Názov organizácie:

Mestský úrad
Pevnostný rad č. 3
945 01 Komárno
Sociálny a správny odbor
Oddelenie sociálnych vecí

Telefón:

035/ 28 51 344
035/ 28 51 305
035/ 28 51 312

e-mail:

saso@komarno.sk

web:

www.komarno.sk
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Názov organizácie:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Komárne
Mederčská ul. 39
945 01 Komárno

Zriaďovateľ:

Ministerstvo zdravotníctva SR

Regionálny hygienik a
vedúci služobného úradu:

Mgr. Denisa Masárová

Zástupca reg. hygienika
a ved. služ. úradu:

Mgr. Helena Uríčková

Vedúci osobného úradu:

Ing. Erika Poláková

Telefón:

035/ 77 02 627
035/ 77 02 626
035/ 77 00 412

Fax:

035/ 77 00 390

e-mail:

ruvzkn@uvzsr.sk

web:

www.ruvzkn.sk
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Názov organizácie:

Sociálna poisťovňa
Petöfiho 7
945 79 Komárno

Riaditeľka:

Ing. Ján Cabadaj

Telefón:

035/79 07 111 - ústredňa
035/7907 471 – oddelenie poistného, Register –
zamestnávatelia
035/79 07 476 – oddelenie poistného, Register SZČO, DPO a
poistenci
035/79 07 370 – oddelenie vymáhania pohľadávok
035/79 07 220 – oddelenie dôchodkového poistenia
035/79 07 320 – oddelenie nemocenského poistenia
035/79 07 420 – oddelenie poistenia v nezamestnanosti
a garančného poistenia
035/79 07 261 – oddelenie úrazového poistenia
035/79 07 250 – oddelenie lekárskej posudkovej činnosti

Fax:

035/79 07 401

e-mail:

komarno@socpoist.sk

Hlavné činnosti:

- nemocenského poistenia
- dôchodkového poistenia
- garančného poistenia
- poistenia v nezamestnanosti
- lekárskej posudkovej činnosti
- výberu poistného
- úrazového poistenia
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Názov organizácie:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
Nám. M. R. Štefánika 9
945 01 Komárno

Zriaďovateľ:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Poskytovateľ:

rozpočtová organizácia štátu

Riaditeľka:

Ing. Mária Poláčková

Telefón:

+421 35 2444 999

Fax:

+421 35 7701 675

e-mail:

kn@upsvr.gov.sk

web:

www.upsvr.sk/kn
www.knupsvr.sk

Hlavné činnosti:
V oblasti služieb zamestnanosti sú to činnosti:
- evidencia občanov hľadajúcich zamestnanie
- evidencia voľných pracovných miest
- sprostredkovanie vhodného zamestnania
- poskytovanie poradenských služieb
- vzdelávanie a príprava pre trh práce
- implementácia aktívnych opatrení na trhu práce
- zvýšenej starostlivosti o pracovné uplatnenie osobitných
skupín občanov
- prípravy a realizácie projektov spolufinancovaných z
Európskeho sociálneho fondu
V oblasti sociálnych vecí a rodiny sú to činnosti:
- štátnych sociálnych dávok - pomoci v hmotnej núdzi
- posudkových činností
- peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia
- sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
- poradensko-psychologických služieb
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