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Europass - životopis   

Osobné údaje  

Priezvisko(á) / Meno(á) Mgr. Pavol Kalmár 

Adresa(y) Štúrova 23, 985 05 Kokava nad Rimavicou (Slovensko) 

Mobil 0902 909 620   

E-mail(y) pavol.kalmar@centrum.sk  

 

Oblasť činnosti Samostatne zárobkovo činná osoba 

2007 - súčasnosť 

Vypracovanie strategických dokumentov, organizovanie vzdelávacích 

podujatí, prednášok, školení, vypracovávanie, predkladanie a realizácia 

dotácií a projektov z fondov EU, lektorská a školiaca činnosť, reklamná a 

propagačná činnosť, riadenie procesov verejného obstarávania, činnosť 

organizačných a ekonomických poradcov, koordinačné a manažérske služby 

ap. 

 

Prax  

Zamestnávateľská činnosť 

2018 - 2021 

Pracovná náplň zamestnancov: 

· Telefonická a e-mailová komunikácia s klientmi, ako realizátormi 

projektov (základné školy, obce, 

neziskové organizácie, podnikatelia ap.) 

· Vyplňovanie relevantných formulárov pre klientov 

· Asistencia pre zúčtovanie výdavkov klientov pri realizácii ich projektov 

· Tvorba podkladov k vypracovaniu monitorovacích správ pre klientov 

(priebežné, záverečné, 

dopadové) 

· Príprava podkladov k tvorbe nových žiadostí klientov pre získanie 

finančných prostriedkov z rôznych 

zdrojov (štrukturálne fondy, dotácie ap.) 

· Súčinnosť na marketingových aktivitách zamestnávateľa 

· Tlač relevantných formulárov 

· Kopírovanie a skenovanie relevantných formulárov 

· Archivácia a zálohovanie dokumentácie 

 

mailto:pavol.kalmar@centrum.sk
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Odborný hodnotiteľ 

09.2019–Súčasnosť 

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron 

Hodnotenie projektov pre: 

Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých 

druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z 

obnoviteľných zdrojov a úspor 

energie 

Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych 

základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 

a súvisiacej 

infraštruktúry 

Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, 

turistických informácií a do 

turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie 

kontakt: 0950464450 

 

Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo 

Hodnotenie projektov pre: 

Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych 

základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 

a súvisiacej 

infraštruktúry. 

kontakt: 0948485377 

 

Verejno-súkromné partnerstvo Hontiansko-Dobronivské 

Hodnotenie projektov pre: 

Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých 

druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z 

obnoviteľných zdrojov a úspor 

energie 

Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, 

turistických informácií a do 

turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. 

kontakt: 0905 358 548 

 

MAS Stredný Gemer 

Hodnotenie projektov pre: 

Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých 
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z 

obnoviteľných zdrojov a úspor 

energie 

Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, 

turistických informácií a do 

turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. 

kontakt: 0907 873 681 

 

MAS Južný Gemer 

Hodnotenie projektov pre: 
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Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých 

druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z 

obnoviteľných zdrojov a úspor 

energie 

Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych 

základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 

a súvisiacej 

infraštruktúry 

Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, 

turistických informácií a do 

turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. 

kontakt: 0905 505 955 

 

Projektový manažment 

09.2019 – Súčasnosť 

Podpora „Sieťovania“ regiónu Gemer-Malohont-Novohrad 

Kód projektu v ITMS2014+ : 314011Q481 

Miesto realizácie projektu : Banskobystrický kraj 

Výzva - kód Výzvy : OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 

 

Projektový manažment 

09.2017 – Súčasnosť 

Obce a mestá v SR 

Podpora opatrovateľskej služby  

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01. a OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 

Príprava žiadostí o NFP - 55 obcí a miest v celej SR (podporené) 

