zručnosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Windows, internet 

Svojim podpisom potvrdzujem, le všetky uvedené údaje SÚ pravdivé. 

~~/de..,.c..S . .r.~,(f = ;::::::::::-------------_.__.V Prešove dňa 

podpis 



Životopis 

Meno a priezvisko: PhDr. Kvetoslava Komanická 
Dátnm narodenia: 
Trvalý pobyt: • , 080 Ol Prešov 
Kontakt: 0915 7444 80 
e-mail: kvetoslava.komanicka@gmail.com 

Stav: vydatá 

Vzdelanie: 	vysokoškolské, FF UPJŠ v Prešove, pedagogika so zameraním na PV 

rigorózna skúška - didaktika a teória výchovy 

stredoškolské, SZŠ v Prešove, zdravotná sestra 

základné, ZDŠ v Kapušanoch 

Zamestnanie: 

od roku 2012 - doteraz práca v štátnej správe, Okresný úrad, odbor školstva Prešov, 

od roku 2008 - do roku 20 II práca v obecnej samospráve, MsÚ v Prešove, pozícia vedúca 
oddelenia školstva. 

od roku 1997 - do roku 2007 práca v štátnej správe, Školská správa v Prešove, Štátna školská 
inšpekcia v Prešove, Krajský úrad v Prešove a Krajský školský úrad v Prešove, pracovná pozícia 
odborný radca, školská inšpektorka a prednostka. 

od roku 1976 - do roku 1997 práca vo verejnej službe na pozícii zdravotná sestra, učiteľka 
a riaditel'ka školy. 

Opis pracovných C!innosti: 

komplexné plánovanie a riadenie aktivit na zverenom úseku, 

kontrolná činnosť dodržiavania všeobecne záväzných predpisov v rozpočtových, 


príspevkových a neziskových organizáciách, obciach, súkromných a cirkevných 

zriaďovateľov, 


kontrola hospodárnosti, účelovosti, efektivnosti a účinnosti pri hospodáreni a nakladaní 

s finančnými prostriedkami a majetkom, 

vybavovanie sťažnosti, petícii a podani podľa platných predpisov, 

kontrola využívania verejných prostriedkov vynaložených na spolufmancovanie grantov 

a projektov vrátane štrukturálnych fondov EU, 

spolupráca so štátnou správou a samosprávou, fyzickými a právnickými osobami, 

plnenie povinností voči MV SR, MŠVVaš SR, MF SR.. 


mailto:kvetoslava.komanicka@gmail.com


Kurzy a školenia: 

2010 - Strategické plánovanie 

2009 - Koučovanie, vedenie tímu 

2007 - ECDL 

2006 - Posilnenie regionálnych a lokálnych kapacít pre riadenie a realizáciu pomoci zo 
štrukturálnych fondov 

2005 - Vzdelávanie štátnych zamestnancov vo funkcii predstaveného na líniovej úrovni riadenia, 

Zákon o správnom konaní, 

Jazykové znalosti: ruský jazyk úroveň A2, anglický jazyk úroveň A l 

Ostatné zručnosti: publikačná činnosť na tému kompetencie a fungovanie samosprávy, verejnej 
správy a štátnej správy, 

počítačové zručnosti úroveň ECDL, ( Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook, PowerPoint, 
Internet Explorer), 

Doplňujúce informácie: vodičský preukaz skupiny - B. 

V Prešove 05.05.2014 Vlastnoručný podpis: ~~1 
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ŽIVOTOPIS 

Osobné údaje 

Meno a priezvisko: Ing. Ján Majda 

Adresa: 
089 OI Svidník 

Telefón: + 421 915717665 

E-mail: jmajda@gmail.com 

Dátum narodenia: 

Vzdelanie: 

1975 - 1980 
Vysoká škola poľnohospodárska, Prevádzkovo - ekonomická fakulta, Nitra 
Odbor/špecializácia: prevádzka a ekonomika 

1969 -1972 
Stredná všeobecne.vzdelávacia škola, Svidník 

Kurzy a školenia: 

1985 - 1987 
Vysoká škola poľnohospodárska, Prevádzkovo ekonomická fakulta 
prádzka a ekonomika riadenia 
CertifIkát: štátnica 

Pracovné skúsenosti: 

1980 -1982 
poľnohospodárske družstvo N. Olšava 
plánovač 

1982 -1988 
Poľnohospodárske družstvo Okrúhle 
plánovač 

1988 -1991 
Poľnohospodárske družstvo Ladomírová 
ekonóm 

1991- 2004 
Daňový úrad Svidník 
riaditeľ, ved.DIS, exekútor 

~~ 




.. 


