
PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNÝ  KRAJ 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

12.zasadnutie Zastupiteľstva Číslo poradia: 
Prešovského samosprávneho kraja
dňa 08.04.2019

Návrh na menovanie 
r iaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja 

Predkladá:    Návrh na uznesenie: 
PaedDr. Milan Majerský, PhD.   v prílohe 
predseda Prešovského samosprávneho kraja 

Spracoval: 
Ing. Alexander Galajda 
poverený vedením odboru dopravy 

Odsúhlasil: 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga 
riaditeľ Ú PSK 

V Prešove dňa 
26.03.2019 



 
N Á V R H 

 n a   u z n e s e n i e 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  

 
a )  n a v r h u j e   

 
s prihliadnutím na výsledky výberového konania navrhujem Zastupiteľstvu Prešovského 
samosprávneho kraja menovať do funkcie riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského 
samosprávneho kraja  Ing. Marcela Horvátha dňom 15.04.2019. 
 

b )  m e n u j e  
 
Ing. Marcela Horvátha do funkcie riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského 
samosprávneho kraja dňom 15.04.2019. 



Dôvodová správa  
 

 
V zmysle § 11 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 

celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov predkladá predseda 
Prešovského samosprávneho kraja po ukončenom výberovom konaní Zastupiteľstvu 
Prešovského samosprávneho kraja  „Návrh na menovanie riaditeľa Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja“.  

 
Predseda PSK v zmysle zákona NR SR č. 552/2003  Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme v platnom znení vypísal výberové konanie  a menoval výberovú komisiu. 
 
Výberové konanie sa uskutočnilo 26.03.2019. Na základe výsledkov výberového 

konania odporúča výberová komisia menovať do funkcie riaditeľa Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja  Ing. Marcela Horvátha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prílohy: 
 

1. Zápis zo zasadnutia členov otvárania  obálok  na obsadenie funkčného miesta riaditeľ                
- Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 

2. Zápisnica zo dňa 26.03.2019 - Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície                           
riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja 

3. Profesijný životopis Ing. Marcel Horváth 



 
 

Prešovský samosprávny kraj 
Námestie mieru 2, 080 01  Prešov 

 
 

Zápis  
zo zasadnutia členov otvárania  obálok  na obsadenie funkčného miesta riaditeľ                

- Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Predmet zasadnutia: posúdenie splnenia požiadaviek na obsadenie funkčnej pozície riaditeľ 
– Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja 
 
Dátum a čas rokovania: 12.03.2019 o 10,45 hod. v kancelárii zástupcu riaditeľa Ú PSK 
 
 
Zasadnutie bolo zvolané a vedené  vedúcim odboru dopravy 
 
Prítomní členovia výberovej komisie boli oboznámení so žiadosťami o prizvaní na výberové 
konanie podanými v stanovenej lehote t.j. do 11.03.2019 15 hod. (rozhodujúci je dátum na 
prezenčnej pečiatke Úradu PSK) 
 
Žiadosť doručená:   08.03.2019 -  Ing. Marcel Horváth 
 
 
Členovia komisie následne pristúpili k hodnoteniu úplnosti podkladov požadovaných k 
žiadosti s nasledovnými závermi: 
 

1. Ing. Marcel Horváth - preukázal kvalifikačné predpoklady, požadovanú dĺžku praxe 
v oblasti cestného hospodárstva minimálne 15 rokov, v oblasti riadenia minimálne 
5 rokov a predložil všetky potrebné doklady na  prizvanie do výberového konania. 

 
Prítomní sa dohodli, že výberové konanie sa uskutoční dňa 26. marca 2019                        
o 14,00 hod. v zasadačke riaditeľa Úradu PSK,  
 
Výberové konanie bude uskutočnené:  

- písomnou formou – overenie spôsobilosti uchádzača v oblasti legislatívy súvisiacej 
s výkonom funkcie, 

- ústny pohovor zameraný na ďalší rozvoj Správy a údržby ciest PSK.  
 
 
 
 
 
 



Súhlasné stanovisko prítomných so zápisom:  
 
 
 
 
Mgr. Fabián Novotný v. r.  
 
Ing. Mária Smetanová v. r.  
 
Ing. Alexander Galajda v. r.  
 