Projektový manažment - pre viac ako 30 obcí v celej SR 

- metodické usmernenie administratívnych pracovníkov prijímateľa, 

projektový manažment 

- vypracovanie formulárov o začatí, priebežnej realizácii a ukončení projektu 

- vypracovanie aktuálnych harmonogramov činností aktivít projektu 

- príprava propagačných materiálov pre publicitu a informovanosť 

- príprava, resp. kontrola splnenia požiadavky vzdelania zamestnanca 

projektu 

- kontrola, resp. príprava zmlúv pre zamestnancov projektu 

- príprava a zapracovanie náplní práce zamestnancov projektu 

- zaškolenie zamestnancov projektu pre prácu v ITMS2014+ (karty 

účastníkov) 

- koordinácia tvorby výkazov o činnosti zamestnancov projektu 

- vypracovanie žiadostí o zálohové platby 

- vypracovanie žiadostí o zúčtovanie zálohových platieb 

- vypracovanie žiadostí o zúčtovanie priebežných platieb 

- vypracovanie priebežných monitorovacích správ 

- vypracovanie následných monitorovacích správ (do r. 2024) 
- súčinnosť pri tvorbe a schválení ostatnej dokumentácie mimo našej 

kompetencie - (Karta účastníka, 

platby miezd, odvody zamestnávateľa, iné...) 

- kontakt so sprostredkovateľským orgánom pre OP Ľudské zdroje pri 

riešení oprávneností výdavkov, podľa potrieb 

- všeobecné poradenstvo a usmernenie prijímateľa v procese čerpania EŠIF 
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Projektový manažment 

09.2016 - súčasnosť 

V základnej škole úspešnejší I a II. 

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 a OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-

02 

Príprava žiadostí o NFP - 120 škôl v celej SR (podporené) 

Projektový manažment - pre 80 škôl v celej SR 

- metodické usmernenie administratívnych pracovníkov prijímateľa, 

projektový manažment 

- vypracovanie formulárov o začatí, priebežnej realizácii a ukončení projektu 

- vypracovanie aktuálnych harmonogramov činností aktivít projektu 

- príprava propagačných materiálov pre publicitu a informovanosť 

- príprava, resp. kontrola splnenia požiadavky vzdelania zamestnanca 

projektu 

- kontrola, resp. príprava zmlúv pre zamestnancov projektu 

- príprava a zapracovanie náplní práce zamestnancov projektu 

- zaškolenie zamestnancov projektu pre prácu v ITMS2014+ (karty 

účastníkov) 

- koordinácia tvorby 1/4 ročných správ o činnosti zamestnancov projektu 

- vypracovanie žiadostí o zálohové platby 

- vypracovanie žiadostí o zúčtovanie zálohových platieb 

- vypracovanie žiadostí o zúčtovanie priebežných platieb 

- vypracovanie priebežných monitorovacích správ 

- vypracovanie následných monitorovacích správ (do r. 2024) 

- súčinnosť pri tvorbe a schválení ostatnej dokumentácie mimo našej 

kompetencie - (Karta účastníka, 

platby miezd, odvody zamestnávateľa, iné...) 

- kontakt so sprostredkovateľským orgánom pre OP Vzdelávanie pri riešení 

oprávneností výdavkov, 

podľa potrieb 

- kontakt so sprostredkovateľským orgánom pre OP Vzdelávanie pri kontrole 

na mieste 

- kontakt so sprostredkovateľským orgánom pre OP Vzdelávanie pri riešení 

iných záležitostí 

- všeobecné poradenstvo a usmernenie prijímateľa v procese čerpania EŠIF 

 

Projektový manažment  

10.2015 - súčasnosť 

Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 

Obce okresov Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca 

Rekonštrukcia chodníkov - Revúcka Lehota 

Rekonštrukcia chodníkov - Holiša, II. Etapa 

Rekonštrukcia ciest pod hrad Šomoška - Šiatorská Bukovinka 

Rekonštrukcia ciest - Rimavské Zalužany 

Výstavba odvodňovacích rigolov – Prša 

Relaxačno-oddychový areál – Dolné Strháre 
Príprava žiadosti o NFP, vecné riadenie projektu, procesy verejného 

obstarávania, publicita, zúčtovanie OV, monitoring ap. 

 

Odborný garant 

2014 - 2015 

Občianske združenie Partnerstvo Južného Novohradu 

Poskytovanie potrebných vedomostí a informácií na realizáciu zámerov obcí 

v záujme svojho rozvoja a zvýšenia kvality života na vidieku. 
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 Kód projektu 33ZV1302502 

Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie.  

