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Dobrý deň, 
  
K tomu čo som vám napísal včera treba ešte niečo dodať. 
  
Tak ako sa priateľka Róberta Mervu Mgr.Tatiana Husárová za primátorovania Švagerka 
a viceprimátorovania Wzoša sa stala v apríli 2015 členkou Komisie regionálneho rozvoja, 
cestovného ruchu a kultúry, už na tejto stránke písali o tom, že „obsadenie odborných komisií 
sa zvrhlo na politické nominácie“ kde si kopu svojich straníckych príslušníkov dosadili KDH, 
SDKÚ, SAS a OĽANO, napojené na Švagerka a Wzoša. Dôkaz: 
https://www.facebook.com/197535160298388/photos/pb.197535160298388.-
2207520000.1450205644./950903258294904/?type=3&theater 
  
A pozrite sa ako sa k tomu vyjadrili niektorí poslanci: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800457700050617&set=p.800457700050617&ty
pe=3&theater 
  
Dnes, čo je utorok 15. decembra, čiže jediný deň!!!! pred zasadnutím zastupiteľstva (ktoré 
bude v stredu 16. decembra) zverejnilo mesto materiál k odvolaniu starého konateľa 



a k vymenovaniu nového konateľa TV Poprad. Presne tak ako som vám povedal už včera 
(ešte predtým ako to vyšlo von oficiálne – takže som Vám znova neklamal), víťazom je 
Merva! Prečo to Švagerko a Wzoš tajili do poslednej chvíle? Chcú, aby sa to odohralo čo 
najtichšie bez pozornosti ľudí??? Dôkaz (je to bod 21.05. Informatívna správa o odvolaní... 
a návrh na schválenie zástupcu... TV Poprad): 
http://www.poprad.sk/materialy-na-msz.phtml?id3=50679 
Súbor „21-05-odvolanie_a_schvalenie_zastupcu-tv_poprad.pdf“ 
  
Keď sa pozriete na zloženie výberovej komisie, tak je to prípad podozrivého výberového 
konania ako cez kopirák v prípade výberu konateľa Pohrebno-cintorínskych služieb, ktoré 
vyhral František Švirloch, mnohonásobne prepojený so Švagerkom. Bol v nej primátor 
Ing.Jozef Švagerko osobne!!! (dal si na tom záležať aby bol priamo pri tom) a jeho ľudia: 
viceprimátor Mgr.Igor Wzoš osobne!!! (dal si na tom záležať aby bol priamo pri tom), 
prednosta mestského úradu Ing.Robert Bujalka (zať krstného otca Švagerka Štefana Mikluša 
(KDH), 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 vedúci oddelenia personálneho manažmentu a miezd 
Mgr.Stanislav Spišiak. Dôkaz (zamestnanci mestského úradu): 
http://www.poprad.sk/zamestnanci-mestskeho-uradu.phtml?id3=1476 
  
Veľmi zaujímavé je, že sa síce prihlásili traja uchádzači, ale na pohovor prišli už len dvaja. To 
už bolo potom, ako sa v Poprade začalo hovoriť, že vopred určený víťaz je Merva, takže 
dlhoročná skúsená redaktorka TV Poprad Radka Novotná si asi povedala, že nemá zmysel 
pripravovať sa na zinscenované výberové konanie, ktoré by aj tak nemala šancu vyhrať a na 
osobný pohovor už neprišla. Však sa jej na to opýtajte sami. 
  
Takže súboj dvoch uchádzačov vyhral ako sa čakalo Merva a podľa mňa bolo jedno či boli 
len dvaja, alebo by ich bolo 10. Aj tak by vyhral vopred určený víťaz Merva!!! 
  
