
  

            MESTO KOMÁRNO               

                     Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

Telefón  035/2851 212                                       E-mail: info@komarno.sk                                Internet http://www.komarno.sk 

 

 

 
Mesto Komárno, nám. gen. Klapku č. 1 vyhlasuje výberové prijímacie konanie na pracovné miesto 

matrikár/-ka na plný pracovný úväzok 
 

Predpokladaný nástup do pracovného pomeru  september 2022 
 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: 
- minimálne úplné stredoškolské vzdelanie 
- je bezúhonným občanom slovenskej republiky, spoľahlivosť 
- zdravotná a duševná spôsobilosť 
- flexibilnosť, komunikatívnosť 
- práca s PC 
- osobnostné a morálne predpoklady pre výkon práce  
 
 Požadované doklady k výberovému prijímaciemu konaniu: 
- riadne vyplnený osobný dotazník  
- ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom a čitateľný rukopis, ovládanie maďarského a iného cudzieho 
jazyka je výhodou, 
- scopnosť verejne vystupovať, 
- overená fotokópia dokladov  o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  
- štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením vlastného telefonického a elektronického kontaktu 
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa §    
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.        
 
Uchádzač vo výberovom prijímacom konaní musí:  
- absolvovať osobný pohovor s členmi výberovej komisie (svoju totožnosť preukáže platným občianskym 
preukazom), 
 
Ďalšie informácie:  
-úspešné absolvovanie skúšky preukazujúcim ovládania vedenia matrík v zmysle zákona č. 154/1994 Z.z. je 
výhodou 
 
Tarifný plat najmenej vo výške  od  713,- Eur  
Plat zamestnanca bude určený podľa § 4  zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5. platová trieda. Funkčný plat bude 
stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.   
 
Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi v zalepenej obálke s označením „Prijímacie  
konanie – matrikár/-ka – Neotvárať!“ najneskôr do 22. augusta 2022 adresu:  Mestský úrad v Komárne, Nám. 
gen. Klapku 1,  945 01 Komárno alebo odovzdať osobne v  podateľni Mestského úradu v Komárne , Nám. gen. 
Klapku 1 Komárno najneskôr do 22. augusta 2022  do 12.00 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady vyhláseného výberového prijímacieho 
konania výberová komisia pozve na osobný pohovor  najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením miesta, 
dátumu a hodiny . 

Mesto Komárno si vyhradzuje právo výberové prijímacie konanie zrušiť, bez nároku na náhradu výdavkov 
uchádzačov ako aj právo nevybrať žiadneho uchádzača. 
 
 
Kontakt pre poskytnutie informácií: tel. 035/2851220 email: info@komarno.sk 
 
V Komárne, 29.7.2022 
                                                                                                                                                                                                                                     
           Mgr. Keszegh Béla 
                                            primátor, v.r. 
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