Ing. Ján Boroš, +421 905 846 155 

Príprava Integrovanej stratégie rozvoja územia pre program LEADER 2014 

- 2020. 

 

Projektový manažér 

2014 - 2015 

Obec Hrnčiarska Ves 

Obnova životného prostredia obyvateľmi MRK v obci Hrnčiarska Ves, 

ITMS kód projektu: 27120130607 

Ján Melicher, +421475674317 

 

Projektový manažér 

2014 - 2015 

  Obec Bulhary 

Spoločnými silami pre krajšie a bezpečné prostredie s obyvateľmi MRK v 

obci Bulhary,  

  ITMS    kód projektu: 27120130657 

  Dezider Szakó, 0421 915 308 645. 

 

Projektový manažér 

2014 - 2015 

Obec Čamovce 

Zvýšením aktivít obyvateľov MRK v obci Čamovce k zlepšeniu ich 

sociálnej situácie, 

ITMS kód projektu: 27120130633 

Pavel Urbančok, +421 908 902 547 

 

Koordinátor projektu 

2014 - 2015 

Občianske združenie Partnerstvo 

Vytvorenie partnerskej siete v prihraničnej oblasti pre podporu integrácie 

mladých ľudí.  

Projekt podporený z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika 

– Slovenská republika 2007 – 2013 

kód projektu HUSK/1101/1.5.1/0324 

Ing. Ján Boroš +421905 864 155 

 

Projektový manažér 

2014 - 2015 

Obec Sútor, Sútor (Slovensko) 

Manažér projektu Terénna sociálna práca v obci Sútor  

ZaSI-FSR-2013/2.1/01 

kód ITMS projektu – 27120130593  

Tibor Balog, starosta +421 911 808 346 

 

Projektový manažér 

2014 - 2015 

Obec Málinec 

koordinácia aktivít projektu, riadenie procesov verejného obstarávania na 

dodávku tovarov a služieb pre projekt „Zriadenie multifunkčného 

komunitného centra v obci Málinec“  

ROP-2.1b-2012/01 
kód projektu: 22120120191  

Ing. Igor Čepko – starosta obce +42147 4291 121 

  



Strana 6/13- Životopis  
Priezvisko(á) Meno(á)  

Viac informácií o Europasse nájdete na: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Európske spoločenstvá, 20220628 

 

Projektový manažér, 

Expert na sieťovanie 

2011 - 2013 

OZ „Za dôstojný život“ 

Vajanského 71, 984 01 Lučenec (Slovensko) 

http://www.dostojnyzivot.sk/ 

Sieťovanie organizácií poskytujúcich sociálne služby, realizácia 

supervíznych stretnutí, koordinácia diela - Stratégia zvyšovania kvality 

sociálnych služieb, koordinácia procesov verejného obstarávania 

na dodávku tovarov a služieb, koordinácia projektu Zvýšenie kvality 

poskytovaných služieb mimovládnych organizácií prostredníctvom 

vzdelávania zamestnancov a dobrovoľníkov  

DOP-SIA-2010/4.1.3/01  

ITMS: 27140130184  

PhDr. Zdenka Kotrasová, štatutár +421 905 614 807 

 

Koordinátor aktivít 

projektu 

2011 - 2013 

Regionálne združenie Javor 

„Civil-izácia HU-SK Séria podujatí / Civil-izáció Rendezvénysorozat HuSk“ 

Skratka: Civil-izácia / Civil-izáció  

Registračné číslo: HUSK/1101/1.7.1/0088 

Ján Koza, štatutár +421908 944 009 

 

Manažér pracovno-

poradenského centra a 

Sociálny pracovník v 

komunitách 

2010 - 2011 

Obec Čakanovce 

Čakanovce 312, 985 58 Čakanovce (Slovensko) 

http://www.obeccakanovce.sk/ 

Práca s klientmi, koordinácia, poradenstvo, zabezpečenie realizácie 

verejného obstarávania na dodávku tovarov a služieb a zabezpečenie 

realizácie ostatných aktivít projektu Podpora sociálnej práce v 

znevýhodnených skupinách Šanca pre nezamestnaných v obci Čakanovce  

OP ZaSI - FSR - 2009/2.2/02 

ITMS kód: 27120230044 

Ing. Béla Gáspár, starosta +42147 4491 123 

 

