
Profesijný životopis 
 

 

Osobné údaje 

Meno a priezvisko, titul: Martin Svorad, Ing.  

Adresa: Piešťanská 520/18, 92221 Moravany nad Váhom  

Kontaktný telefón: 0905 475 752  

E-mail: martin.svorad@gmail.com  

Dátum a miesto narodenia: 19.10.1975 Piešťany  

Stav: slobodný  

Národnosť: slovenská  

 

 

  

Vzdelanie 

1996 – 2000 Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta 

podnikového manažmentu, študijný odbor 

Podnikový ekonóm – Finančný manažment 

podniku – Podnikové financie 

štátna 

skúška 

 Diplomová práca na tému „Daňový systém SR“  

1989 – 1993 Gymnázium Piešťany maturita 

 

 

  

Kurzy a školenia 

04. 05. 2017 – 22. 06. 2017 Kontrolná činnosť v samospráve II. stupeň osvedčenie 

15. 02. 2005 – 18. 05. 2005 Akreditovaný kurz  „Hlavný kontrolór obcí SR“ osvedčenie  

- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších 

predpisov 

- zákon č. 211/ 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov 

21. 02. 2012 – 24. 02. 2012 Osobitné finančné vzdelávanie v sektore 

poistenia alebo zaistenie, Seminár „ABECEDA“ 

certifikát 



Pracovná prax 

01. 04. 2017 – trvá Mesto Piešťany 

hlavný kontrolór mesta – kontrola zákonnosti, účinnosti, 

hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s 

majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola príjmov, 

výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania 

sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných 

právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia 

uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania 

interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh 

ustanovených osobitnými predpismi, kontrola rozpočtových 

a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta a v právnických osobách s majetkovou účasťou mesta 

01. 03. 2014 – 31. 03. 2017 Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Bratislava 

špecialista kontroly – interná kontrola spoločnosti, kontrolná 

činnosť v rozsahu poverení riadiacich pracovníkov a orgánov 

spoločnosti, kontrola dodržiavania všeobecne platných 

právnych predpisov a interných predpisov spoločnosti, vedenie 

agendy sťažností a petícií 

01. 01. 2012 – 28. 02. 2014 KAJOTRANS s. r. o. Piešťany 

podnikový ekonóm – správa personálnej agendy spoločnosti, 

styk s poisťovňami, bankovými inštitúciami, komunikácia 

s obchodnými partnermi, účtovníctvo a ekonomická agenda 

spoločnosti, spracovanie miezd, účtovanie služobných ciest, 

vedenie pokladne,  spracovávanie, kompletizácia a  archivácia 

podkladov, materiálov a dokumentov spoločnosti, príprava 

ekonomických reportov, výkazov a analýz 

29. 03. 2005 – 31. 12. 2011 Mesto Piešťany 

referent útvaru hlavného kontrolóra mesta – zabezpečovanie 

odborných, administratívnych a organizačných vecí súvisiacich 

s plnením úloh hlavného kontrolóra mesta v zmysle zákona 

č.369/1990 Zb., pracovného poriadku Mesta Piešťany 

a pravidiel kontroly hlavného kontrolóra, kontrolná 



a administratívna činnosť v rozsahu poverenia hlavného 

kontrolóra mesta – kontrola MsÚ, RO a PO v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta, v právnických osobách s majetkovou 

účasťou mesta, kontrola vybavovania sťažností, petícií, 

kontrola dodržiavania VZN mesta 

30. 11. 2001 – 28. 03. 2005  Home Credit Slovakia, a. s. Piešťany 

špecialista, odborný referent – komunikácia s klientmi, 

poskytovanie úverov, vyhodnocovanie a spracovanie žiadostí 

o poskytnutie úveru, administratívne služby s tým spojené, 

katalógový a veľkoobchodný predaj tovaru, komunikácia 

s obchodnými partnermi, administratívny servis pre 

obchodných partnerov, príprava podkladov pre marketingové 

oddelenie spoločnosti, prieskum trhu  

16. 10. 2000 – 30. 11. 2001 Úrad práce a sociálnych vecí Piešťany  

referent ekonomického oddelenia /NVS/ – evidencia dlžníkov 

a komunikácia s nimi ohľadom doplnenia podkladov a výberu 

poistného, komunikácia so stránkami, príprava podkladov 

a reportov pre vedúcich pracovníkov 

 

Ďalšie pracovné skúsenosti 

01. 09. 1998 – 01. 11. 1998 EDB Dataservis Slovakia s. r. o. Bratislava  

odborný referent predaja a marketingu – prezentácia klientov 

v elektronickej forme, reklamná činnosť, dopĺňanie údajov 

v databázach spoločnosti, komunikácia s klientmi, prieskum 

trhu, príprava podkladov pre výrobu propagačných materiálov 

02. 11. 2011 – trvá  Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 

finančný konzultant – vyhľadávanie klientov, komunikácia 

s klientmi a analýza ich potrieb, návrh a realizácia riešení 

zabezpečenia a uspokojenia potrieb klientov, predaj firemných 

produktov, servis pre existujúcich klientov, získavanie 

odporúčaní, vedenie administratívnej agendy 

   

   



Jazykové znalosti 

anglický jazyk základy  

ruský jazyk základy  

   

Osobitné schopnosti  

vodičský preukaz skupina A, B, C, T  

PC znalosti MS Office /MS Word, MS Excel/, MS Access, MS Outlook, 

MS PowerPoint, internet 

  

Záľuby  

športovanie tenis, kolieskové korčule, bicyklovanie, futbal 

kultúra  kino, divadlo  

cestovanie 

 

 

 

Piešťany, 21. máj 2021 

 

                                                                                  

 


