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Životopis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Priezvisko, meno, titul: Borošová Ľubomíra, Ing.
Bydlisko:
Námestie oceliarov1, 040 15 Košice Šaca
Korešpondenčná adresa: Nemessányiho 58, 040 15 Košice
Dátum narodenia:
26.12.1970
Štátna príslušnosť:
Slovenská republika
Rodinný stav:
vydatá
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské /Ing./, Technická univerzita Košice
Inštitúcia
[od-do]
Technická univerzita Košice
1989 – 1995
Katedra Priemyselného dizajnu

Získaný titul, diplom, alebo certifikát:
Diplom, štátna skúška v študijnom odbore Stroje a
zariadenia pre strojársku výrobu – Ing.

Gymnázium Šrobárova 46, Košice
1985 – 1989
8.

Maturitná skúška

Jazykové znalosti - v škále od 1 do 5
1 - znalosť jazyka na úrovni materinského jazyka
2 - znalosť jazyka slovom aj písmom
3 – znalosť jazyka na komunikačnej úrovni
4 - znalosť jazyka na elementárnej úrovni
5 - neznalosť jazyka)

Jazyk
Slovenský
Anglický
Ruský
9.
-

Čítanie
1
1
2

Komunikácia
1
2
2

Písanie
1
3
3

Iné znalosti: (napr. práca s PC, atď.) :
práca s PC: Certifikát ECDL (European Certification of Digital Literacy),Microsoft Office,
Internet, správa web stránky RVC Košice
online vzdelávacie platformy - Zoom, MS Teams, Webex
práca s prezentačnou a kancelárskou technikou
vodičský preukaz skupiny A, B
praktické skúsenosti s prácou v samospráve – riadiaca, poslanecká, vzdelávacia
skúsenosti s MVO – občianske združenia – aktívny člen, zakladateľ, manažér projektov
vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdy a personalistika
vydavateľská činnosť – miestna a regionálna tlač

10.

Priebeh zamestnaní:
06/1998 – 2006, Regionálne vzdelávacie centrum Košice (RVC Košice) - Manažérka vzdelávania
a projektov RVC Košice
2006 – do teraz, RVC Košice – Riaditeľka združenia právnických osôb - RVC Košice –
www.rvcvychod.sk

11.

Kurzy a iné pracovné skúsenosti:
Komunálna politika:
- Poslankyňa MZ MČ KE Šaca – nepretržite od r. 2002 (5. volebné obdobie)
▪ 2002 – 2006 – zástupkyňa starostu
▪ 2006 – 2018 – predsedníčka Komisie plánovacej, finančnej a správy majetku

…………………………….....................................................................................................................................
Životopis_ Borošová
1

Príloha č.1

▪

2018 – poslankyňa MČ Šaca s najvyšším počtom hlasov (668), nateraz nie sú
vytvorené komisie

Odborné skúsenosti:
- 24 rokov skúseností zo vzdelávania volených predstaviteľov a zamestnancov samosprávy
v Košickom samosprávnom kraji (Regionálne vzdelávacie centrum Košice, www.rvcvychod.sk)
- Spolupráca na vytváraní systematického vzdelávania samospráva na území Slovenska
- Samostatná tvorba bežných vzdelávacích podujatí a kurzov pre samosprávu a školy
v pôsobnosti obcí a VÚC
- Aktívna účasť vo viacerých projektoch zameraných na rôzne kompetencie samosprávy
Absolvované akreditované kurzy MŠ SR:
- Odborná asistencia, tvorba a manažovanie európskych projektov
- Tvorba a manažovanie europrojektov v samospráve
- Tréning lektorov
- Hlavný kontrolór obce I. a II. stupeň
- Základy kontroly v územnej samospráve
- Výkon kontrolnej činnosti v územnej samospráve
- Základy správneho konania v podmienkach miestnej samosprávy
- Práca s mládežou na miestnej úrovni – mládežnícka politika v samosprávnych podmienkach
- Ženy v komunálnej politike
▪ Analýzy v rámci zmluvných prác pre RVC Košice – v oblasti vzdelávania, na území SR
▪ Analýzy v rámci zmluvných prác pre obce a mestá
▪ Spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Mestskú časť KE – Šaca
12.