Člen projektového tímu, 

garant 

2009 - 2011 

Zlepšenie pracovných podmienok pre zdravotne postihnutých v 

spoločenskom podniku D.P. DES Novi Sad (Srbsko) - prijímateľ 

Poskytovateľ: SlovakAid Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú 

spoluprácu 

Kód projektu: SAMRS/2009/03/20 

 

Člen projektového tímu, 

garant 

2008 - 2010 

Dom prihraničných projektov – Inkubačný dom pre rozvoj podnikania 

znevýhodnených skupín v meste Balassagyarmat – vedúci partner 

projekt v rámci cezhraničnej spolupráce, výzvy HUSK/.0801/1.1.1. 

 

Člen projektového tímu, 

garant 

2009 - 2011 

Zlepšenie pracovných podmienok pre zdravotne postihnutých v 

spoločenskom podniku D.P. DES Novi Sad (Srbsko) - prijímateľ 

Poskytovateľ: SlovakAid Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú 

spoluprácu 

Kód projektu: SAMRS/2009/03/20 

 

Asistent koordinátora 

2009 

Zriadenie podnikateľského inkubátora pre rozvoj cezhraničnej 

spolupráce v meste Lučenec 

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 

2007 – 2013 Identifikačné číslo opatrenia: HUSK/1101/1.1.1 
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Asistent koordinátora 

2008 

Projekt na zlepšenie informovanosti o decentralizácii verejnej správy  

v Novohradsko - Gemerskom – Malohontskom regióne  

Zvýšenie informovanosti občanov o účasti vo voľbách.  

Donori: Nadácia Ekopolis, ETP Slovakia, USAID 

 

Manažér strategického 

plánovania 

2005 - súčasnosť 

Účasť na príprave, spracovaní a tvorbe strategických dokumentov. 

Programy rozvoja obcí (PHSR 20214-2020) 

BBSK: Drábsko, Holiša, Veľké Pole, Malá Lehota, Lupoč, Mučín, Nitra nad 

Ipľom, Veľká nad Ipľom, Veľké Dravce, Rovňany, Krná, Rapovce, 

Čakanovce, Šiatorská Bukovinka, Šávoľ, Prša, Kľak, Trnie, Turová, Železná 

Breznica, Mašková, Bzenica, Bacúch, Horné Strháre, Dolné Strháre, Buzitka 

Lehôtka, Nové Hony, Trebeľovce, Praha, Šíd, Boľkovce, Čamovce, Bulhary, 

Ostrý Grúň, Župkov, Bzenica, Píla ai. 

NSK: Horný Pial, Horná Seč, Trnovec nad Váhom, Demandice, Kubáňovo, 

Bielovce, Kukučínov, Lontov, Bajka, Pastovce, Lovce ai.  

KSK: Kecerovce, Modra nad Cirochou, Slanec, Slavošovce, Bystrany, 

Streda nad Bodrogom, Gemerská Hôrka, Sady nad Torysou, Slavec, 

Petrovec nad Laborcom, Suché, Lesné, Pusté Čemerné, Hanková, Oreské, 

Voľa, Nacina Ves ai. 

TSK: Nitrianske Sučany, Liešťany, Podhradie, Diviacka Nová Ves, Diviaky 

nad Nitricou, Nitrianske Pravno, Malinovo, Slatina nad Bebravou, Slatinka 

nad Bebravou ai. 

   PSK: Hrabovčík, Cigla ai. 

ŽSK: Jasenovo, Belá, Partizánska Ľupča, Klin ai. 

 

Pre obdobie 2021-2027 vypracovaných a v procese prípravy viac ako 50 

PHSR. 

