MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu:
odborný/á referent/ka pre školské jedálne - oddelenie školstva
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce: Mestská časť Bratislava - Petržalka
Ponúkaný plat: od 1 150,00 € / podľa rozsahu kvalifikácie, praxe a dosiahnutých skúseností
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
S náplňou Vašej novej práce so super kolegami v Petržalke budete spokojný, ak na čo najviac z otázok nižšie
odpoviete ÁNO:
- Radi by ste prispeli k dobrému fungovaniu škôl a školských jedální v Petržalke?
- Nerobí Vám problém administratíva, plánovanie a máte radi poriadok, organizáciu i spoluprácu?
- Hovoria Vám niečo pojmy rozpočet, finančné limity, vyúčtovania, HACCP, štatistické výkazy a usmernenia?
- Sledujete legislatívu v oblasti školského stravovania a viete sa v zákonoch sami zorientovať?
- Vedeli by ste poskytnúť podporu a poradenstvo vedúcim školských jedální?
Činnosti, ktorými Vás budeme u nás v Petržalke v oblasti školského stravovania a chodu školských jedální
zamestnávať:
• príprava podkladov k zriadeniu a rušeniu zariadení školského stravovania;
• evidencia siete školských jedální materských a základných škôl;
• spolupráca pri tvorbe a novelizácii príslušných VZN;
• určovanie výšky finančných limitov a režijných poplatkov na školské stravovanie;
• spracovanie prehľadov o vývoji počtu vydaných jedál;
• kontrola a sumarizácia štatistických výkazov školských jedální;
• sledovanie legislatívnych zmien týkajúcich sa školského stravovania;
• zavádzanie a uplatňovanie zákonných povinností v praxi v spolupráci s vedúcimi školských jedální;
• organizovanie porád a školení s vedúcimi školských jedální;
• tvorba metodických usmernení a kontrolná činnosť v oblasti školského stravovania;
• spolupráca pri zabezpečení podujatí s cieľom prezentácie školského stravovania.
Váš bežný pracovný deň u nás v Petržalke si môžete predstaviť aj takto:
Vaše pracovné prostredie, kancelária, sa nachádza priamo na miestnom úrade. Počas dňa komunikujete najmä s našimi
vedúcimi školských jedální. Preberáte zväčša otázky, ktoré riešia pri každodennom chode. Spracujete podklady, ktoré
Vám zašlú do súhrnného materiálu a pripravíte si aj podklady na plánovanú poradu. Popri tom odpoviete na otázky
z podnetov, či skompletizujete informácie pre komisie miestneho zastupiteľstva. Okrem kolegov z oddelenia školstva
a vedúcich jedální budete spolupracovať aj s riaditeľmi základných a materských škôl či ďalšími orgánmi štátnej
a verejnej správy. Ako je asi jasné, vlastnú iniciatívu, samostatnosť a precíznosť pri Vašej práci veľmi oceníme.
Kvalifikačné a osobnostné predpoklady:
Náš nový kolega či kolegyňa by mal/a mať prax v administratíve, ideálne v samospráve či štátnej správe a zároveň aj
v gastronomickej prevádzke, napríklad práve zo školskej jedálne. Môže byť aj absolventom hotelovej a potravinárskej
školy, prípadne obchodnej akadémie. Ovláda potrebnú legislatívu a vie, v ktorom zákone akú informáciu hľadať.
Odborná spôsobilosť nie je podmienkou, ale výhodou a radi s jej doplnením pomôžeme dodatočne aj my v Petržalke.
Najdôležitejšie právne predpisy pre oblasť školského stravovania, ktoré budete potrebovať:
• Zákon 245/2008 o výchove a vzdelávaní;
• Zákon 355/2008 o ochrane a podpore verejného zdravia;
• Vyhláška 527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež;
• Zákon 596/2008 o štátnej správe v školstve a samospráve;

•
•
•
•
•
•

Zákon 597/2003 o financovaní škôl a školských zariadení;
Zákon 544/2008 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR;
Zákon 152/1995 o potravinách;
Vyhláška 330/2008 o zariadení školského stravovania;
HACCP - správna výrobná prax;
NV 195/2020 o distribúcii školského programu.

K Vašej žiadosti o zaradenie do výberového konania nezabudnite priložiť:
• profesijný životopis s prehľadom priebehu zamestnaní;
• doklady o vzdelaní a odbornej spôsobilosti;
• prípadne doklady o ďalších špeciálnych školeniach.
Informácie o výberovom konaní:
Profesijný životopis spolu s uvedenými dokladmi zasielajte do 26.05.2021, 23:59 h na e-mailovú adresu
praca@petrzalka.sk. Ak máte akékoľvek dodatočné otázky, určite neváhajte kontaktovať našu super kolegyňu
Ing. Andreu Garanovú, na číslach +421 947 487 101 a 02/68 288 834 či e-maile andrea.garanova@petrzalka.sk.
Vopred ĎAKUJEME všetkým uchádzačom za záujem pracovať v našej mestskej časti. K výberovému konaniu
však budú pozvaní len tí z vás, ktorí spĺňajú všetky požiadavky a zašlú nám všetky požadované doklady.
Informáciu o tom, či ste pozvaný na osobný pohovor dostanete najneskôr do 14 dní od termínu ukončenia
prijímania životopisov. Uchádzačov, ktorí neboli vybratí na osobný pohovor, nebudeme z kapacitných dôvodov
kontaktovať. ĎAKUJEME aj za porozumenie a všetkým držíme palce.
Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie
úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté členom výberového konania
a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín.
Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania; po skončení
doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy)
budú využívané na pracovnoprávne účely.
Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na https://www.petrzalka.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov – zodpovednaosoba@somi.sk.
Stručná charakteristika spoločnosti
Mestská časť Bratislava - Petržalka je jednou z najväčších slovenských samospráv s viac ako 120-tisíc obyvateľmi.
Naše kolegyne a kolegov na miestnom úrade spája zmysel pre službu obyvateľom i návštevníkom Petržalky, záujem o
okolie, v ktorom žijeme a v neposlednom rade aj pomoc a podpora všetkým, ktorý ich potrebujú. Ak sa vám naše
poslanie páči, radi vás medzi sebou privítame. Neváhajte sa prihlásiť do vami preferovaného výberového konania a
pomôžte nám tak z Petržalky robiť lepšie miesto pre život nás všetkých. ĎAKUJEME a tešíme sa na spoluprácu.

V Bratislave, 5. mája 2021.
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