
Druhý e-mail s dôkazmi ohľadom Švirlocha a PCS.  
   
Sent: Thursday, October 29, 2015 at 5:08 PM 
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: ŠVAGERKO A ŠVIRLOCH TO EŠTE NIE JE VŠETKO 
Dobrý deň, 
  
K tomu čo som vám napísal včera treba ešte niečo dodať. Včera som vám napísal, že 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“ 
  
Na stránke www.poprad.sk sú ďalšie dva dôkazy. Teraz akurát bežia ďalšie dve výberové 
konania ktoré vyhlásilo mesto Poprad, prvé na náčelníka mestskej polície Poprad, kde je 
požiadavka VŠ vzdelanie 2.stupňa, a druhé na konateľa TV Poprad sro., kde je tiež 
požiadavka VŠ vzdelanie 2.stupňa. 
  
Nie je to podozrivé, že z 5 výberových konaní spustených práve v tejto dobe mestom Poprad 
u 4 konaní je podmienka VŠ vzdelanie 2.stupňa, len práve u konateľa PCS stačilo len VŠ 
vzdelanie 1.stupňa??? Dôkaz: 
Náčelník mestskej polície: 
http://www.poprad.sk/?id_menu=0&module_action__93858__id_ci=78777#m_93858 
Konateľ TV Poprad sro.: 
http://www.poprad.sk/?id_menu=0&module_action__93858__id_ci=79906#m_93858 
  
A na čo treba tiež poukázať je to, že Bc.František Švirloch je práve z tej farnosti, ktorej 
doslova len pár dní po prevzatí funkcie podpísal primátor Švagerko dotáciu vo výške 5000 
EUR a v ktorej obaja spievajú v cirkevnom zbore a v ktorej sú členmi ekonomickej rady. Bola 
z toho hneď po voľbách riadna kauza keď sa tieto informácie dostali na verejnosť. Dôkazy: 
Zmluva o dotácii „1027-2014.pdf“ 
http://poprad.korzar.sme.sk/c/7581803/farnosti-odklepli-dotaciu-primator-popradu-tam-
kedysi-posobil-v-zbore.html 



  
Je odporné sledovať ako z vlády Švagerka v Poprade profituje cirkev, KDH a osoby na nich 
napojené. Hlavne že pred voľbami bolo sľubované že „spoločne a po novom“. 
  
Peter Kováč 
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