
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava , v zmysle § 5
zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje 

výberové konanie
na obsadenie funkcie vedúceho / vedúcej školskej jedálne pre 2 materské školy

v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Karlova Ves

s nástupom dohodou

1. Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
 úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (uprednostňuje sa vzdelanie v oblasti 

stravovania - Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania a podobne)
2. Iné kritéria a požiadavky  

 najmenej 3 roky praxe v stravovaní (uprednostňuje sa prax v zariadení školského 
stravovania)

 prax vo vedúcej pozícií vítaná (uprednostňuje sa prax v zariadení školského stravovania) 
 znalosť platných právnych predpisov z oblasti školského stravovania
 spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme 
 zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania 
 bezúhonnosť
 ovládanie práce s PC (Word, Excel, program pre školské jedálne) 
 organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti
 zodpovednosť, samostatnosť a spoľahlivosť  
 príjemné vystupovanie a milý prístup k deťom

3. Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania:
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 profesijný životopis
 overené kópie dokladov o vzdelaní a o absolvovanom ďalšom vzdelávaní
 potvrdenie o dĺžke odbornej praxe
 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 zdravotný preukaz a lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce 
 písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to až
do odvolania písomnou formou 

Dátum a     miesto podania prihlášok do výberového konania:
Žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť do 1.3.2017  do 12,00 h v zalepenej obálke s označením
„VÝBEROVÉ KONANIE – Vedúca školskej jedálne - NEOTVÁRAŤ“, na adresu zriaďovateľa: 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava. 

Termín  a  miesto  výberového  konania  budú  uchádzačom,  ktorí  splnia  podmienky  zaradenia  do
výberového konania oznámené najmenej 7 dní pred jeho konaním. 

Ďalšie  informácie  možno  získať   na  tel.  čísle  02/602  59 237  alebo  e-mailom  na:
maria.butkovska@karlovaves.sk 
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