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z r i a ď o v a t e ľ  

Oznámenie o výberovom konaní 
 na obsadenie funkcie vedúcej školskej jedálne pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach 
 
Stredná odborná škola pedagogická v Turčianskych Tepliciach podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s organizačným poriadkom školy a ďalšími súvisiacimi vnútornými 
predpismi vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho/vedúcej školskej jedálne. 
 
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY 
1. Ukončené úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie s maturitou v oblasti spoločného 

stravovania.  
 

INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY 
1. Prax v oblasti riadenia a zariadenia spoločného stravovania najmenej 3 roky, uprednostňuje sa školské stravovacie 

zariadenie. 
2. Manažérske zručnosti a ďalšie osobnostné predpoklady na výkon funkcie vedúcej školskej jedálne. 
3. Aktívna práca s PC a inými bežne používanými informačnými a komunikačnými technológiami. 
4. Ovládanie špecializovaného softvéru pre zariadenia verejného stravovania s plne elektronickým systémom 

objednávania jedál. 
5. Zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania. 
6. Bezúhonnosť podľa § 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z.. 
 
PLATOVÉ PODMIENKY 
V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 
Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a príloha č. 3. 
 
ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV 
Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
Profesijný životopis 
Fotokópia dokladov o vzdelaní 
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu v zariadení verejného stravovania 
Výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace) 
Projekt so zameraním na oblasť riadenia a kvality školského stravovania ( max. 3 strany formátu A 4) 
Presná adresa a telefonický kontakt 
Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z  
 
PODANIE ŽIADOSTI O ZARADENIE DO VÝBEROVÉHO KONANIA 
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 11.06. 2019 do 15,00 hod. na adresu: 
Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice, s označením obálky „Výberové konanie- 
vedúca školskej jedálne“. 
Termín a miesto konania prijímacieho pohovoru bude oznámený uchádzačom v písomnej pozvánke. 
 
V Turčianskych Tepliciach, 16.05. 2019                                           

 
  Ing. Katarína Hanková, v. r. 

                  riaditeľka školy 


