JUDr. Milan Galanda
Životopis

kandidáta na volbu Hlavného kontrolóra BSK
Vzdelanie:
Právnická fakulta UK Bratislava

promovaný právnik - 1986
JUDr. - 1989

Prax
Od - do 2016 - 2079

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

generálny sekretár

Zamestnávateľ

Únia miest Slovenska

Od - do 2015 - 2018

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

poradca primátora

Zamestnávatel'

Magistrát hl. m' SR Bratislavy

oď - do 2004 - 2075

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

advokát

Zamestnávateľ

AK JUDr. Galanda

Od - do 2001 - 2003

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

komerčný právnik

Zamestnávateľ

KPK JUDr. Galanda

Od - do 1995 - 200A

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

vedúci pracovník, hlavný radca

Zamestnávateľ

Magistrát hl. m. SR Bratislavy

od - do 1994 - 1995
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Zamestnávateľ
Od - do 1993

vedúcl právneho odboru
okresný úrad Dolný Kubín, Úrad vlády SR

- 7994

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

právny poradca v komerčnom sektore

Zamestnávateľ

ROSA Dolný Kubín

Od - do 1992-1992

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

vedúci úseku právnych lnformáciÍ

Zamestnávateľ

Ústavný súd ČSFR Brno

Od - do 1986 - 1992

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

právnĺk

Zamestnávateľ

oravský podnik výroby a služieb š. p. DK

Bratislava dňa 22.77'2019

Podpls

......

:;

i.

....)

|ná odborná prax l

Od

-

do 1990 - 1992

Slovenská národná rada - poslanec,

člen Ústavnoprávneho
Od

- do 1994-1994

Od

- do

1999

-

2000

výboru

poradca podpredsedu vlády SR pre legisĺatívu
poradca splnomocnenca vlády SR pre
decentralizáciu

Od

-

do 1995

- 2010

Od-do 2070-201L
Od

-do 20L2-2073

Od

- do 20LL -2019

právny expeľt Únie miest Slovenska
poradca predsedu NR SR
poradca podpredsedníčky NR SR
riaditel'

Ka nce lá

rĺe Združenĺakrajských miest

K8

Od

-

do 2016 --2019

tajomník Klubu primátorov miest SR

Zoznam publikácií, ktorých je Milan Galanda autor alebo spoluautor
1. cesta k slovenskej ústave

sKol, 1997
2. Súhrnná správa o Slovensku 1996

spoluautor

(

s.luor. Ernestom Valkom) kapitoly

: ,,

Stav práva ,, , lvo, 1997

3. Súhrnná správa o Slovensku 1997

Spoluautor kapitoly (sJUDr. Kresákom, JUDr, Valkom, JUDr' Hrubalom a M. Benedikom..) :,, Stav práva,
legislatíva,..'" lVo , 1998
4. Poslanecký mandát na Slovensku v XX. storočí

Spoluautor s J. Hrabkom , IVO , 1998
5. Slovenské volby 1998

Autor kapitoly

: ,,

_

Kto ? Ako ? Prečo ?

Ústavoprávne aspekty volebného zákona", lvo, 1999

6. Súhľnná správa o Slovensku 1998

Spoluautor kapitoly

(s

Mgr. Benedikom a Mgr. Foldesovou

), ,,

Právny štát a legislatíva ,,, lvo, 1999

7. Ústavné súdnictvo na Slovensku

Spoluautor Mgr. M. Benedik, SKOI, 2000
8. Ústava SR na začiatku xxl. storočia

sKol

a SPPB 2001

9. Konflikt záujmov na úrovnl verejných činiteľov

Spoluautor JUDr. Ladislav orosz, V. Pirošík , cPHR - Tls, 2001
10. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
Spoluautor (JUDr. švéda,Mgr. Kamenec, Mgr. Pirošík) , Nos _ osF 2oo1
11' Samospráva VÚC

Spoluautor (s lng. Nižňanským, Mgr' Pilátom a Mgr. Luščoňom),IPLD,2002
12. Transparentná miestna samospráva

Spoluautor kapitoly

(s

E' Sičákovou

-

Beblavou) :,,Personaĺistika a etika na úrovni miestnej samosprávy",

Tts, 2004
13. Verejná

politika a miestna samospráva

:

štyri princípy spravovania

Autor kapitoly : ,, Ústavný a právny rámec miestnej samosprávy"
Ústav verejnej politiky FSaEV UK Bratisĺava, 2006

,

14. Zákon o advokácií. Komentár, olej a kolektív

Spoluautor kapitol upravujúcich postavenie a fungovanie revíznej komisie sAK,, Beck 2013
15. Mĺádež a lbdské práva. Príručkapre študentov.