 

Oznámenia o strategickom dokumente 

 

Stratégie sociálneho rozvoja  

MVO, referencie, kontakt: 

OZ Partnerstvo, Lučenec,  

Ing. Ján Boroš, podpredseda združenia - +421905 846 155 

KVOZ Láčho drom, Kokava nad Rimavicou,  

Vladimír Sendrei, štatutár - +421917 438 483 

 

Lokálne stratégie komplexného prístupu  

Obec, referencie, kontakt: 

Mučín, Ing. Jozef Hodulák, starosta obce - +421905 272 673 

Nitra nad Ipľom, Bc. Tivadar Berki, starosta obce - +421908 559 894 

Málinec, Ing. Igor Čepko, starosta obce - +421905 410 540 
 

Komunitný plán sociálnych služieb: 

Rapovce, Nitra nad Ipľom, Mučín, Sútor, Červenica, Bystrany, Veľká nad 

Ipľom, Blatné, Kamienka ai. 

Rozpracované: Čierna nad Tisou, Slavošovce, Výčapy Opatovce, Kmeťovo, 

Veľké Pole, Malá Lehota, Kokava nad Rimavicou, Slanec ai. 
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 Program rozvoja bývania 

Veľká nad Ipľom, Mojmírovce, Nitra nad Ipľom 

 

Bezpečnostné projekty obce na ochranu osobných údajov 

Doľany, Dedinka, Švábovce, Čechynce, Belince, Hôrka, Kokava nad 

Rimavicou ai. 

 

Registratúrne poriadky a plány obcí pri správe registratúry 

  

Sociálny pracovník, 

Sociálny pracovník v útulku 

a zariadení núdzového 

bývania 

2009 - 2010 

"OZ Za dôstojný život" 

Vajanského 71, 984 01 Lučenec (Slovensko) 

http://www.dostojnyzivot.sk/ 

Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela pre ÚPSVaR v Rim. Sobote, 

sociálna práca s klientmi 

zariadenia Centra pre občana a rodinu 

 

Samostatne zárobkovo 

činná osoba 

2007 - 2009 

organizovanie vzdelávacích podujatí, prednášok, školení, vypracovávanie, 

predkladanie a realizácia projektov z fondov EU, lektorská a školiaca 

činnosť, riadenie procesov verejného obstarávania v súlade so Zákonom 

25/2006 Z.z., reklamná a propagačná činnosť, činnosť organizačných a 

ekonomických poradcov, koordinačné a manažérske služby v spolupráci s 

Kultúrno-výchovným občianskym združením Láčho drom 

 

Lokálny konzultant FSR 

pre okresy Lučenec, Poltár 

2004 - 2007 

Fond sociálneho rozvoja  

Špitalská 6, 814 55 Bratislava (Slovensko)  

http://www.fsr.gov.sk/  

tvorba partnerstva, konzultácie, hodnotenie, schvaľovanie, kontrola, 

monitoring, zúčtovanie projektov, manažovanie práce Komunitných 

konzultantov v okresoch Lučenec a Poltár, prezentácie výziev pre sociálnu 

inklúziu a lokálnu infraštruktúru, projektovanie ai. 

 

Manažér informačného 

strediska 

2002 - 2004 

OZ R.O.K., Kokava nad Rimavicou (Slovensko) 

Projekt i-Domy 

regionálny rozvoj, projektovanie, informatika, verejnoprospešné aktivity 

 

Vzdelávanie a príprava  

Ekonómia a manažment 

verejnej správy - 

magisterské štúdium 

2009 - 2011 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, Bratislava 

(Slovensko) 

Regionálna politika EÚ, Metódy a techniky regionálnej analýzy, Tvorba 

programom a projektov, Trh práce a ľudský kapitál, Komunálna ekonomika 

a politika, Verejná služba, Finančný manažment vo verejnej správe.  

 

Sociálna práca - bakalárske 

štúdium  

2006 - 2009 

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko) 

Sociálna politika, Základy práva pre sociálnu politiku, Sociálne 

zabezpečenie a poisťovníctvo, Sociálne služby, Metódy a techniky sociálnej 

práce, Politika zamestnanosti. 

 

Osobná spôsobilosť  

http://www.fsr.gov.sk/
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Komunikačné zručnosti 
2005 - 2011 

Spolupráca s Partnerstvom sociálnej inklúzie okresu Lučenec a Akadémiou 

vzdelávania v Lučenci, v pozícii lektora, na vzdelávacích aktivitách pre 

terénnych sociálnych pracovníkov v obciach:  

Sociálne vylúčené a marginalizované rómske komunity, smerujúce k 

integrácií do pracovného a spoločenského života. 

