
MESTO KOMÁRNO

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie 

riaditeľa

príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS 

Kvalifikačné predpoklady, kritériá a požiadavky na vykonávanie funkcie: 
a) min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (vítané vzdelanie v oblasti ekonomiky a manažmentu 
    alebo práva)
b) najmenej 5 rokov praxe z čoho najmenej 2 roky v riadiacej činnosti
c) bezúhonnosť
d) organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
e) znalosť právnych predpisov v oblasti činnosti a fungovania príspevkových organizácií a ďalších právnych 

predpisov v oblasti bezpečnosti technických zariadení, životného prostredia, energetiky, prevádzkovania 
umelého kúpaliska, reštauračnej činnosti a hoteliérstva

f)  ovládanie práce na osobnom počítači 
g) spôsobilosť riadiť motorové vozidlo skupiny B

Iné kritéria a požiadavky:
1. zákaznícka orientácia
2. iniciatíva
3. spoľahlivosť
4. medziľudské vzťahy
5. osobná zodpovednosť
6. osobnostné a morálne predpoklady

Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o účasť vo výberovom konaní
2. overené fotokópie dokladov o splnení kvalifikačných a ostatných predpokladov 
3. vyplnený osobný dotazník
4. profesijný životopis
5. doklad o preukázaní bezúhonnosti - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
6. návrh koncepcie rozvoja činnosti príspevkovej organizácie 
7. súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov

Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania:
a) odborná zdatnosť a riadiace schopnosti
b) typ odborného vzdelania
c) dĺžka praxe

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní a potrebné dokumenty možno podať do  30. augusta 2013 
poštou na adresu mestského úradu (Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno) alebo osobne do podateľne 
Mestského úradu v Komárne, Pevnostný rad 3,  Komárno v uzatvorenej obálke s označením: 
„Riaditeľ COMORRA SERVIS – NEOTVÁRAŤ”.

Termín a  miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí 
spĺňajú požadované kritériá a predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Komárno 17. júna 2013

MUDr. Anton Marek
           primátor


