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Riaditeľka 

 

 Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina  

oznamuje 

 

 výberové konanie na  voľné pracovné miesto 

 

Pracovná pozícia: vedúca školskej jedálne 

termín nástupu:   od 1.8.2021 

pracovný pomer: doba určitá do 31.7.2022, skúšobná doba: 3 mesiace, možnosť predĺženia  

druh pracovného úväzku: plný 

pracovná doba: 6,30-14,30 hod. 

miesto výkonu práce: Školská jedáleň pri Základnej škole Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina-

Budatín 

mzda: v súlade so  Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti :  

a) požiadavky pre výkon riadiacej činnosti podľa §3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 

verejnom záujme 

b) kvalifikačný predpoklad podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov ustanovený 

pre najnáročnejšiu pracovnú činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať v rámci druhu práce 

dohodnutého v pracovnej zmluve je: 

úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na oblasť stravovania 

úplné stredné všeobecné vzdelanie – doplnené o výučný list v odbore kuchár, resp. skúška 

z technológie výroby jedál a náuky o výžive  

úplné stredné všeobecné vzdelanie –  osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie 

epidemiologicky závažných činností a prax v spoločnom stravovaní príp. potravinárstve podľa zákona 

č. 585/2008 

c) bezúhonnosť  

d) zdravotná spôsobilosť a platný zdravotný preukaz vydaný pri vstupnej lekárskej prehliadke 

e) ovládanie štátneho jazyka  

ďalšie  požiadavky:  

Znalosť práce s PC (Word, Power point, Excel, internet) 

Riadiace vlastnosti 

Flexibilita, kreativita 

Komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť 

Príjemné vystupovanie 
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Náplň práce 

koordinovať prácu zamestnancov šj,  zabezpečovať samostatnú ekonomiku hospodárenia a vedenia 

prvotných účtovných dokladov v ŠJ, spracovávať réžijné náklady, zabezpečovať dodržiavanie HACCP, 

spravovanie skladu potravín, objednávky potravín, zostavovanie jedálnych lístkov, sledovať nutričnú 

hodnotu jedál , práca v programe VIS 

 

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina 

Ul. Slovenských dobrovoľníkov 122/7 

010 03 Žilina – Budatín 

 

e-mail: zsbudatin@zsbudatin.sk  

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky môžu zasielať  svoj motivačný list, profesijný životopis, súhlas so 

spracovaním osobných údajov a doklad o dosiahnutom vzdelaní poštou, elektronickou poštou alebo 

osobne do 30.6.2021  Predpokladaný termín výberového konania je 9.7.2021 od 9,00 hod. . Na 

výberové konanie budú prizvaní uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky,  telefonicky alebo 

prostredníctvom elektronickej pošty .  
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