
Kauza obsadenia miesta konateľa PCS Poprad, po výberovom konaní, nesie všetky 
známky zmanipulovaného výberového konania, ktoré dostal Bc.František Švirloch, 
ktorý je mnohonásobne prepojený s primátorom Švagerkom. 
  
Tu sú všetky dôkazy, ktoré som vtedy poslal médiám. 
  
Peter Kováč 
   
Sent: Thursday, October 29, 2015 at 1:12 AM 
From: "Peter Kovac" <kovac.peter@mail.com> 
To: marian.kolar@tasr.sk, domred@tasr.sk, adriana.antoskova@tasr.sk, tasr@tasr.sk, 
teraz@tasr.sk, sita@sita.sk, kysely@sita.sk, wbn@sita.sk, redakcia@sme.sk, 
beata.balogova@sme.sk, spravodajstvo@sme.sk, web@sme.sk, nsliskova@pravda.sk, 
jprokes@pravda.sk, pravda@pravda.sk, idrozdikova@pravda.sk, domov@pravda.sk, 
marcela.simkova@ecopress.sk, andrea.szocsova@ecopress.sk, marek.nemec@ecopress.sk, 
cas@cas.sk, karvas@firma.zoznam.sk, tipy@topky.sk, plusjedenden@pluskari.sk, 
online@7plus.sk, zavodska@7plus.sk, luknar@7plus.sk, Peter.Bercik@korzar.sk, 
Renata.Nemethova@korzar.sk, Stela.Krausova@korzar.sk, Martin.Belej@korzar.sk, 
Jana.Pisarcikova@korzar.sk, handzus@global24.sk, monika.vengrinova@gmail.com, 
maria@podtatranske-noviny.sk, ada@podtatranske-noviny.sk, redakcia@podtatranske-
noviny.sk, podtatranskenoviny@noviny24.sk, redakcia@noviny24.sk, kurierpp@gmail.com, 
spravodajstvo@stv.sk, vsv@rtvs.sk, sekretariatcsap@markiza.sk, noviny@joj.sk, 
tipy@ta3.com 
Subject: KONATEĽOM PCS POPRAD ŠVIRLOCH PREPOJENÝ SO ŠVAGERKOM 
Dobrý deň, 
  
Som zhnusený z toho, akým odporným spôsobom došlo k výberu nového konateľa Pohrebno 
cintorínskych služieb Poprad a tiež z toho, že aká osoba je ten víťaz výberového konania 
a ako je nepopierateľne a mnohonásobne prepojený s primátorom Švagerkom. A predložím 
vám k tomu kopec dôkazov! Dúfam že o tom napíšete, lebo toto sa len tak nevidí. 
  
30.9.2015 bola odvolaná z funkcie konateľky PCS Bc.Mária Trembáčová. Zároveň sa 
konateľom stal primátor Ing.Jozef Švagerko. Dôkaz (na strane č.20): 
http://www.poprad.sk/zasadnutia-
msz.phtml?id_menu=597&module_action__6738__id_zas=17848&module_action__6738__i
d_type=5#m_6738 
  
21.9.2015 vypísalo mesto Poprad výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa PCS. 
Dôkaz (materiál predložený na schválenie do mestského zastupiteľstva 28.10.): 
Súbor v prílohe „15-03-schvalenie_zastupcu_mesta-pcs_poprad.pdf“ 
  
V tomto materiáli je popísané ako prebiehal výber víťaza. Už zloženie výberovej komisie 
vyzeralo veľmi podozrivo.  Bol v nej primátor Ing.Jozef Švagerko a jeho ľudia: viceprimátor 
Mgr.Igor Wzoš, prednosta mestského úradu Ing.Robert Bujalka (nastúpil do funkcie po 
voľbách 2014 za primátorovania Švagerka), vedúca právneho oddelenia mestského úradu 
JUDr.Mária Dideková (nastúpila do funkcie po voľbách 2014 za primátorovania Švagerka) 
a nejaká zamestnankyňa administratívy mestského úradu Anna Švagerková (v akom vzťahu je 
s primátorom Švagerkom?). Dôkaz (zamestnanci mestského úradu): 
http://www.poprad.sk/zamestnanci-mestskeho-uradu.phtml?id3=1476 
  



Veľké podozrenia že výber bude nastavený pre vopred vybraného uchádzača hrozili aj z 
požiadaviek vo vyhlásenom výberovom konaní, keď na obsadenie funkcie konateľa PCS 
stačilo prekvapivo len vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa. Pritom v tom istom čase boli 
mestom vyhlásené aj výberové konania na vedúceho odboru výstavby, kde bolo nutné 
vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a výberové konanie na vedúceho odboru urbanizmu 
a priestorového plánovania, kde bolo nutné tiež vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Dôkaz 
(strana 8 z novín Poprad z 7.10.2015): 
Súbor v prílohe „noviny_poprad_39-2015.jpg“ 
  