Vedúci autorského kolektívu. Pro Education, 2015

Mgr. Ján Komara
v

Tivotopis
Osobné údaje
Priezvisko(á)/ Meno(á)

Komara Ján

Adresa(y)
Mobil
E-mail(y)
Štátna(e) prĺslušnosť(ti)Slovenská
Dátum narodenia

Pohlavie

MuŽ

Oblast'činnosti, o ktoré sa právo, samospráva, manažment
zaujímate / Zamestnanle
od
Zamestnanie alebo

-

do

01. februára 2019

-* 30. septembra 2019

pracovné Vedúci kanceláľie staľostu,
zaradenie (od 05.02.2015 do 31'12'2015 poverený riadením oddelenia vnútoľnej správy)

Hlavné činnosti a zodpovednosť

-

riadenie oddelenia - kancelárie starostu,
- riadenie činnosti sekretariátu starostu, organizačných sluŽieb, internej komunikácie
a referátu právnych sluŽieb'
- vytváranie interných predpisov a koordinácie postupu ich tvorby inými organizačnými
útvarmi,
- koordinácia tvorby všeobecne záväzných nariadenĺ
- zastupovanie mestskej časti pred súdom

-tvorba zmlÚv a právnych analýz, správ
a vedenia

a

rozborov podl'a poŽiadaviek oddelení

- vypracúvanie a pripomienkovanie rÔznorodých odborne náročnejšíchzmlúv a iných
právnych dokumentov,

- analýza efektĺvnosti ĺnterných procesov a návrhy opatrení
Názov a adresa zamestnávatel'a

mestská časťBratislava

Mgr. Ján Komara, kandidát na obsadenie funkcie hlavného kontrolÓra

-

Rača, Kubačova 21, Bratislava

od

-

do

Zamestnanie alebo pracovné
zaľadenie

02. januára 2014

_,31' januára 2019

0'l. októbra 2019

---"

doteraz

právnik
(od 05'02.2015 do 31.12.2015 poverený riadením oddelenia vnútoľnejsprávy)

-

Hlavné činnosti a zodpovednosť

vytváranie interných predpisov a koordinácie postupu ich tvorby inými organizačnými

útvarmi,
_

koord

_

zastupovanie mestskej časti pred súdom

i

n

ácia tvo rby všeo be cne záu ázný ch nariaden ĺ

-tvorba zmlúv a právnych ana|ýz, správ a rozborov podl'a poŽiadavĺek oddelení a vedenĺa

-

vypracúvanie

a

pripomienkovanie rôznorodých odborne náročnejšíchzmlúv a iných

právnych dokumentov,

-

vypracúvanĺerôznorodých odborne náročnejšíchprávnych podaní, návrhov, opravných

prostriedkov

-zastupovanĺe pri odborne náročnejšĺchrokovaniach so strategickými zmluvnými partnermi
a advokátmi
Názov a adresa zamestnávatel'a

mestská časťBratĺslava

Od-do

ĺ5. februára 2011

Zamestnanie alebo pracovné
zaradenĺe

_'

-

, Rol'nĺcka 109,

Bratislava

31.decembra 2013

právnik

Hlavné činnosti a zodpovednosť - vytváranĺe interných predpisov a koordinácie postupu ich tvorby inými organizačnými
útvarmi,
- koordinácia tvorby všeobecne závázných nariadení,
- koordinovanie a kontrola úloh vedúcich oddelenÍ
-

zastupovanĺe mestskej častĺpred súdom

- tvorba zmlúv a

právnych analýz, správ a rozborov podl'a poŽiadaviek oddelení a vedenia

Názov a adresa zamestnávatel'a mestská časťBratislava

0d-do
Zamestnanie alebo pracovné
zaradenie

1

- Staré Mesto, Vaianského nábr.

