
                                          Výberové konanie 
 na obsadenie funkcie vedúceho/vedúcej vývarovne  zriadenej pri Obecnom 

úrade Kanianka 
 
 

Obec Kanianka, SNP 583/1 podľa § 5 zákona  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na 
obsadenie funkcie  
                                   vedúceho/vedúcej obecnej vývarovne 
                         s predpokladaným termínom nástupu apríl/máj 2021 
 
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY 
Ukončené úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie 
s maturitou zamerané na oblasť spoločného stravovania a ekonomiky alebo 
vysokoškolské zamerané na výživu ľudí, alebo na potraviny a technológie 
v gastronómii  
 
PLATOVÉ PODMIENKY 
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo 
verejnom záujem a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje zvýšené stupnice 
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

 
KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY 

• Prax v oblasti  riadenia v zariadení spoločného stravovania, resp. verejného 
stravovania najmenej 5 rokov, výhodou je znalosť v diétnom stravovaní 

• Manažérske zručnosti a ďalšie osobnostné predpoklady na výkon funkcie 
vedúceho/vedúcej v zariadení verejného stravovania 

• Podnikateľské zručnosti a práca s registračnou pokladňou 

• Znalosť podvojného účtovníctva 

• Aktívna práca s PC a inými bežne používanými informačnými a komunikačnými 
technológiami. 

• Ovládanie špecializovaného softvéru pre zariadenia verejného stravovania 
(napr. VIS Plzeň). 

• Znalosť hygienických predpisov a požiadaviek vrátane HCCP 

• Bezúhonnosť 

• Zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania v zmysle 
vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z.  § 22 

• Vodičský preukaz  skupiny B je výhodou 
 
ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV 

• Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 

• Profesijný štruktúrovaný  životopis s uvedením kontaktov na predošlých 
zamestnávateľov 

• Fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného dokladu o najvyššom 
dosiahnutom vzdelaní a požadovanej kvalifikácií.  

• Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu v zariadení verejného 
stravovania 

• Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy  



• Údaje k zabezpečeniu výpisu z registra trestov  (rodné číslo, dátum a miesto 
narodenia, číslo OP, adresa trvalého pobytu, meno matky a jej rodné 
priezvisko, meno otca a jeho rodné priezvisko) 

 

 
 
PODANIE ŽIADOSTI O ZARADENIE DO VÝBEROVÉHO KONANIA 
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 30.04.2021 na adresu 
Obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17  Kanianka 
Termín a miesto konania výberového  konania bude oznámený uchádzačom 
v písomnej pozvánke, prípadne na emailovú adresu. Na pohovor budú pozvaní len 
vybratí uchádzači.  
 
 
 
 
 
                                                                               Ing. Ivor Husár 
                                                                               starosta obce 
 

 
 

 