Referencie: Ing. Ján Boroš – štatutár OZ Partnerstvo, Lučenec,  

Mgr. Ján Belko – riaditeľ Akadémie vzdelávania, Lučenec. 
 

Absolvované kurzy: 

 

2016 - Centrum vzdelávania neziskových organizácií, n.o. 

Osvedčenie: Implementácia projektov ŠF 

2016 - Centrum vzdelávania neziskových organizácií, n.o. 

Osvedčenie: Plánovanie finančných zdrojov 

2014 - Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o., Bratislava. 

Osvedčenie: Verejné obstarávanie a zmeny vo verejnom obstarávaní v praxi 

2010 – Agentúra EUROFORMES, n.o. 

Budovanie kapacít v samospráve a treťom sektore prostredníctvom 

inovatívneho vzdelávania (elearning, Žilina) 

2008 – Tréningy s aktívnou účasťou pre miestne akčné skupiny MAS, MP 

SR 

Školenie pre prácu v tíme, koordinácia aktivít pre komunitný rozvoj  

2005 – BB VIPA 

Certifikát: Komunitný facilitátor pre projekty sociálnej súdržnosti 

 

 2005 – školenie TRITON 

Práca s klientom, verejné prezentácie a lektorská činnosť 

2004 – školenie PDCS 

Certifikát: Riadenie ľudských zdrojov 

2002 - Tesco computers s.r.o. 

Certifikát: PC, informatika, projektovanie, regionálny rozvoj 

2002 - ARVI 

Osvedčenie: Rozvoj regiónu a vidieka 

 

Organizačné zručnosti Spolupráca s OZ BOVAP v Lučenci na prípravách a realizácii projektov 

regionálneho rozvoja ako aj projektov medzinárodnej spolupráce - 

Slovensko - Maďarsko - Srbsko.  

Referencie: Ing. Ján Boroš, OZ BOVAP, Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec 

 

Spolupráca s BB VIPA na riešení vidieckeho rozvoja formou aktivizácie 

zdrojov, získavania a čerpania prostriedkov z rôznych zdrojov - 

splnomocnenec Združenia pre rozvoj vidieka. 

Referencie: Ing. Arch. Peter Rusnák, PhDr. Igor Pašmík, Ing. Ján Boroš 
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 V práci pre Fond sociálneho rozvoja som získal bohaté skúsenosti pre 

prípravu, realizáciu, účtovanie projektov a pre personálnu prácu s ľuďmi a 

koordinovanie ich činností. 

Referencie PhDr. Igor Pašmík, Michalová. 

 

Spolupráca s KVOZ Láčho drom a OZ Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár 

a Lučenec, pri príprave projektov a programov sociálnej inklúzie, tvorba 

partnerstiev sociálnej inklúzie na okresnej úrovni, príprava stratégii na 

riešenie problémov marginalizovaných skupín. 

Referencie: Vladimír Sendrei, štatutár KVOZ Láčho drom, Ing. Zuzana 

Šmatlíková, riaditeľka CPK Poltár, Ing. Ján Boroš, OZ BOVAP. 

 

V spolupráci s OZ R.O.K, ako manažér IS. a Zväzom TeleDomov Slovenska 

ako podpredseda som získal skúsenosti v oblasti projektovania, rozvoja 

ľudských zdrojov, celoživotného vzdelávania pre širokú verejnosť, 

organizačné, prezentačné a riadiace schopnosti. 

Referencie Ing. Peter Tóth, pracovník ÚPSVaR Rimavská Sobota. 

 

Projektové aktivity  

2002 - súčasnosť 

Príprava, spracovanie, realizácia, monitoring, zúčtovanie projektov ŠF, 

dotácií ap.  

Projekty rozvoja sociálnej inklúzie - OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02 (2014...) 

„Zriadenie multifunkčného komunitného centra v obci Málinec“ - manažér 

projektu - ROP 2012 (2014...) 