3, Bratislava

4. februára 2010 ---' 14. lebruáĺa 2011

advokátsky koncipient

Hlavné činnosti a zodpovednosť

- vypracúvanie zmlúv a právnych analýz,
- beŽné činnosti (nahlĺadanie do spisov, obchodný register)
- práca v oblasti obchodného, občianskeho a správneho práva

Názov a adresa zamestnávatel'a

KrakovskÝ & Partners' s'r.o'
Záhradnĺcka 25, 8'l1 07 Bratislava (Slovensko)

Druh práce alebo odvefuie

Poskytovanie právnych sluŽieb

hospodárstva

Vzdelávanie a príprava
Od -

do

01.02.2011 - 30.06.2011

Názov získanej kvalifĺkácie prehĺbenie znalosti anglického jazyka
Mgr. Ján Komara, kandidát na obsadenie funkcie hlavného kontrolÓra

Hlavné predmety /

proíesijnéčĺtanie,počúvanie,gramatika, rozprávanie

a pĺsanie v anglickom jazyku

zručnosti

Názov a typ organizácie poskytujúcej lnternational House Slovensko, Nám. SNP, Bratislava,
vzdelávanie a prípravu

Od. do

september 2004_-- jún 2009

Názov získaneĺ kvalifikácie

Vvsokoškolskévzdelanie: maqister práva

Hlavné predmeý / profesijne
zručnosti

Správne právo, Štátne právo, občianske právo, Trestné právo
diplomová práca:
Selektĺvne spotrebné dane a ich dopad na Životnú úroveň obyvatelstva
Skolitel': Doc, JUDr. Ladislav Balko CSc.
štátna skúška:
občianske právo, trestné právo, správne právo, štátne právo

Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu

Od-do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety / profesijne
zručnosti

Názov a typ organizácie poskytujúcej

Právnická íakulta Univezita Komenského (Vysoká škola - Univezita)
Šafárikovo námestie 6,818 05 Bratislava (Slovensko)
18.04.2018

Bankové záruky

- ako

ich pouŽívať v obchodných vzťahoch

tvorba, kontrola a pouŽĺvanie bankových záruk v obchodných vzťahoch

Bratislavská regionálna komora

S0PK

vzdelávanie a prĺpravu
Materinský(e)

jazyk(y) slovenčina

Ďašĺ(ie) jazyk(y)

Porozumenie

Sebahodnotenie
Európska Úroveň

Počúvanie Čĺtanie

(-)

Hovorenie
Ustna

interakcia

Písanie

Samostatný Ústny
prejav

angličtina

španielčina
čeština

a'

ŕ1 Samostatný o' Samostatný Do
pouzlvatel pouzlvateľ pouzlvatel
A'ĺ ZačiatočníkA'1 ZačiatočnĺkA1 ZačiatočnĺkA1
SkÚsený
Skúsený wL Skúsený ôô
Ô.
wL
wĹ
vz
^. pouzrvatel
^ô pouzrvatel
pouzrvater
9L

Samostatný

(*) (Jroveň

VI

UL

UL

Samostatný
pouzlvatel

82

Začiatočnĺk A1
SkÚsený
pouzrvatel

Samostainý
pouŽĺvatel'

Začiatočnĺk

c2

SkÚsený
pouŽívatel'

podl'a Spoločného eurÓpskeho referenčného rámca (CEFI

Sociálne zručnosti a kompetencie - Pracovitosť, komunikatĺvnosť, zodpovednosť, ochota učiťsa novým poznatkom,
otvorenosť

Počítačové
zručnosti a kompetencie - Micľosoft Office: (Word, Excel, outlook, PowerPoint) na úrovni expert
- lnternet (e-mail, WWW)- pouŽĺvatel'ská úroveň

Dalšie zručnosti a kompetencie cestovanie, íutbal, hokej, vytrvalostný beh, politika, priatelia, historia, turistika, polĺtická
geografia, rodina

Vodičský(é)preukaz(y) B, B'l, lý50

Mgr. Jän Komara, kandidät na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra

Ing. Štefan Marušák
CURzuCTJLLM VITAE
Osoluú úĺIĺlie
Meno: ŠtefanMarušák, Dipl.-lng.
Náľodnost': s'
Dátum a miesto naľodenia:

sĺ
'