O tom ako prebehlo samotné výberové konanie si prečítajte v materiáli čo bol predložený na 
schválenie do mestského zastupiteľstva 28.10. Víťazom sa podľa takto podivne zostavenej 
výberovej komisie stal Bc.František Švirloch. To, že jediný uchádzač s VŠ vzdelaním 1. 
stupňa (Švirloch) porazil všetkých ostatných 6 uchádzačov s VŠ vzdelaním 2. stupňa je oproti 
ďalším odhaleniam len slabý odvar..... Dôkaz (materiál predložený na schválenie do 
mestského zastupiteľstva 28.10.): 
Súbor v prílohe „15-03-schvalenie_zastupcu_mesta-pcs_poprad.pdf“ 
  
Mestské zastupiteľstvo tento návrh 28.10. schválilo a hneď 28.10. na www.poprad24.sk o tom 
vyšiel aj článok. Dôkaz: 
http://poprad.dnes24.sk/v-pohrebno-cintorinskych-sluzbach-doslo-k-personalnej-zmene-
novym-konatelom-sa-stal-tento-popradcan-220122 
  
Hneď potom sa však veľmi rýchlo začalo šíriť Popradom, že Bc.František Švirloch je 
mnohonásobne prepojený s primátorom Švagerkom a že celé toto výberové divadlo má 
pramálo spoločné s objektívnym výberom. 
Prepojenia: 

1. Primátor Švagerko a František Švirloch sú obaja členmi Ekonomickej rady Farnosti 
svätého Jána Apoštola a Evanjelistu, Poprad-Veľká. Dôkaz: 

http://popradvelka.fara.sk/farske-rady/ekonomicka-rada/ 
Fotografia „ekonomicka_rada_farnost.jpg“ (zhotovená 28.10.2015 ako dôkaz ak by náhodou 
medzitým ich mená zo stránky niekto zmazal) 
  

2. Primátor Švagerko a František Švirloch boli obaja členmi Rímskokatolíckeho 
speváckeho zboru Poprad-Veľká (možno ešte stále sú, ale aj keby dnes už nie, tak je 
nepopierateľné, že v minulosti určite boli). Dôkazy: 

Fotografia „spevacky_zbor_farnost_1.jpg“ 
Fotografia „spevacky_zbor_farnost_2.jpg“ 
Fotografia „spevacky_zbor_farnost_3.jpg“ 
http://poprad.dnes24.sk/posolstvo-vianoc-do-evanjelickeho-kostola-vo-velkej-ho-priniesli-
popradske-spevokoly-167221 
  

3. Primátor Švagerko a František Švirloch majú obaja spojitosť s politickou stranou 
KDH. Primátor Švagerko je členom KDH. František Švirloch v minulosti kandidoval 
za KDH v komunálnych voľbách 2006, kde v 1. volebnom obvode získal 709 hlasov 
(možno kandidoval aj v rôznych ďalších voľbách, dalo by sa to zistiť na patričných 



inštitúciách). Či je členom KDH aj dnes to neviem zistiť, ale je nepopierateľné, že 
obaja majú silnú väzbu na tú istú politickú stranu. Dôkaz: 

Súbor „komunalne_volby_poprad_2006_vysledky.rtf“ 
  

4. Primátor Švagerko a František Švirloch sú obaja členmi občianskeho združenia Klub 
Veličanov. František Švirloch je dokonca aj pokladník tohto združenia. Dôkaz (na 
internete neexistuje. Stačí sa opýtať zainteresovaných, dokáže sa to svedeckými 
výpoveďami). Dôkaz o existencii Klubu Veličanov: 

http://firmy.maxivyber.sk/37785664-klub-velicanov 
  

5. Primátor Švagerko a František Švirloch boli obaja v minulosti zamestnancami 
Daňového úradu v Poprade, čiže sú to bývalí kolegovia. Dôkaz (na internete 
neexistuje. Dá sa vyžiadať na daňovom úrade). 

  

6. Primátor Švagerko bol vo výberovom konaní 26.10.2015 členom výberovej komisie 
na obsadenie funkcie konateľa Pohrebno-cintorínskych služieb, ktorých víťazom sa 
stal práve František Švirloch. 

Je to dosť dôkazov, aby sa jasne ukázalo, aké špinavé hry sa tu v Poprade s ľuďmi hrajú? 
Takto má vyzerať tá zmena, že „spoločne a po novom“ ktorou Švagerko a jeho ľudia oklamali 
ľudí vo voľbách? Je mi z toho na zvracanie a bude aj ďalším Popradčanom, keď sa toto 
všetko dozvedia. Dúfam, že sa na to pozriete a napíšete ľuďom pravdu, lebo toto si zaslúžia 
vedieť všetci Popradčania. 
  
Peter Kováč 
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