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Dátum narodenia
Pohlavie

Muž

Zamestnanie od 12/2015 – do 12/2021 a následne od 12/2021 TRVÁ

hlavný kontrolór mesta Moldava nad Bodvou – úväzok 0,5
Plnenie kontrolných úloh v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, najmä nezávislá kontrola hospodárenia s majetkom a majetkovými právami mesta.
Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti využívania verejných prostriedkov. Kontrola
vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mestskej samosprávy a plnenie ďalších úloh podľa
osobitných právnych predpisov.
od 09/2015 – TRVÁ
vysokoškolský učiteľ – Fakulta verejnej správy, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Katedra
verejnoprávnych disciplín
Vysokoškolská výučba a výskum zameraný na otázky a problémy miestnej samosprávy predovšetkým
z právneho a ekonomického pohľadu (práva a povinnosti obce, financovanie, rozpočet, miestne a
podielové dane, transparentnosť výkonu samosprávy, účelnosť vynakladania prostriedkov, externé
zdroje financovania potrieb obce, verejné obstarávanie, fungovanie orgánov obce etc.). Účasť na
odborných konferenciách na SR aj v zahraničí. Celkovo viac ako 24 vedeckých prác na tému verejnej
správy s dôrazom na samosprávu. Výskumné pobyty v USA a Nórsku. Výučbové pobyty v Grécku a v
Turecku. Ťažiskové vyučované predmety: správne právo hmotné, správne právo procesné.
01/2008 – 09/2012
projektový manažér, audítor, Karpatská nadácia Slovensko
Zodpovednosť za kontrolu využívania finančných prostriedkov poskytovaných z grantov nadácie. Za
roky 2008- 2012 kontroling cca 165 projektov v hodnote viac ako 673 000 EUR. Príprava súhrnných
obsahových a finančných správ o stave a realizácii financovaných aktivít. Dohľad nad efektívnosťou a
transparentnosťou využívania finančných prostriedkov. Komunikácia s orgánmi verejnej správy.
Príprava a revízia finančných zmlúv. Manažment cezhraničného projektu financovaného z Nórskeho
finančného mechanizmu (cca 100 000 EUR).
Karpatská nadácia, Slovensko
Líder vo financovaní verejne prospešných projektov miestnych samospráv a neziskových organizácií
na východnom Slovensku formou udeľovania grantov (posilnenie úlohy samospráv, komunitný
regionálny rozvoj, dobrovoľníctvo). www.karpatskanadacia.sk
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07/2007 – 11/2007
servisný poradca, Tatra banka a.s.
Poskytovanie základnej bankovej starostlivosti o klienta na úrovni štandardných retailových produktov
na pobočkovej úrovni, komunikácia s klientom, poskytovanie najoptimálnejších riešení pre klienta,
práca s hotovosťou, prezentovanie produktov banky klientom.
Tatra banka a.s.
Jedna z najvýznamnejších bankových inštitúcii v SR. Poskytovanie bankových produktov a služieb pre
domácnosti, firmy, verejný a neziskový sektor.

Vzdelávanie a príprava 2012 – 2015

UPJŠ Košice – Fakulta verejnej správy
Tretí stupeň
Udelený titul PhD. v odbore „Verejná politika a verejná správa“
Téma dizertačnej práce: Ochrana vôd a ovzdušia normami správneho práva a trestného práva
2007 - 2012
UPJŠ Košice – Právnická fakulta
Druhý stupeň
Udelený titul Mgr. v odbore „Právo“
Štátne skúšky: Správne právo, Trestné právo, Občianske právo, Daňové právo
Obhajoba diplomovej práce na tému: Korupcia a jej trestný postih
2009
UPJŠ Košice – Fakulta verejnej správy
Druhý stupeň
Udelený titul PhDr. v odbore „Verejná politika a verejná správa“
Rigorózna skúška: Verejná politika a verejná správa, Daňové právo
Obhajoba rigoróznej práce na tému: Vymáhanie daňových nedoplatkov v podmienkach Slovenskej
republiky
2002 – 2007
UPJŠ Košice – Fakulta verejnej správy
Druhý stupeň
Udelený titul Mgr. v odbore „Verejná správa“
Štátne skúšky: Správne právo, Ekonomika vo verejnej správe, Daňové právo, Teória verejnej správy
Obhajoba diplomovej práce na tému: Daňové exekučné konanie
1994 – 2002
Osemročné matematické gymnázium Alejová 1, Košice
______________________________________________________

Doplňujúce vzdelávanie 2017

Akreditované ďalšie vzdelávanie hlavných kontrolórov, Kontrolná činnosť v samospráve II, Regionálne
vzdelávacie centrum Košice

Medzinárodné aktivity 2019

Výskumný pobyt – Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, Syracuse,
NY, USA
2017, 2018, 2019
Univerzitný prednáškový pobyt – Panteion University, Atény, Grécko
2019
Univerzitný prednáškový pobyt – Aydın Adnan Menderes University, Aydin, Turecko
2014
Stáž – 3 mesiace – Barents Sekretariat, vládna agentúra, Kirkenes, Nórsko
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Osobná spôsobilosť

Slovenský jazyk - materinský
Porozumenie
Počúvanie

Hovorenie

Čítanie

Ústna interakcia

Písanie

Samostatný ústny
prejav

Jazyk
Jazyk

AJ

B2

B2

B2

B2

B1

NJ

A1

A1

A1

A1

A1

Jazyk

CZ

C2

C2

C1

C1

C1

(*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)

Sociálne zručnosti a
kompetencie

Organizačné zručnosti a
kompetencie
Ďalšie zručnosti a kompetencie

- schopnosť samostatnej zodpovednej práce
- veľmi dobrý zmysel pre tímovú kooperáciu
- komunikatívnosť- otvorenosť pri komunikácii, príjemné vystupovanie
- logické a analytické myslenie
- konštruktívna kritika a hľadanie inovatívnych progresívnych riešení
- vysoká adaptabilita na pracovné podmienky
- lojalita a zodpovednosť
- rozvinutá presvedčovacia a argumentačná schopnosť
Schopnosť rýchlej analýzy problému a hľadanie riešení
Športový metodik judo – dobrovoľnícka činnosť v rámci mládežníckych kategórií, technický stupeň 2.
dan,

Počítačové zručnosti a
kompetencie

Pokročilý užívateľ PC, internetu, súčastí balíka Office – MS Excel, MS Word, Outlook a iné

Vodičský(é) preukaz(y)

A, B
Pre účely pracovnoprávnych vzťahov ma možno podľa platnej legislatívy považovať za zamestnanca
podľa § 40 ods. 8 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
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