Pohlavie:
Stav:

:

Adľesa tľvaléhopobytu' kontakt:

Prqx
a

od januáľa 2008 pracujem ako hlavný kontrolóľ Bľatislavského samospľávneho kraja'

a

od novembra2005 Som pracoval ako vnútoľný audítoľ Štatistického úradu Slovenskej ľepubliky.

a

od febľuára 2005 do októbra som pracoval na odbore súborných analýza infoľmácií Štatistického
úradu SR ako analytik.

a

od apríla 2003 do Íbbruára 2005 som pracoval ako konatel' spoločnosti Concordia MS, s' r' o''
ktorá sa venovala oblasti poisťovacieho makléľstva, sprostľedkovania obchodu v oblasti realít'

reklamy a podobne, PriebeŽne externe som pripravoval pre Slovenský ľozhlas inťormácie z oblasti
ekonomiky (Rádio Slovensko), ale i vedy a techniky (Rádio Devín).

aprí|a 20o2 do 3l. marca 2003 som na zmluvu na dobu uľčitúpracoval ako redaktoľ vo
vydavatel'stve MK3, spol. S ľ. o.' ktoľá je vydavatelbm časopisov Auto, mĺrtor a šport,
AUTo7aktuál, Autokatalóg a dodávatel'sky aj Naša Škoda a pod.

a

od

a

od januára 2001 som bol konatelbm spoločnosti CONCORDIA MS, s. r. o.

a

od.ianuáľa 1996 až do decetnbra 2000

Faký ako šéfľedaktor.

a

-

nepľetržite päťrokov Som pracoval v redakcii ýždenníka

od marca 1995 som pľacoval v ľedakcii ĺlenníka SME ako novinár a

súčasnemarketingový

manažér.
a

V

čase od l. novembľa 1994 až28' ťebruára 1995 som spľacoval a realizoval pľojekt ýždenníka
Faký, kde som od začatiavychádzania ýždenníka vykonával funkciu šéfredaktoľa(s prestávkou
cca 9 mesiacov - denník SME)'

ocl nlája l993 som scenáľisticky pľipľavrrva| podltikatcl'skú ľelriciu RoCK FM KAP'ITÁL, neskôľ
tľikľát clo týŽ<lŤla MINlKAPITÁL pľe celoštátnu ľĺlzhlasovústanicu I{o(:K I"M l{ADIo. Relácia
trvala pôvodne 60 minút a vysielala sa l x za ýždeí'Reláciu som až do ľoku 200l aj modeľoval.
okľem toho som pre tú istú stanicu pľipľavil pľojekt ľelácie (ýždenník)o cestovnom ľuchu,
vysielala sa l x zaýŽdeí od novembľa 1994.v roku 1998 som navrhol apo schválení pľojektu
tiežzača|autoľsky pľipravovať a modeľovat'ľeláciu (mesačník) o veĺle a technike.
t)

od januáľa 1994 do novembra l994 som pracoval ako živnostníka publicista .,na vol'nej nohe".

Tažiskom mojej pľáce bola príprava relácií a maľketingovo-ľeklamná publicistika.
a

od ľoku 1992 do ľoku 1993 som bol vydavate|bm vlastných časopisov. Prvý som zača|vydávať
roku l99l, ktoý bol určený pre podnikatelbv a nezamestnaných. V roku 1992 sonr spolu s
d'alšímispoločníkmizaložil spoločnosť s ručenímobmedzeným a pl€pľaaoval projekt časopisu na
mesačníks farebnou obálkou' Tento časopis vychádzal do jesene roku l993' V tonrto časopise

som vykonával aj funkciu šéfľedaktora'
a

od ľoku l99l som pľešiel do redakcie denníka Slovenský denník, kde som vykonával funkciu

vedúceho ekonomického oddelenia.
a

od ľoku 1990 som pľacoval v denníku Národná obroda ako ľedaktoľ na oddelení vedy, techniky a
ekonomiky.

a

V

čase od novembľa 1984 clo júna t990 som pracoval

samostatný redaktor.
a

v dždenníkuTechnické noviny

ako

1978 až 1984 som pacoval ako samostatný refererrt na Slovenskom štatistickom úľade,na
náľodohospodárskom odboľe a na odboľe vedeckotechnického ľozvoja. Tu som pripravoval
analýzy o qývoj i náľodného hospodárstva a neskôr z oblasti rozvqia vedy a techniky.