 
Zapísal: Mgr. Patrik Pčolka 
 
V Prešove dňa: 12.03.2019 



 
 
 
 

Prezenčná listina 
so zasadnutia členov otvárania  obálok  na obsadenie funkčného miesta riaditeľ  

Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 12.3.2019 

 
 

   

Mgr. Fabián Novotný v. r.  

Ing. Mária Smetanová v. r.  

Ing. Alexander Galajda v. r. 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
 



 

Prešovský samosprávny kraj 
Námestie mieru 2, 080 01  Prešov 

 
 

Zápisnica 
 

zo dňa 26.03.2019 
 

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície                           
riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja 

 
 

Výberová komisia na obsadenie funkčného miesta riaditeľa Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja v nasledovnom zložení:  (viď prílohy: menovacie dekréty 
predsedu PSK, prezenčná listina). 

 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – predseda komisie 
Mgr. Fabián Novotný 
Ing. Alexander Galajda 
Ladislav Cimbalista 
Ing. arch. Zita Pleštinská 
Ing. Juraj Hudáč 
Stanislav Obický 

 
Na výberové konanie bol prizvaný jeden uchádzač: 

 
1. Ing. Marcel Horváth,  dátum registrácie  12.03.2019 
 

Prihlásený uchádzač splnil vyhlásené podmienky výberového konania (viď príloha: 
podmienky výberového konania). 
 
Pred samotným začatím výberového konania sa výberová komisia  dohodla na tomto priebehu 
výberového konania: 

• Vypracovanie písomného testu v lehote 20 minút, maximálny počet bodov 32 
• Vyhodnotenie testu, (zúčastnia sa uchádzači, ktorí úspešne zvládnu minimálne 75 % 

otázok písomného testu, t.j. 14 otázok) 
• Ústny pohovor uchádzača s členmi komisie na tému ďalšieho rozvoja Správy a údržby 

ciest Prešovského samosprávneho kraja (taktiež sa ho zúčastní uchádzač, ktorí splnil 
podmienku úspešného zvládnutia testu a kompetentné odpovede sa vyhodnotia bodmi 
v rozpätí 0 – 2, pričom 2 body získa najkompetentnejšia odpoveď) 

• V závere komisia vyhodnotí výsledky testu, a schopnosť koncepčne tvoriť na základe 
ústneho pohovoru 

Na základe vyhodnotenia komisia určí úspešného uchádzača, ktorého odporučí predsedovi 
PSK za účelom spracovania návrhu pre Zastupiteľstvo PSK na ustanovenie do funkcie 
riaditeľa Správa a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.  

 
Priebeh výberového konania viedol PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga, predseda výberovej komisie.  



 
Na hodinu uvedenú v pozvánke 14:00 hod.) sa na výberové konanie dostavil pozvaný 
uchádzač –  Ing. Marcel Horváth.  

 
Pred samotným začatím výberového konania bol účastník predstavený, oboznámený so 
schváleným priebehom výberového konania a boli mu predstavení jednotliví členovia 
výberovej komisie. 

 
Dosiahnutý počet bodov v písomnom teste: 
 
Ing. Marcel Horváth - počet bodov :   31  (97 %) 
      
 
Po splnení podmienky úspešného zvládnutia testu (minimálne 75%) uchádzač postúpil do 
ďalšieho kola. 
 
  
Vyhodnotenie ústnych odpovedí: 
 
Uchádzač na ústnom pohovore prezentoval svoju predstavu o riadení a ďalšom rozvoji Správy 
a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. 
 
Ústne odpovede uchádzača boli hodnotené jednotlivými členmi výberovej komisie 
nasledovne :  
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga -   počet bodov:              2 
Mgr. Fabián Novotný  -   počet bodov:              2 
Ing. Alexander Galajda -   počet bodov:              2 
Ladislav Cimbalista  -   počet bodov:              2   
Ing. arch. Zita Pleštinská -   počet bodov:              2   
Ing. Juraj Hudáč  -   počet bodov:              2 
Stanislav Obický  -   počet bodov:              2 
____________________________________________                              
 spolu:                               bodov                       14 
 
 
Na základe splnených úloh komisia priradila body za každú úlohu a výsledky sú nasledovné: 
 
                                                        Písomný test                    Ústne otázky                spolu 
 
Ing. Marcel Horváth  -                              31                                    14                          45 
 
 
       
Vzhľadom na dosiahnutý počet bodov v písomnom teste a vyhodnotením odpovedí uchádzača 
výberovou komisiou, výberová komisia konštatovala, že   
 

Ing. Marcel Horváth  
 

s celkovým počtom bodov  45  je úspešným uchádzačom výberového konania.  



