
Predstavujeme – HLAVNÁ KONTROLÓRKA OBCE BECKOV ZDENKA KRASŇANSKÁ 

Od 1.4.2016 má Obec Beckov novú hlavnú kontrolórku – uz.č.141/2016 z 23.03.2016 (poznámka 1,2). 

Pani Krasňanskú si veľa našich občanov dobre pamätá, veď nie tak dávno pracovala na obecnom 

úrade ako hlavná ekonómka obce. Bolo to v rokoch 2001 až 2008.  

Narodila si sa v Trenčíne, kde si  aj vyrastala a vydala sa. Čo bolo 

príčinou, že si sa rozhodla pre život v Beckove? 

Hlavným dôvodom bolo získanie väčšieho  bytu, ktorý sa nám najprv 

podarilo nájsť aj s prácou v Oponiciach. Ale po piatich rokoch sme sa 

túžili vrátiť späť, alebo aspoň čo najbližšie k Trenčínu. A do Beckova sa 

nám podarilo dostať cez môjho brata. Pracoval v tom čase ako vodič 

v Agrostave Trenčín a dozvedel sa o voľných bytoch aj s prácou na JRD 

Kálnica-Beckov.   

Milujem celé Považie, lebo som vyrástla pri Váhu a aj Považský Inovec 

a hlavne  Selec – mama pochádzala zo Selca. S rodinou sme sa rozhodli 

bývať v Beckove,  lebo sme odtiaľto mali dobré autobusové spojenie do 

Trenčína k rodine, aj cez horu turistikou do Selca. Presťahovali sme sa 

v roku 1989. S manželom Miroslavom sme prijali pracovnú ponuku v JRD 

Kálnica – Beckov, pracovisko Kálnica,  ale bývať sme sa rozhodli v Beckove. Synovia tu chodili do ZDŠ 

– Vladko išiel do 1. triedy a Rasťo do 6. triedy.  

Spomínaš školu, kde si maturovala? 

Absolvovala som SEŠ v Trenčíne. Prvú prax v mojom vyštudovanom odbore som získala v projektovej 

organizácii Stavoprojekt Trenčín ako technická pisárka a neskôr administratívna pracovníčka. 

Ako to bolo s prácou po roku 1989? 

V JRD sme pracovali len dva roky, keďže sa začali vytvárať nové podielnické družstvá. Po prepustení 

som začala pracovať ako účtovníčka a neskôr ekonómka pre Ľanárske a konopárske závody, š.p. 

v Novom Meste nad Váhom asi päť rokov. Vrátila som sa k svojej pôvodnej profesii. Manžel nastúpil 

do zamestnania v OPMP v Novom Meste nad Váhom, neskôr si otvoril živnosť – robil  „lakýrnika“ 

v Beckove, striekal autá s Jaroslavom Zverbíkom. 

Vráťme sa do Ľanárskych závodov.  

Keď Ľanárske závody ako štátny podnik úplne ukončili svoju činnosť, dostala som ponuku pracovať v 

Trenčíne pre Vodné dielo Žilina, a.s. ako mzdová účtovníčka a personálna. Tu som pracovala 5 rokov 

do ukončenia činnosti a.s. Do Beckova na obecný úrad som bola prijatá na miesto účtovníčky 

a ekonómky po Ing. Marike Jurčackovej, ktorá odchádzala na materskú dovolenku. Pri nej som sa 

naučila účtovanie vo verejnej správe, ktoré bolo pre mňa nové. Na OcÚ som pracovala 6 rokov. 

Potom som bola pozvaná na pohovor do neziskovej organizácie Refugium Trenčín. Prijala som 

pracovné miesto personálnej a asistentky riaditeľky, kde som pracovala presne 8 rokov. 

 



Prečo si odišla aj z n.o. Refugium? 

Ku koncu roka 2015 sa rušila časť zariadenia – domov dôchodcov, a pretože som pracovala pre hospic 

(zdravotnícke zariadenie) aj pre zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov), mohla som si vybrať, či 

zostanem iba v hospici, ktorý sa rozšíril, alebo či chcem odísť. Vybrala som si zmenu – ukončenie 

pracovného pomeru. Podala som si prihlášku na voľby hlavného kontrolóra obce. 11.3.2016 som bola 

prezentovať na OZ seba a svoju prax. Poslanci OZ ma zvolili na 6 ročné obdobie za hlavnú kontrolórku 

obce. Keďže táto práca je len v rozsahu 40 hodín mesačne, tak som využila možnosť robiť popri tom 

aj sprievodkyňu na Beckovskom hrade. 

Prečo práve sprievodkyňu? 

Práca sprievodkyne je pre mňa vyvážením administratívnej práce. Vyžaduje tiež vedomosti, ale iného 

druhu, je to práca vonku na čerstvom vzduchu, viac o kultúre, a práve toto mi prišlo vhod. 

Ako vidíš  svoju úlohu hlavnej kontrolórky? 

Pokiaľ ide o mňa,  tak môžem využiť všetky svoje doterajšie odborné skúsenosti z dlhoročnej praxe. 

Dôraz kladiem na to, že ide hlavne o to, aby sa dodržiavala hospodárnosť pri nakladaní s majetkom 

obce, aby sa tento majetok efektívne zveľaďoval, udržiaval, aby nám – hlavne pracovníkom OcÚ, 

členom OZ, členom komisií a spoločenským organizáciám  záležalo na tom, aby tento slúžil všetkým 

Beckovčanom, aby sme sa tu cítili dobre my aj všetci, ktorí k nám zavítajú. Aby sme ako dobrí 

hospodári zanechali po sebe našim potomkom obec bohatú na hmotné a kultúrne statky. 

Chcem týmto poďakovať, že mám tú príležitosť nadviazať na prácu  bývalej hlavnej kontrolórky JUDr. 

Ivany Hudecovej, ktorá predo mnou túto funkciu zastávala na vysokej odbornej úrovni, kvalifikovane, 

ako právnička sa vedela orientovať v zákonoch. Prácu vykonávala v malom úväzku 11 hodín mesačne 

– klobúk dolu.  

Zdenka, želáme ti veľa pracovných i osobných úspechov!  

D. Badžgoňová 

 

POZNÁMKY 

1) 12. OZ dňa 15.01.2016: uz.č.134/2016 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo podrobnosti 
o podmienkach  účasti, spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Beckov a náležitosti 
prihlášky bez pripomienok. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční 11.3.2016, prihlášky na funkciu 
hl. kontrolóra je možné podať do 26.2.2016. 
b) Obecné zastupiteľstvo schválilo úväzok hlavného kontrolóra obce vo výške 40 hod./mes. 
2) 13. OZ z 11.3.2016, uz.č. 141/2016 a)-e) (pozri BN č. 2/2016, str. 2) 


