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 MESTO KOMÁRNO 
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 

 
 
Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, týmto vyhlasuje výberové prijímacie konanie na 

miesto príslušníka mestskej polície 
 

Predpokladaný nástup do pracovného pomeru december 2022 
 
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: 
- ukončené úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie (maturitná skúška ) 
- vek nad 21 rokov 
- bezúhonný občan slovenskej republiky, spoľahlivosť 
- zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť 
- flexibilita, komunikatívnosť 
- práca s PC 
- osobnostné a morálne predpoklady pre výkon práce mestského policajta 
- znalosť štátneho jazyka 
 
 Požadované doklady k výberovému prijímaciemu konaniu: 
- riadne vyplnený osobný dotazník 
- riadne vyplnenú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru 
- 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 prijímacieho 

konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

 
Uchádzač v prijímacom výberovom konaní musí:  
- absolvovať osobný pohovor s členmi  prijímacej výberovej komisie previerku fyzickej 
zdatnosti (svoju totožnosť preukáže platným občianskym preukazom), 
 
Ďalšie informácie:  
- v prípade splnenia požadovaných kritérií a prijatia do pracovného pomeru absolvuje 
uchádzač psychodiagnostické testy. 
-odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície sa získava absolvovaním odbornej prípravy 
príslušníkov obecnej polície (trvanie odbornej prípravy je približne 3 mesiace) a úspešným 
vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajného zboru SR 
(zákon č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v platnom znení), na výkon povolania je potrebný 
zbrojný preukaz skupiny „C“. O vydanie zbrojného preukazu možno požiadať (v zmysle 
zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v platnom znení) na miestne a 
vecne príslušnom útvare Policajného zboru SR po získaní osvedčenia odbornej spôsobilosti 
príslušníka obecnej polície 
-náklady na vstupnú lekársku prehliadku na overenie zdravotného stavu z hľadiska 
vhodnosti budúcej práce sú hradené zamestnávateľom  
-výdavky spojené s vykonávaním psychodiagnostického testu, overovaním spôsobilosti na 
držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania s lekárskym vyšetrením zdravotnej 
spôsobilosti pre vydanie zbrojného preukazu sú hradené zamestnávateľom 
-úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti je podmienkou zotrvania v pracovnom 
pomere. Výnimku z povinnosti podrobiť sa skúške odbornej spôsobilosti majú uchádzači, 
ktorí získali vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na 
vysokej škole a Ministerstvo vnútra SR im na základe predložených dokladov vydá 
„Osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície“. 
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Tarifný plat najmenej vo výške  od  661,50,- 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 4. 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 –Mestská polícia – Neotvárať!“ najneskôr do 
7.novembra  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 7. novembra 2022  do 12.00 hod.                            
 
Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady požiadavky vyhláseného prijímacieho 
výberového konania, budú pozvaní na výberové prijímacie konanie, ktorého súčasťou bude 
ústny pohovor a previerka fyzickej zdatnosti, a to najneskôr 7 dní pred konaním prijímacieho 
konania s uvedením miesta, dátumu a času výberového prijímacieho konania.. Mesto 
Komárno si vyhradzuje právo výberové prijímacie konanie zrušiť bez nároku na náhradu 
výdavkov uchádzačov, ako aj právo nevybrať žiadneho uchádzača. 
 
 
 
Predpokladaný termín výberového prijímacieho konania je 18.11.2022. 
 
 
 
Komárno, 21.10.2022 

 
 
     
         Mgr. Béla Keszegh 
                primátor mesta, v.r. 

 