Vzĺĺeĺqnie

.

od septembľa 1969 do júna l973 som študoval na strednej pľiemyselnej škole elektrotechnickej v
Bratislave, odboľ rádioelektroniku. Školusom skončil

'uiuiitou'
rokoch 1975 až 1982 sotn popľi zamestnaní študovaI na Vysokej škole ekonomickej v
Bľatislave' na Fakulte ekonomiky a ľiadenia výľobných odvetví, diplom inžiniera ekonómie.

r ý

Kvĺtĺiĺikĺiciel

o

Jún 1982 diplom inžiniera ekonómie, Fakulta ekonomiky a ľiaĺlenia ýľobných odvetví VŠE
Bľatislava (overená kópia diplomu je v prílohe).

Jazvkavé veďomo,sli

r
.
r

Nemecky - aktívne
Rusky _ aktívne
Anglicky - menej aktívne

Zľučryosti

c
o
r
l

PC

-

Excel, Woľd, Power Point, outlook,

Vodičský pľeukaz B

Rádioamatéľskalicencia

Velitel'maléhonámoľnéhoplavidla

ĺ/zdelávanie a osobitné kurzv

e
C
.
l
C
'

1993 - kuľz marketingu a predaja
1993 - angličtina na British Council
1996 - angličtina na British Council
199'7 - angličtina - Jaryková škola

2006 - vzdelávanie vnútoľných audítoľov a kontrolóľov na MF SR so záverečnou skúškou
2008 až20l9 _vzdelávanie organizované Úľadom BSK na rozličnépočítačovépľogľillny

V Bratislave

25. november 2019

lng. Štefan Marušák

2

Ing. Iveta Ribanská

CURRICULUM VITAE
Osobné údaie:
Meno, titul:
Trvalé bydlisko
Tel. kontakt:
E-mail:

Ing.Iveta Ribanská

Kariéra:
Obdobie:
Spoločnost':
Pozícia:
Obdobie:
Spoločnost'
Pozícia:

02//2019 - trvá

SwissRe, Bratislava
Coľpoľate Solutions Senior Business Seľvices Manager
Swiss Re Inteľnational SE, Riaditeĺka pobočky od l2l20l7
0512015

- utzjrg

SwissRe, Bratislava
CorSo Business Seľvices Manager

obdobĺe:
t0l20l3 - 04t2015
Spoločnosť: Johnson Contľols, Bratislava
Pozícia:
Customer Service Manageľ

Obdobie:
Spoločnost':
Pozícia:

2007 -2013
Lenovo. s.ľ.o. , Bľatislava
EMEA GSC GlobalAccounts Manager (2007

Obdobie:
Spoločnost':
Pozícia:

2005 -2006

-

0912013)

KOoPERATIVA. a.s., Bľatislava, Vienna Insuľance Gľoup
Zástupky ia riad ite l'a obchodu

Obdobie:
2000 - 200s
SpoIočnost': Tatľa banka, a.s.. Bratislava.
Pozícia:
Riaditel'ka pobočky
Obdobie:
Spoločnost':
Pozícia:

1992

-2000

Slovak Ameľican Enterprise Fund. Bľatislava (SAEF)
Riad ite l'ka, Korporátne p lánovani e a Marketin g

- Page I

of2

-

- 04n997)
Slovak American Enteľoľise Fund. Bratislava (SAEF)
Senior Investment Officer (0611996 - 0411997)

Obdobie:
Spoločnost'
Pozícia:

(0611996

Obdobie:
Spoločnost'
Pozícia:

(r211992 - 06t1996)
Slovak American Enteľpľise Fund. Bratislava (SAEF)
Marketing offi cer (|2l 1992 _ 06l Í996)

Obdobie:
Spoločnosť
Position:

0911989 - r2lr992
Ekonomická univerzita. Bľatislava
Lektorka na Fakulte riadenia

Vzdelanie:
Obdobie:

