
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 

 
Kraj:  Nitriansky 

 

Centrum pre deti a rodiny Komárno 

 

 
Výberové konanie číslo:  13/2019 

Názov pozície:    vodič, údržbár – zamestnanec v zmysle zákona vo verejnom záujme 

Počet voľných miest:  1  

Organizačný útvar:  ekonomicko-prevádzkový úsek 

Miesto výkonu práce:  Komárno, Ul. mieru č. 3 

Základná zložka mzdy (v hrubom): min. od 530,50 EUR v zmysle zákona č. 553/2003 Z .z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Hlavné úlohy:   

Vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel  

Komplexné upratovanie pracovísk v zariadení  

Termín nástupu:  ihneď 

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 

Požadované vzdelanie uchádzača: stredné vzdelanie  

Jazykové znalosti:  nepožadujú sa, maďarský jazyk vítaný 

Počítačové znalosti:  nepožadujú sa 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: zodpovednosť, spoľahlivosť, pozitívny 

vzťah k deťom, komunikatívnosť, záujem vzdelávať sa, schopnosť pracovať v tíme, odolnosť 

voči záťaži. 

Požadované odborné znalosti:  Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke, znalosť hygienických 

predpisov,    

Doplňujúce požiadavky:  občianska bezúhonnosť, vodičský preukaz sk.„B“ 

Osobitné kvalifikačné predpoklady:  nepožadujú sa 

Adresa: Centrum pre deti a rodiny Komárno, Ul. mieru č. 3, 945 01  Komárno  

Kontakt pre poskytnutie informácií:  Bc. Adriana Kováčová  

                                                               tel. 035/2433012,  

                                                               e-mail: dedkn.ekonom@mail.t-com.sk 

 

 



Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží 

a) žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu, 

b) kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní podľa osobitného predpisu,  

c) profesijný štruktúrovaný životopis, 

d) čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d), 

e) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti 

f) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných údajov pre účely 

výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými 

požadovanými dokladmi je do 14.06.2019. V určenom termíne ich zasielajte na adresu 

centra alebo e-mailom, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. V prípade absencie niektorého 

z vyššie uvedených dokladov alebo v prípade nekompletných dokladov (bez originál 

podpisov) nebude uchádzač pozvaný na výberové konanie. Rozhodujúci je dátum 

podania na poštovej pečiatke. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a 

uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na výberové konanie. 

 

 

Komárno, 16.05.2019 


