
 

Vedúci čistiarne odpadových vôd Komárno 

Miesto práce 

Vnútorná okružná, ČOV Komárno 

Druh pracovného pomeru 

trvalý pracovný pomer 

Termín nástupu 

15.10.2021 

Mzdové podmienky (brutto) 

900 EUR/ mesiac + osobné ohodnotenie 
 
Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti  

-  je zodpovedný za vedenie a organizáciu na úseku ČOV Komárno a ČOV 
Zlatná na Ostrove 

- je povinný sa oboznámiť s obsahom prevádzkového poriadku, je zodpovedný 
za vedenie prevádzkového denníka ČOV a jednotlivých ČS   

-  prideľuje, kontroluje a zodpovedá za prácu pracovníkov úseku  
- zabezpečuje opravu a údržbu technologického vybavenia úseku 
- zabezpečuje opravu meracej a regulačnej techniky 
- zabezpečuje funkčnosť monitorovacieho systému  
- sleduje kvantitatívne a kvalitatívne parametre na vstupe, v priebehu 

technologického procesu čistenia odpadových vôd a na výstupe z ČOV  
- sleduje a vyhodnocuje spotrebu elektrickej energie, účinníka a dodržiavanie 

energetických špičiek 
- koordinuje spotreby energií, poskytuje podklady pre uzatváranie zmlúv o 

odbere EE 
- vypracováva rozpis služieb a pohotovosti v nepretržitej prevádzke 
- sleduje platnosť odborných oprávnení jednotlivých pracovníkov, nevyhnutných 

k výkonu práce na ČOV   
- vypracováva mzdové podklady jemu podriadených pracovníkov  
- pri výkone práce sa riadi všeobecnými ustanoveniami zákonníka práce 
- vykonáva všetky ostané práce podľa prevádzkových potrieb spoločnosti na 

príkaz nadriadených 
- vykonáva práce, ktorými je poverený priamym nadriadeným 
- dôsledne dodržiavať pokyny prevádzkového poriadku, plán obsluhy a údržby 
- zodpovedá za chod čerpacích staníc 

Termín ukončenia výberového konania 
30.9.2021  

 



Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 
Vzdelanie technického zamerania: 

úplné stredné odborné 

vysokoškolské I. stupňa  

vysokoškolské II. stupňa  

Vzdelanie v odbore 
Vodné hospodárstvo, stavebníctvo, prípadne iné technického zamerania 

Jazykové znalosti 
Slovenský jazyk - Aktívne  
Maďarský jazyk - Začiatočník  

Ostatné znalosti 
Microsoft Excel - pokročilý 

Microsoft Word – pokročilý 

Microsoft Outlook – pokročilý 

Počet rokov praxe 

Min. 1  

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

- Schopnosť pracovať v tíme 

- Samostatnosť, zodpovednosť 

- Spoľahlivosť a zmysel pre precíznosť 
- Iniciatíva v návrhoch na zlepšenie 

- Ochota a chuť sa ďalej vzdelávať 

- Zodpovedný prístup k práci 

 
Zamestnanecké výhody, benefity 
- Stabilné a perspektívne zamestnanie 

- Možnosť profesijného rastu 

- Vianočné darčekové poukážky 
- Príspevok do III. dôchodkového piliera 

- Dobrá pracovná atmosféra 
- Podpora vzdelávania 
 
 
 



Informácie o výberovom konaní 
Váš štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov posielajte v 

termíne do 30.09.2021 na adresu: julia.tomcikova@komvak.sk, alebo poštou na adresu: 

KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno. 

Budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky. Vopred sa 
ospravedlňujeme kandidátom, ktorých neoslovíme. 
 


