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BRATISL AVA-KARLOVA VES 
Námestie sv. Františka 8,  842 62  Bratislava 4 

 
 

 

 

 

 

 

Názov pozície:  Hlavná kuchárka v ŠJ pri MŠ 

 

Miesto práce: Školská jedáleň pri materskej škole Suchohradská 3, Bratislava, Karlova Ves  

 

Rozsah pracovného času 
Plný pracovný úväzok 
 
Nástup: IHNEĎ 
 
Počet žiakov: 88 

 
Náplň práce 
- normuje jedlá podľa zisteného stavu stravníkov, platných receptúr a jedálneho lístka 
- vypĺňa denne stravný list o spotrebe surovín 
- podieľa sa na tvorbe jedálneho lístka 
- preberá tovar od dodávateľov, stará sa o správne uskladnenie 
- zodpovedá za inventarizáciu skladu potravín 
- pripravuje nátierky a hlavné jedlá (mäsité, zeleninové, múčne) 
- dodržuje technologické postupy, receptúry, kvalitu, kvantitu a vydáva jedlá 
- kontroluje činnosť podriadených zamestnancov 
- dodržuje predpisy HACCP a osobnej hygieny 
 
Vzdelanie 
Nižšie stredné odborné vzdelanie 
Stredné odborné vzdelanie 
príp. odborná spôsobilosť 
 
Ďalšie požiadavky na zamestnanca 

Príjemné vystupovanie 

Kladný vzťah k deťom 

Samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, tvorivosť 

 
Počet rokov praxe 

3 

 

Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná 

Verejná správa - Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

V prípade, že Vás pozícia zaujala a spĺňate stanovené požiadavky, prosím zašlite nám Váš 

štruktúrovaný životopis, alebo sa na nás obráťte na telefónne číslo 02/707 11 221. 

Poskytnutím svojich osobných údajov v zaslanom životopise dávate súhlas k ich 

spracovaniu a uchovaniu v personálnej databáze za účelom získania zamestnania pre Vašu 

osobu. Do svojho životopisu a sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné údaje 

doplňte informáciu, že poskytujete svoj súhlas pre Miestny úrad mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava na spracovávanie svojich  



osobných údajov pre účely výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o 

ochrane osobných údajov, a to až do odvolania písomnou formou. 

 

 

Adresa spoločnosti 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

Nám. sv. Františka 8 

842 62 Bratislava 

www.karlovaves.sk 

 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Iliana Medviďová, vedúca oddelenia školstva, tel: 02 707 11 221 

E-mail: iliana.medvidova@karlovaves.sk  

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 

30.12.2017 

 

 