Výberová komisia zároveň odporučila predsedovi Prešovského samosprávneho kraja 
a Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja Ing. Marcela Horvátha menovať do 
funkcie riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. 
 
 
Súhlasné stanovisko výberovej komisie so zápisom:                          
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga v. r.  
predseda výberovej komisie – riaditeľ ÚPSK  
 
Mgr. Fabián Novotný  v. r. 
člen komisie – zástupca riaditeľa ÚPSK  
 
Ing. Alexander Galajda v. r. 
člen komisie – zamestnanec ÚPSK  
 
Ladislav Cimbalista v. r. 
člen komisie - zástupca zamestnancov  
 
Ing. arch. Zita Pleštinská v. r. 
člen komisie – poslanec PSK  
 
Ing. Juraj Hudáč v. r. 
člen komisie – riaditeľ soc. poisťovne  
 
Stanislav Obický v. r. 
člen komisie – poslanec PSK  
 
 
 
Zapísal:  Mgr. Patrik Pčolka                                                         Dátum: 26.03.2019   

  

 
 



PROFESIJNÝ ŠTRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS 
Ing. Marcel Horváth 
+421 915 888 019 
horvath.marcel@sucpsk.sk 

Osobné údaje 

Adresa : 
____________- 
_________ 
Dátum narodenia : 
_________ 
 
Vzdelanie 

• TU Košice, Stavebná fakulta 

Konštrukcie pozemných stavieb / 1988-1992/ 

• Stredná priemyselná škola stavebná Bardejov/1984 – 1988/ 

 

Kurzy a školenia, spôsobilosti 

• Zmluvné podmienky vo výstavbe FIDIC-červená kniha, žltá kniha, nároky 

• Stavbyvedúci-inžinierske stavby 

• Stavebný dozor-dopravné a pozemné stavby 

 

Priebeh zamestnaní 

� Inžinierske stavby Košice, a.s. 

Majster stavby /1992-1994 / 

• ČOV Haniska pri Prešove. 

• Rekonštrukcia diaľničných mostov ČR 

Stavbyvedúci /1995 – 1997/  

• Mosty na D1 Plzeň- Rozvadov ČR 

Hlavný stavbyvedúci /1998 – 2005/  

• Mosty D1 Fričovce-obchvat 

• Most Vysoká nad Uhom 

• Most Podčičva 

• Most v obci Plešivec 



 

Projektový riaditeľ /2006 – 2009/  

• Diaľničný úsek D1 Svinia – Prešov západ 

Výrobný námestník mostného závodu /2009 – 2010/  

• Závod 06 Prešov 

Riaditeľ závodu 01 PPP projekty /2010/  

• Závod 06 Prešov 

 

� Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. 

Výrobno- technický riaditeľ a konateľ /2011/  

 

� Doprastav, a.s. -  Bratislava 

Projektový riaditeľ /2012 – 2015/  

• Diaľničný úsek D1 Fričovce – Svinia 

 

� Národná diaľničná spoločnosť, a.s. -  Bratislava 

Riaditeľ SSÚD Behárovce /2016 – 1/2017/  

 

� Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 

Námestník riaditeľa pre investície a prevádzku / 1/2017- 7/2018/  

Námestník riaditeľa pre investície  / 8/2018- doteraz/  

 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk  
pokročilý 
Nemecký jazyk 
začiatočník 
Ruský jazyk 
pokročilý 
 
Počítačové znalosti – Používateľ 

Microsoft Word, Microsoft Excel  
expert 
Microsoft PowerPoint 
expert 
Cenkros, project manager 
expert 



 
Ďalšie znalosti, schopnosti a záujmy 

Záujmy: 
Cestovanie, atletika, hudba. 

Vodičský preukaz 

sk. B,  

 

 

8.3.2019                                                                                               Ing. Marcel Horváth  v. r.     
 




