
Primátor Mesta Michalovce - štatutárny zástupca zriaďovateľa 
v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v nadväznosti na zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce  

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
 

v y h l a s u j e  
 

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci/vedúca  
 

Školskej jedálne pri Materskej škole v Michalovciach, Jána Švermu 8 
 

Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce, pracovisko Školská jedáleň pri Materskej škole v Michalovciach, Jána Švermu 8 
 
Ponúkaná základná zložka mzdy: 
5. platová trieda v rozpätí od 692,00 € do 830,50 € (podľa odpracovaných rokov) za mesiac + príplatok  
za riadenie, osobný príplatok v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov  
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 

a) úplné stredné vzdelanie s maturitou z okruhu stravovania (stredná hotelová škola, stredná škola 
spoločného stravovania, stredná priemyselná škola potravinárska), 

b) minimálne prax 3 roky (prax v riadení školskej jedálne výhodou, ktorá bude zohľadnená v rámci 
hodnotenia uchádzačov). 

 
Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním: 

- uchádzač (ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
- bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. v platnom znení, 
- zdravotná spôsobilosť  na prácu, ktorú má vykonávať  
- znalosť právnych predpisov v oblasti školského stravovania, 
- absolvovanie výberového konania písomnou formou a pohovorom a prezentáciou návrhu 

koncepcie rozvoja ŠJ (základný okruh požadovaných znalostí a zručností, ktoré budú súčasťou testu 
a pohovoru: zákon o obecnom zriadení, všeobecne záväzné právne predpisy pre oblasť školstva 
a školské stravovanie, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 
553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme, zákon č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní, zákon č. 245/2008 Z. z. Zákon 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhláška č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, 

- znalosť práce s PC – Windows, Word, Excel, kancelársky balík MS Office, počítačový program pre ŠJ, 
- komunikačné a sociálne zručnosti. 

 
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania: 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
- štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe, znalostí a zručností, 
- čestné vyhlásenie, že uchádzač/ka má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,  
- fotokópia dokladu o požadovanom dosiahnutom stupni vzdelania,   
- potvrdenie preukazujúce zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať, 
- písomne spracovaný návrh koncepcie školského stravovania v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. 

v rozsahu najviac 2 strán, 
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania 

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  zákon o ochrane osobných údajov v platnom znení. 
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Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní: 
 

Žiadosť a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť do:  13. júna 2022 do 12.00 
hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) v zalepenej obálke s označením „Výberové 
konanie – vedúci/vedúca školskej jedálne pri Materskej škole v Michalovciach, Jána Švermu 8“ na adresu 
zriaďovateľa: Mestský úrad, Odbor školstva a športu, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 
v zalepenej obálke, s uvedením mena, priezviska a adresy odosielateľa – „NEOTVÁRAŤ“. Pri osobnom 
doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením.  
 

Poznámka: Výberové konanie sa riadi § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme 
v platnom znení v nadväznosti  na zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na výberové konanie budú pozvaní 
iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným 
uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia písomne v stanovenej lehote.   
 
Predpokladaný nástup do práce:  10. 07. 2022   
Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie a uchovanie 
poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Súhlasí, aby po skončení výberového konania 
boli poskytnuté osobné údaje archivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach 
a so zverejnením výsledku a priebehu výberového konania. 
  
Michalovce 23. 05. 2022                                                                                           
 
 
 
 
 
 

Viliam Zahorčák  
primátor mesta          

                                                                                                                                     
   
 
 


