
Ďalší prípad rodinkárstva na MsÚ ma ktorý boli upozornené média 
   
Sent: Tuesday, December 01, 2015 at 12:30 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: Prednosta mestského úradu v Poprade je zať krstného otca Švagerka 
Dobrý deň, 
  
Som zhnusený z toho, akým odporným spôsobom sa v Poprade dosadzujú osoby na kľúčové 
posty na mestskom úrade a v mestských podnikoch a z toho, aká osoba bola dosadená na post 
prednostu mestského úradu v Poprade a ako je prepojená s primátorom Švagerkom. Prednosta 
mestského úradu, ktorý nastúpil do funkcie v januári 2015 je zať krstného otca primátora 
Švagerka Štefana Mikluša!!! A predložím vám k tomu niekoľko dôkazov! Dúfam že o tom 
napíšete, lebo toto je ďalší odporný prípad rodinkárstva a prepojenia na KDH, čo sa tu deje 
pravidelne od nástupu tejto garnitúry do funkcií. 
  
V januári 2015 bola odovolaná z funkcie prednostky MSÚ Ing.Oľga Netočná. V januári 2015 
bol vymenovaný do funkcie prednostu MSÚ Ing.Róbert Bujalka. Dôkaz: 
http://poprad.dnes24.sk/zmena-vo-vedeni-mesta-netocna-skoncila-poprad-ma-noveho-
prednostu-195266 
  
Primátor Švagerko v článku hovorí, že „Róberta Bujalku som oslovil ako osvedčeného 
manažéra a odborníka na riadenie so zodpovedajúcimi skúsenosťami,“. Namiesto toho by mal 
skôr povedať, že Róberta Bujalku som oslovil ako zaťa môjho krstného otca, tým prakticky 
člena rodiny a navyše aj zaťa svojho kolegu z KDH Štefana Mikluša... 
  
Je z toho zjavné a nespochybniteľné, že toto vymenovanie na dôležitý post prednostu MSÚ 
nemá nič spoločné s objektívnym výberom a že ide o ďalší prípad rodinkárstva 
a zvýhodňovania KDH v konaní primátora Švagerka. 
  
Prepojenia: 

1. Rodinná väzba. Ing.Róbert Bujalka (prednosta MSÚ) je manželom Mgr.Janky 
Bujalkovej rod. Miklušovej, ktorá je dcérou Štefana Mikluša (funkcionára KDH 
v Poprade a bývalého poslanca mestského zastupiteľstva v Poprade), ktorý je krstným 
otcom primátora Ing.Jozefa Švagerka (primátor Popradu, KDH). Dôkazy: 



Súbor „180891919.pdf“ (List vlastníctva dokazujúci vzťah Ing.Róbert Bujalka – Mgr.Janka 
Bujalková rod. Miklušová) 
Na rodičovský vzťah Mgr.Janka Bujalková rod. Miklušová – Štefan Mikluš sa opýtajte 
R.Bujalku, J.Bujalkovej rod. Miklušovej, Š.Mikluša a primátora J.Švagerka nech sa vám 
priznajú, alebo si to overte na matričnom úrade (ja viem a som si istý že to tak je) 
Na krstno-rodičovský vzťah Štefan Mikluš – Ing.Jozef Švagerko sa opýtajte R.Bujalku, 
J.Bujalkovej rod. Miklušovej, Š.Mikluša a primátora J.Švagerka nech sa vám priznajú, alebo 
si to overte u cirkvi (ja viem a som si istý že to tak je) 
  

2. Primátor Švagerko a Štefan Mikluš majú obaja spojitosť s politickou stranou KDH. 
Primátor Švagerko je členom KDH, Štefan Mikluš funkcionár KDH v Poprade 
a bývalý poslanec mestského zastupiteľstva v Poprade. Či je členom KDH aj dnes to 
neviem zistiť, ale je nepopierateľné, že obaja majú silnú väzbu na tú istú politickú 
stranu. Dôkaz (v texte článku): 

http://poprad.korzar.sme.sk/c/5590558/do-suboja-o-primatora-popradu-nepustili-
imriscakovu.html 
  

3. Podľa Štatútu mesta Poprad článok 19 bod 4 prednostu vymenúva a odvoláva 
primátor. Jeho vymenovanie nepodlieha schváleniu v mestskom zastupiteľstve, je 
priamo vymenovaný primátorom mesta.  Je teda nespochybniteľné, že primátor 
Švagerko má ako jediný priamu osobnú zodpovednosť na tom, že bol do funkcie 
vymenovaný zať jeho krstného otca s prepojením na KDH Ing.Róbert Bujalka. Dôkaz: 

Súbor „statut_mesta_poprad.pdf“ 
  
Je to dosť dôkazov, aby sa jasne ukázalo, aké špinavé hry sa tu v Poprade s ľuďmi hrajú a ako 
sa rozdávajú miesta na mestskom úrade? 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 



 
 

 