Pre týchto ľudí, ktorí pred voľbami sľubovali transparentnosť, čestnosť a slušnosť, je 
zaujímavé, že si nevybrali za víťaza známeho občianskeho aktivistu Ing.Imricha Bodyho, 
ktorý po dlhé roky usilovne bojuje proti všetkým nekalostiam, ktoré sa v popradskej 
samospráve dejú. Nevybrali si ho preto, lebo by ich odmietol poslúchať a nemohli by ho 
ovládať??? Mohli dokázať, ako im záleží na objektívnom informovaní ľudí v Poprade, ale oni 
si radšej vybrali človeka, ktorý im bude podriadený a bude určovať vysielanie TV Poprad tak, 
ako to ich záujmy budú potrebovať. 
  
Je odporné sledovať ako za vlády Švagerka a Wzoša v Poprade profituje klientelizmus, 
manipulácia, cirkev, KDH, kamaráti, rodinkárstvo a rôzne politicky a lobisticky spriaznené 
osoby na nich napojené. Hlavne že pred voľbami to bolo „spoločne a po novom“. 
  
Peter Kováč 
   
Sent: Monday, December 14, 2015 at 11:54 PM 
From: "Peter Kovac" <kovac.peter@mail.com> 
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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, kovac.peter@mail.com 
Cc: mailing@pavolgasper.sk, adrian.kromka@gmail.com, lajcvla1@gmail.com, 
p.brenisin@centrum.sk, kavkaondrej@gmail.com, baranmilan4@gmail.com, 
zahrada.potreby@azet.sk, arne.krotak.poprad@gmail.com, hankaschloss@centrum.sk, 
anna.ondrusek@gmail.com, rudolfkubus@gmail.com, sichrovska@adus.sk, 
sbozon2000@yahoo.com, dr.michal.rusnak@gmail.com, gapus@zoznam.sk, 
stefan@pcola.sk, madzinova@gmail.com, glem@mail.t-com.sk 
Subject: Konateľom TV Poprad bude Merva prepojený s SDKÚ a Wzošom 
Dobrý deň, 
  
Som zhnusený z toho, akým odporným spôsobom došlo k výberu nového konateľa TV Poprad 
a tiež z toho, že aká osoba je ten víťaz výberového konania a ako je nepopierateľne prepojená 
s SDKÚ viceprimátorom Wzošom. A predložím vám k tomu kopec dôkazov! Dúfam že o tom 
napíšete, lebo toto sa len tak nevidí. 
  
Bolo to len nedávno, čo výberové konanie na konateľa Pohrebno-cintorínskych služieb vyhral 
František Švirloch, ktorý je mnohonásobne prepojený s primátorom Švagerkom. Vo 
výberovom konaní, ktoré vykazovalo všetky známky manipulácie, účelového nastavenia 
kritérií a s cieľom vybrať vopred určeného víťaza. 
http://poprad.korzar.sme.sk/c/8063230/novy-riaditel-popradskych-pohrebno-cintorinskych-
sluzieb-je-uz-znamy.html 
  
A teraz je tu ďalšie výberové konanie, kde budú poslanci v stredu schvaľovať do funkcie 
Róberta Mervu ako nového konateľa TV Poprad. 
Prvé podozrenie zo zmanipulovaného výberového konania vyslovil Ing. ZVON na svojej 
stránke už 10. novembra. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=720944081374733&id=685940334875
108 
  
10. decembra sa udialo výberové konanie. Vyhral ho podľa očakávania Merva. Už teraz sa po 
Poprade šíri, že Róbert Merva je prepojený s SDKÚ a viceprimátorom Wzošom a že celé toto 
výberové divadlo má pramálo spoločné s objektívnym výberom. Ešte to môžu zastaviť 
v stredu poslanci, ak nájdu v sebe odvahu konečne prestrihnúť po prvý raz chápadlá tejto 
KDH-SDKÚ-cirkevnej-rodinnej chobotnice. 
  