„Civil-izácia HU-SK Séria podujatí“, koordinátor projektových aktivít 

(07/2012 -06/2013) 

„Zvýšenie kvality poskytovaných služieb mimovládnych organizácií 

prostredníctvom vzdelávania zamestnancov a dobrovoľníkov“ (08/2011 – 

03/2013), projektový manažér. 

 "Rozvoj služieb starostlivosti pre klientov v Centre pre občana a rodinu v 

Lučenci“ (07/2011 – 02/2013),  

expert na sieťovanie zariadení sociálnych služieb. 

„Sociálna práca v rómskej komunite v obci Čakanovce“ (2010 - 2011), 

terénny sociálny pracovník. 

 „Šanca pre nezamestnaných v obci Čakanovce“ (2010 - 2011),  

manažér pracovno-poradenského centra. 

„Aktivizáciou komunít k skvalitneniu života a podpore zamestnanosti“ (2007 

- 2009),  

koordinátor komunitného plánovania. 

„Celoživotné vzdelávanie – cesta zamestnanosti na vidieku“ (2004 – 2005) – 

spolupracujúca organizácia. 

„Absolventská prax – prevencia pred dlhodobou nezamestnanosťou (2003) 

„i-Dom – zlepšenie kvality života na vidieku“ (2003 – 2004),  
manažér projektu. 

Technické zabezpečenie organizačných a riadiacich aktivít kancelárie OZ 

Partnerstvo, Svätoplukova 

2, 984 01 Lučenec 
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Pracovné zručnosti 

 

Spolupráca od 11/2012 - 032013 na rozvojovom programe OSN - United 

Nations Development Programme s Úradom splnomocnenca vlády SR pre 

rómske komunity, v rámci projektu „Štatistické zisťovanie vybraných skupín 

obyvateľstva na Slovensku“ – aktualizácia Atlasu rómskych komunít. 

Spracovávanie relevantných informácií v teréne od 66 samospráv okresov 

Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca. 

 

Podpredseda Zväzu TeleDomov Slovenska - sieť zaoberajúca sa šírením 

informácií o technike, možnostiach uplatnenia sa na vidieku a poskytujúca 

vzdelávanie v oblasti IT, jazykov, regionálneho rozvoja. 

 

Od roku 2006 pôsobenie v Združení pre rozvoj vidieka - sieť zaoberajúca sa 

všeobecným rozvojom vidieckych oblastí BBSK, pomáha budovať miestne 

kapacity najmä v tých najzaostalejších vidieckych častiach kraja. Pozícia: 

Expert pre komunitný rozvoj a sociálnu inklúziu 

Viac tu: http://rozvojvidieka.webnode.sk/products/kalmar-p... 

 

Digitálne zručnosti Internet (e-mail, www) - pokročilý 

Microsoft Excel - pokročilý 

Microsoft PowerPoint - pokročilý 

Microsoft Word – pokročilý 

Microsoft Outlook Express - pokročilý 

Používateľ MS Windows – pokročilý 

- e-mail - pokročilý 

- Social media - pokročilý 

- Skype - pokročilý 

- Internet - pokročilý 

- YouTube - pokročilý 

- EduPage - pokročilý 

- Internet banking – pokročilý 

- ITMS 2014+ 

- slovensko.sk 
 

Lektorské zručnosti Partnerstvo Gemera – Malohontu 

Posilnenie činnosti Partnerstva Gemera - Malohontu na riešenie sociálnej 

inklúzie v meste a okrese Rimavská Sobota SOP ĽZ – FSR – 2007/2.1/02 

ITMS: 11220100015 

Osobne spracované osnovy na témy:  

Prehľad zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti so zreteľom na 

budovanie a podporu sociálnych podnikov.  

Základné pojmy súvisiace s budovaním sociálnych podnikov:  

Sociálna ekonómia, Sociálne podnikanie, Sociálny podnik (SP), Sociálna 

firma, Cieľové skupiny SP.  

Odkazy na stránky SP. Modely sociálnych podnikov v Česku, SP. Základy 

budovania sociálnych firiem vo Veľkej Británii, príklady sociálnych 

podnikov:  

Model SP v spolupráci s holandskou firmou Alexander 

CALDER: Centrum pomoci nezamestnaným. Projektový zámer sociálneho 

podniku v okrese Poltár. 

