
Oznámenie o vyhlásení výberového konania 

 

Úsmev – zariadenie pre seniorov v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce 

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje  

výberové konanie 

na obsadenie pracovnej pozície: 

vedúci stravovacej prevádzky, Úsmev – zariadenie pre seniorov, Osiková 26, 010 07 Žilina 

 

Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou 

skúškou so zameraním na spoločné stravovanie, prípadne vzdelanie v odbore zdravej 

a liečebnej výživy 

Odborná prax: minimálne 3 roky praxe v odbore – prax v riadiacej funkcii vítaná 

Odborné predpoklady a skúsenosti:  

Všeobecný prehľad v zákonoch súvisiacich s oblasťou stravovania, hygieny potravín, 

epidemiologických predpisov, normovaní stravy, HACCP, ovládanie všeobecne záväzných 

predpisov. 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:  

Organizačné schopnosti, administratívne zručnosti, počítačové znalosti /Microsoft Word, 

Excel, Internet – úroveň pokročilá/, riadiace schopnosti a skúsenosti, schopnosti  

a predpoklady tímového vedenia zamestnancov, prax v riadiacej funkcii vítaná, komunikačné 

zručnosti, empatia, asertivita, flexibilita, osobnostné a morálne predpoklady, znalosti v súlade 

s poznatkami zdravej výživy, znalosti v dodržiavaní správnej technológie pri príprave diét, 

schopnosti vedenia rozpočtových noriem a kalkulácii stravy. 

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie: 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 

- overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 

- overené kópie dokladov o absolvovaných kurzoch a výcvikoch 

- čestné prehlásenie o odbornej praxi 

- profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a pracovného 

zaradenia 

- súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania 

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

 



Písomnú žiadosť a požadované doklady zaslať na adresu: 

Úsmev – zariadenie pre seniorov, Osiková 26, 010 07 Žilina 

Písomnú žiadosť a požadované doklady je možné doručiť aj osobne na vyššie uvedenú adresu 

na ekonomický úsek. 

Obálku viditeľne označiť heslom:  

„Výberové konanie Úsmev – ZpS, Osiková 26, 010 07 Žilina – neotvárať !“ 

 
Termín uzávierky prihlášok je 21.09.2020 o 09,00 hod. 

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované 

predpoklady oznámený písomne. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí 

nespĺňajú podmienky výberového konania. 

Predpokladaný nástup do pracovného pomeru: 02.11.2020. 

Platové podmienky:  
Určenie platu podlieha zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v závislosti od dĺžky 

započítateľnej praxe. 

 

V Žiline dňa 07.09.2020 