Obdobie:

t99t - 1992
Economics of the West - Extended, postgľaduálny progľam
UFSIA University, Antweľpy, Belgicko
Katholieke Univeľsiteit Brabant, Tilbuľg, Holandsko
BľadfoľdUniversity, Vel'ká Bľitánia
09/1985-06 11989

Ekonomická univeľzita, Bratislava, Fakulta ľiadenia

Jazyky:

2

Anglický jazyk (aktívne slovom aj písmom)

Ing. Milan Slezák
Milan Slezák',

,,

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
820 05 Bratislava
Vec: Písomná orihláška na fu

V

hIavného kontrolóra

súlade s vyhlásením volby hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho

kraja

predkladám týmto svoju prihlášku na funkciu hlavného kontrolóra s nasledovnými údajmi a prílohami:

Meno a

priezvisko:

Mĺlan Slezák, rod. Slezák

Dátum narodenia:
Rodné číslo:

naľodenia:
Trva!é bydlisko:
Miesto a okres

:

':

'(

' . -- _-

-_

-:

?.

štátne obč!anstvo:
Pohlavie:
Kontakt:
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky
študijný odbor: účtovníctvo
špecializácia: Účtovníctvo, audítorstvo

-

Prehl'ad doterajšej pracovnej praxe:
od 0].' 1'L' 2012 Bratislavský samosprávny kraj, referent na oddelenívnútorného auditu,

o

výkon finančných kontrol na mieste

v organizačných útvaroch BsK, v organizáciách
v zriadbvatelskej pôsobnosti BSK a v právnických osobách, ktorým boli poskytnuté finančne
prostriedky z rozpočtu BSK, vybavovanie a prešetrovanie sťažnostía vedenie centrálnej

evidencie sťažností,hodnotenie dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti

a účelnostipoužitia verejných prostriedkov a nakladania s majetkom a majetkovými právami
BSK a pod.

od 01. oL. 20L7 miestny kontro|ór Mestskej časti Bratislava
úväzok)

r

-

Devínska Nová Ves (čiastočný

kontrola zákonnosti, účinnosti,hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užívapodl'a
osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola
vybavovania sťažnostía petícií,kontrola dodržĺavaniavšeobecne záväzných právnych
predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupitel'stva,
kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia d'alšíchúloh

ustanovených osobitnými predpismi a plnenie d'alších úloh vsúlade s ustanovením 9
zákona o obecnom zriadení.

lsf

od 01. 08. 2008 do 31.10.2012 Najvyššíkontrolný úrad SIovenskej republiky, hlavný radca

o

priamy výkon kontrol v orgánoch samosprávy v súlade s ustanoveniami zákona o ľĺxÚ sn hlavné mesto SR, mestské časti Bratislavy, mestá a obce a organĺzácie v zriadbvatelskej
pôso

b

nosti uvedených orgánov

ve rej nej

s

právy.

od 01. 09. 1993 do 31' 07.2oo7 Finančná správa SIovenskej republiky (Colný úrad Bratislava)

o

vedúci oddelenia následných kontrol: kontrola správnosti výmeru základu dane z pridanej
hodnoty a spotrebných daní, priamy výkon následnej kontroly a ukončenie následnej
kontroly, správne konanie v súvislosti s vydávaním rozhodnutia o dodatočnom vymeraní
colného dlhu alebo vymeraní colného dlhu, postupu v prípadoch podozrenia z porušenia
colných predpisov a dokumentácii týchto jednotlivých úkonov.

Prílohy:

1.
2.
3.

4.
5.

6'

_.
Vysvedčenie o štátnej skúške'. . -_
2005 (overená fotokópia),
Diplom č
--. -6. 2005 (overená fotokópia),
Certifikát - uplatňovanie Európskych vykonávacích smerníc pre kontrolné štandardy lNTOSAI
(kópia),
osvedčenie o vzdelaní s celoštátnou platnosťou - Teória a prax verejného obstarávania
(kópia),
osvedčenie o absolvovaní školenia - ochrana osobných údajov (kópia),
3 x osvedčenie - budovanie kapacít lfudských zdrojov NKÚ sR.

V Bratislave dňa:27.1-L' z0L9

Milan Slezák