Rok 2008 - 2010 

Mgr. Štefan Hajdu, štatutár +421905 944 648 
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 Občianske združenie Partnerstvo, Lučenec 

Stabilizácia lokálneho partnerstva s cieľom znižovania dôsledkov sociálneho 

vylúčenia na úrovni okresu Lučenec.  

SOP Ľudské zdroje, výzva č. SOP ĽZ – FSR – 2007/2.1/02  

ITMS: 11220100005 

Osobne spracované osnovy na témy:  

Sieťovanie a spolupráca. Tvorba siete na miestnej úrovni Skupina a tím, 

motivácia pre prácu. Úspešná spolupráca.  

Aktívne počúvanie, presviedčanie, vyjednávanie a riešenie konfliktov. 

Definovanie potrieb komunity. Princípy demokracie a praktickej politiky. 

Ako vyzerá moja komunita? 

Predstava zdravej komunity. Identifikácia zdrojov a zhodnotenie potrieb 

komunity. Programy pre komunitný, sociálny rozvoj. Definovanie 

základných pojmov v kontexte komunikácie a komunitného plánovania. 

Komunitné plánovanie sociálnych služieb. Čo je dobré vedieť o komunitnom 

plánovaní. 

Zásady a princípy pri spracovaní komunitného plánu. Príprava prostredia pre 

sociálne plánovanie. 

Štatistiky a analýza potrieb komunity. Príprava úspešného projektu. Riadenie 

projektového cyklu. 

Budovanie projektového tímu. Projekt a jeho časti. Monitoring, hodnotenie a 

správy.  

Rok 2010 - 2012. 

Ing. Ján Boroš, štatutár +421905 846 155 

 

 Občianske združenie Partnerstvo, Lučenec (AV, Lučenec) 

LPSI ako nástroj k posilneniu sociálnej inklúzie okresu Lučenec.  

OP ZaSI - FSR - LPSI 2009/2.1/01 

ITMS: 27120130257 

Osobne spracované osnovy na témy:  

Vzdelávanie v oblasti komunitného plánovania. Vzdelávanie v oblasti 

projektového riadenia, implementácie projektov a projektového riadenia v 

obciach. Manažovanie neziskových organizácií. Príprava terénnych 

sociálnych pracovníkov na prácu s rodinou v komunitách. Rok 2011. 

Ing. Ján Boroš, štatutár +421905 846 155, Mgr. Ján Belko, riaditeľ AV, 

Lučenec +421902 930 235 

 

Kultúrno-výchovné občianske združenie Láčho drom (Kokava nad 

Rimavicou) 

Občianske spolunažívanie a komunitné aktivity.  

OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02  

ITMS: 27120130635 
Osobne spracované osnovy na témy:  

Občianske spolunažívanie a komunitné aktivity pre následný výkon práce a 

činnosť v prostredí MRK na aktivitách projektu za účelom ich sociálnej 

inklúzie.  

Rok 2015 – 2016 

Mgr. Vladimír Sendrei, štatutár +421917 438 483 
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 Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, o.z. 

Zriadenie poriadku a pokoja občianskymi hliadkami v obci Málinec". ITMS 

kód projektu: 27120130694 

Osobne spracované osnovy na témy: 

Práva a povinnosti člena rómskej občianskej hliadky. Základy trestného 

práva a trestný poriadok. 

Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

a zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

Tímová práca a komunikácia. Praktické školenie priamo v teréne pod 

dohľadom skúseného pracovníka.  

Rok 2015 - 2016 

Mgr. Ján Belko, štatutár +421902 930 235 
 

 Obec Šíd 

Občianske spolunažívanie a komunitné aktivity.  

OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02 ITMS: 27120130664 

Osobne spracované osnovy na témy: 

Občianske spolunažívanie a komunitné aktivity pre následný výkon práce a 

činnosť v prostredí MRK na aktivitách projektu za účelom ich sociálnej 

inklúzie.  

Rok 2015 

Arnold Kurunci, starosta obce +421474389213 

 

 

 

24.8.2022       podpis:  


