
Životopis 
 

Meno a priezvisko:  Mgr. Ing. Daniela Vargová 

Adresa:     

Kontaktné údaje:   

Dátum narodenia:   

Vzdelanie: 

2005 – 2010   Fakulta práva – Bratislavská vysoká škola práva, Bratislava 

1989 – 1994  Chemicko-technologická fakulta STU Bratislava, katedra ekonomiky 
a riadenia  

1992 – 1993 Materiálovo-technologická fakulta STU Bratislava – doplnkové 
pedagogické štúdium 

1986 – 1989 Gymnázium vo Vranove nad Topľou 

 

Zamestnanie: 

1.4.2015 – doteraz Správa majetku Sereď, s.r.o. - riaditeľka spoločnosti (od 
1.5.2015 - doteraz  aj konateľka spoločnosti Správa majetku 
Sereď, s.r.o.) 

2014 - doteraz Združenie pre podporu obnovy bytových domov – sporadická 
práca pre toto združenie pri organizovaní odborných seminárov 
a účasť na CONECU a konferencii o Vykurovaní 

6.6.2011 – 31.1.2015   Mesto Šaľa - prednostka mestského úradu 

21.12.2004 – 6.6.2011 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava, 
pobočka Trnava – vedúca referátu dohľadu nad nákupom 
zdravotnej starostlivosti a zástupkyňa riaditeľky pobočky  

20.9.2004 – 20.12.2004 MILEX Galanta, a.s. – personalistka a asistentka generálneho 
riaditeľa 

15.6.1999 – 29.2.2004 Nemocnica s poliklinikou Šaľa – vedúca úseku riaditeľa 
(riadenie referátov na úseku riaditeľky, hlavne personálno-
mzdového a majetkového, zabezpečovanie majetkovo-právnych 
činností, tvorba organizačných a riadiacich noriem, 



koordinovanie a prenos informácií na jednotlivé útvary 
organizácie, realizácia rozsiahleho projektu - privatizácia 
obvodných zdravotných stredísk NsP Šaľa) 

10/1994 – 6/1998 Duslo, a.s. Šaľa, úsek generálneho riaditeľa – referent odboru 
kontroly 

9/1994 – 10/1994 Chemicko-technologická fakulta STU Bratislava – asistentka na 
katedre managementu chemického a potravinárskeho priemyslu 

Znalosti: 

- Anglický jazyk – pasívne 
- Jednoduché účtovníctvo 
- Vodičský preukaz sk. A,B 
- Práca na PC na pokročilej úrovni – MS Office (word, excel, ), práca vo web 

prehliadači 
- znalosť všeobecne záväzných predpisov  z obchodného, občianskeho, pracovného 

a komunálneho práva ( obchodný zákonník, občiansky zákonník, zákonník práce, 
zákon o nájme  a podnájme nebytových priestorov, zákon o tepelnej energetike, 
vyhlášky ÚRSO pre cenotvorbu v tepelnej energetike, štandardy kvality dodávky 
tepla, zákon o obecnom zriadení, zákon o majetku obcí, zákon o verejnom 
obstarávaní, zákon o slobodnom prístupe k informáciám, zákon o finančnej kontrole 
a audite a pod..) 

Kurzy, semináre, školenia: 

- Manažérske vzdelávanie prednostov úradov miestnej samosprávy SR 2011 – 2014 
- Školenie model CAF a samohodnotenie 
- Odborný seminár Aktuálna komunálna legislatíva 
- Kurz projektový manažér Modulu III. – projektu – „ Právnik v európskom pracovnom 

priestore (obsah kurzu – projektové riadenie, projektový manažment, základy 
finančného manažmentu projektov, monitorovanie a evaluácia projektov) 

- Školenie MS Access XP/2003 základy 
- Odborný seminár „Konečný prijímateľ pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ“ 
- Špecializovaný odborný seminár ochrana osobných údajov 
- Kurz základy Kontroly 

Iné schopnosti a osobnostné vlastnosti: 

Komunikatívnosť, analytické myslenie, organizačné a riadiace schopnosti, ochota vzdelávať 
sa a učiť nové veci, schopnosť pracovať samostatne, ale aj v tíme, dôraz na dodržiavanie 
zákonnosti pri rozhodovaní a v práci, zodpovednosť, presnosť, prispôsobivosť 

 

V Šali dňa 17.3.2017 

         ............................................ 
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