
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 
 
Kraj:  Nitriansky 
 

Centrum pre deti a rodiny Komárno 
 
 

Výberové konanie číslo:  02/2021 

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 600,00 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 určených na prepravu osôb. 
Bežné udržbárske práce v Centre. 

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“,  
- psychická spôsobilosť v zmysle § 58 zákona č. 305/2005 Z. z., 

Osobitné kvalifikačné predpoklady:  nepožadujú sa 
Ing. Silvia Dorotovičová,  
tel. 035/2433011  
e-mail: riaditel@cdrkomarno.sk 
 
Adresa: Centrum pre deti a rodiny Komárno, Ul. mieru č. 3, 945 01  Komárno 
 



 
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 c), 
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 
g) záujemca o zamestnanie predloží podľa § 58 zákona č. 305/2005 Z. z.  o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov psychologický 
posudok vypracovaný na základe psychologického vyšetrenia nie starším ako jeden rok;  

     v prípade nepredloženia centrum určí spôsob zabezpečenia psychologického vyšetrenia. 
 
Žiadosti o pracovnú pozíciu prijímame nepretržite. Výberové konanie sa uskutočňuje 

individuálnou formou. 
 
Komárno, 29.03.2021 
 