Práca na projektoch
Dátum
od – do
2018

Krajina

Inštitúcia

Pozícia

Popis

Slovensko

MV SR

Odborný expertparticipácia

2017

Slovensko

MV SR

Expert pre tvorbu
analýz a metodík

2015

Slovensko

ZMOS

Regionálny
koordinátor

Efektívna verejná správa
Podpora partnerstva a dialógu
v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík
Efektívna verejná správa
Analýza súčasného stavu
zabezpečovania ďalšieho
vzdelávania územnej
samosprávy
Budovanie kapacít na úrovni
miestnej územnej samosprávy

2008 - 2010

Slovensko

AVS

Regionálny
manažér

2009

SK – UA

Regionálny
koordinátor

2006 - 2007

Členské
krajiny EÚ

CVNO
IČO :
35982543
RVC Košice,
Prešov

Manažérske vzdelávanie
prednostov úradov miestnej
samosprávy
na roky 2008 až 2010
Budovanie kapacít
v prihraničnom regióne
Slovensko-Ukrajina
International Communal
Network

Manažér
projektových
aktivít v SR
2005 - 2007
Slovensko
Inštitút pre
Projektový
Spoločne – od sociálneho
verejnú správu
manažér a
vylúčenia k integrácii na
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organizačný
garant
Regionálny
manažér projektu
Lektor, odborný
garant kurzu

2005 – 2007

Slovensko

RVC Košice

06/2005 –
09/2007

Slovensko

RVC Košice

06/2005 –
10/2005
06/2004 –
05/2005

Slovensko

RVC Košice

Slovensko

MČ KE – Šaca

Od 2002

Slovensko

MČ KE – Šaca

Koordinátor
projektov pre
mestskú časť

2002 – 2003

Slovensko

RVC Košice

2001- 2002

Slovensko

RVC Košice

2002

Dánsko

RVC Košice

Projektový
manažér,
regionálny
koordinátor
Koordinator a
manažér
projektov RVC
Košice
Účastník študijnej
cesty

2001

Dánsko

RVC Košice

Účastník študijnej
cesty

1998

Holandsko

Nadácia
vzdelávania
samosprávy SR

Účastník študijnej
cesty

13.

Lektor, odborný
garant kurzu
Manažér projektu

miestnej úrovni“, č. 121/04I/33-1.2
Ľudia ako my
Zvyšujeme šance pre
znevýhodnené skupiny
obyvateľstva spoluprácou obcí
a neziskových organizácií
Tvroba a manažment
europrojektov v samospráve
ESF – Grantová schema
rozvoja ľudských zdrojov,
component 2 Flexibilita trhu
práce
Príprava “Programu hosp. a
soc. rozvoja MČ”
- spolupráca pri tvorbe
projektov MČ KE - Šaca
Projekt “Zavádzanie prvkov
trvaloudržateľného rozvoja do
environmentálneho
manažmentu miest a obcí”
12 projektov

Študijná cesta
“Uplatňovanie legislatívy ŽP v
samospráve”
Študijná cesta
“model vzdelávania verejnej
správy v Dánsku”
Študijná cesta
“model vzdelávania verejnej
správy v Holandsku”

Ostatné relevantné informácie (napr. projektová a publikačná činnosť)
-

príprava pracovných materiálov v rámci bežnej činnosti RVC Košice
odborný manuál v akreditovanom kurze „Imidž predstaviteľa miestnej samosprávy ”
príprava pracovného materiálu „Písanie projektov“ – rozsah 30 strán pre účastníkov
akreditovaného kurzu „Tvorba a manažovanie europrojektov v samospráve“
príprava vzdelávacích projektov pre zamestnancov obcí, miest a mestských častí
príprava a riadenie akreditovaných kurzov pre samosprávu, lektorská činnosť v rámci
kurzov RVC
spracovanie projektových spisov pre vzdelávacie projekty v samospráve
manažovanie projektov RVC a AVS

Košice, 11.8.2022
Ing. Ľubomíra Borošová
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