Dôkazy: 

1. Mgr.Róbert Merva sa s viceprimátorom Wzošom a aj s primátorom Švagerkom dobre 
poznajú. Na Plese primátora Vysokých Tatier v Grandhoteli Praha Tatranská Lomnica 
vznikla 6. februára 2015 fotografia, ktorú umiestnila na svoj Facebook družka 
viceprimátora Wzoša Silvia Lonská s týmto komentárom: Britský veľvyslanec Andy 
Garth s partnerkou, pán viceprimátor Igor Wzoš, pán primátor Jozef Švagerko, Vierka, 



Tatiana, Robert – mimoriadne príjemný večer . Ďakujem. Rozprávali sa už vtedy 
o tom, že raz dostane miesto konateľa TV Poprad??? Dôkaz:  

Fotografia „ples_primatora_vt_1.jpg“ 
Fotografia „ples_primatora_vt_2.jpg“ 
  

2. 18. novembra 2015 zverejnilo mesto Poprad vo vestníku Úradu pre verejné 
obstarávanie informáciu o uzavretí zmluvy (podlimitné zákazky) na digitalizáciu kina 
Tatran v Poprade. Komisia na vyhodnocovanie ponúk bola v zložení: Ing. Iveta 
Borňáková, Marek Horváth, Mgr. Róbert Merva, členovia bez práva vyhodnocovať 
ponuky: Mgr. Marta Kurpášová, Ing. Jozef Durbák, Ing. Mária Jakubčová. Z týchto 
ľudí sú piati členovia zamestnancami mesta, len jediný Róbert Merva nie je 
zamestnancom mesta a ani v tom čase nebol. Ako mohol vyhodnocovať ponuky za 
mesto keď nebol zamestnancom mesta? Kto zostavil takúto komisiu? Na čí pokyn 
zostavil takúto komisiu? Začali Mervu zapájať do mestských záležitostí, lebo už vtedy 
počítali, že raz dostane miesto konateľa TV Poprad??? Dôkazy:  

https://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/318946 
http://www.poprad.sk/zamestnanci-mestskeho-uradu.phtml?id3=1476 
  

3. Róbert Merva je dlhoročne prepojený s pravicovými politickými stranami (SDKÚ...) 
rovnako ako viceprimátor Wzoš (KDH, SDKÚ) a primátor Švagerko (KDH). Za prvej 
Dzurindovej vlády (SDKÚ, SDĽ, SOP, SMK) bol v rokoch 1999-2002 hovorca 
Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR. Za druhej Dzurindovej 
vlády (SDKÚ, KDH, ANO, SMK) bol v rokoch 2003-2006 hovorca Daňového 
riaditeľstva SR. Za Radičovej vlády (SDKÚ, KDH, SAS, MOST-HÍD) bol v rokoch 
2010-2012 hovorca Ministerstva hospodárstva SR.  Dôkazy:  

http://www.hovorca.sk/index.php?mid=5&cont=14 
http://www.sme.sk/c/2032803/hovorcovia-si-zalozili-asociaciu-maju-aj-hovorcu.html 
http://www.mhsr.sk/aktuality-dohlad-nad-agendou-komunikacie-na-mhv-sr-prebera-robert-
merva/10s133532c 
  

4. Priateľka Róberta Mervu Mgr.Tatiana Husárová sa za primátorovania Švagerka 
a viceprimátorovania Wzoša sa stala v apríli 2015 členkou Komisie regionálneho 
rozvoja, cestovného ruchu a kultúry. Je to len náhoda, že spomedzi troch členov, ktorí 
mali byť z radov odbornej verejnosti sa jedným členom stal okresný predseda KDH 
Miroslav Glevaňák a ďalšou členkou priateľka Róberta Mervu Tatiana Husárová? 
Rozdávali sa miesta v odborných komisiách, ktoré majú byť určené pre odbornú 
verejnosť, na základe politických prepojení? Rozprávali sa už vtedy o tom, že raz 
dostane miesto konateľa TV Poprad??? Dôkaz:  

Súbor „uznesenia_150422.pdf“ 
  
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, Wzoš a ich 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 
 

 

 
 