2004- 2007 

Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Prešov 

riaditer 

2007-2008 

Betpres s.r.o Vranov nad Toprou 

ekonomický riaditer 

2008·2014 

Prešovský samosprávny kraj 

hlavný kontrolór 

od 2014 

Prešovský samosprávny kraj 

kontrolór 

Jazykové znalosti: 

nemecký jazyk - základy 

ruský jazyk - pokročilý 

Počítačové znalosti: 

internet ( ( e- mail, www ... j 

mikrosoft office 

Vodičský preukaz: 

skupiny A,B,C, 

ZAujmy a záľuby: 

kultúra, šport, cestovanie 

V Prešove dňa 2.5.2014 ,"'j::Jd' 



životopis 

Meno a priezvisko: Ing. rudovít Malaga 

Kontaktné údaje: , Prešov 080 05 

Dátum narodenia: 

Rodinný stav: ženatý 

Telefón, email : 0918448666, ludo.malaga@gmail.com 

Dosiahnuté vzdelanie: 

Vysoká škola technická, Stavebná fakulta Košice ,odbor Pozemné stavby, 1978 - 1983 

Stredná priemyselná škola stavebná Prešov ,odbor TlB, 1974 - 1978 

Základná deväťročná škola, ukončená v roku 1974 

Doplňujúce vzdelanie, certifikát: 

Motivačný seminár pre vedúcich pracovníkov r.2001, Seminár marketing a reklama r.2.003 

Diplomatický protokol a spoločenské správanie v praxi e2.0U 

Priebeh zamestnaní: 

- Východoslovenské lesy ,Š.p. PR Košice, SlMZ Prešov, vedúci odboru zásobovania od 1.8.1983 

- A-TIS ,a.5. Prešov, riaditefpre obchod a marketing od.1A.1998 

• PO CAR ,s.r.o. Prešov, manažér marketingu Škoda ,VW, Audi od 1.2.2001 

- Slovenská obchodná inšpekcia BA, riaditer Inšpektorátu SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj 

od 1.7.2008 do 25.10.2.013 

- Dopravný podnik mesta Prešov ,a.s. [ubotice ,technický pracovník od 5.3.2014 

Jazykové znalosti: rusky aktívne, anglicky a nemecky pasivne Počítačové znalosti: Áno. 

Vodičský preukaz: skupina B 

Vlastnosti: Komunikačné a organizačné schopnosti, vytváranie kvalitných obchodných vzťahov. 

Zodpovednosť, flexibilita, komunikatívnosť. Záujmy: Architektúra, dopravné stavby, kultúra, šport, 

cestovanie, príroda, regionálna samospráva - poslanec MsZ v Prešove 

Prešov 14.4.2014 ';';'"0\\''''' ,"' .., ...= ... 



ŽIVOTOPIS 


Osobné údaje 

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Šafran 

Adresa: 
08001 Prešov 

Telef6n: +421905485823 

E-mail: safran.dusan@gmaiLcom 

Dátum narodenia: 

Vzdelanie: 

1978 -1985 
Vysoká škola poľnohospodárska, mechanizačná fakulta, Nitra 
Odbor/špecializácia: mechanizácia poľnohospodárstva 

1973 -1977 
Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov 
Odbor/špecializácia: všeobecné strojárstvo 

Kurzy a školenia: 

2014-2014 
Inštitút pre verejnú správu Bratislava 
Zákon o priestupkoch; Správne konanie; Ochrana osobných údajov 

Pracovné skúsenosti: 

1978 -1978 
Autobrzdy, Š.p. Prešov 
konštruktér 

1986 -1991 
Poľnohospodárske stavby Prešov,š.p., závod 02 
vedúci MTZ, správa budov 

1991-1994 
živnostník, obchodná činnosť 

1994-1995 
V. O. D. S. Prešov 
techník 
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1995 -1996 
Dopravno· inžinierske služby, a.s. Košice 
výkonný riaditeľ 

1996 -1997 
Taval Prešov 
technik 

1997·2000 
Prefabetón Holding, a.s. Koš pri Prievidzi 
manažér predaja 

2001·2002 
Tefix Prešov 
technik 

2002 -2003 
Kovovýroba Prešov 
technik 

2003 - 2007 
Domov sociálnych služieb Prešov 

vedúci prevádzkového úseku 


2007·2012 
Obvodný lesný úrad v Prešove 
prednosta 

2012 - 2013 
Krajský lesný. úrad v Prešove 

prednosta 


2013 ------
Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov 
štátny radca 

Jazykové znalosti: 

Anglický jazyk - základy 

Ruský jazyk - pokročilý 


Počítačové znalosti: 

Internet (e-mail, www) - pokročilý 



• 

Vodičský preukaz: 

Skupiny A,B,C,T 

v 

Dalšie schopnosti a znalosti: 

Flexibilita. kreativita, spoľahlivosť, dochvíľnosť, komunikatívnosť, organizačné 
schopnosti. Mám rád nové výzvy, nebojím sa ísť do nových vecí. 

Záujmy a záľuby: 

Cestovanie, kultúra, turistika, príroda a poľovníctvo, čítanie, lyžovanie. 

~ 
V Prešove dňa 05.05.2014 Ing. Dušan Šafran 


