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Administratívny 
pracovník (1)

Jozef Daxner - 
TEMPO(S.Chalupku 
314/14, Kremnica, 
96701)

Viera Daxnerová (tel.: 
+421904648880)

29.10.2018 za hodinu (od 
3,6)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vo né miesto na 6 hodín; pružná pracovná 
doba;  
práca v potravinách  
  
Zamesatnávate a kontaktovať telefonicky!

Animátor 
vo ného času (1)

CK Agentúra O.K. 
vo ný čas spol. s 
r.o.(Repište 179, Sklené 
Teplice, 96603)

Ladislav Moško (tel.: 
+421905303070, e-mail: 
mosko@agenturaok.sk)

11.1.2019 za mesiac (od 
520)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; • Animovanie a tvorba pobytových 
programov v rekreačnom stredisku Chata U daniela Repište.  
• Pomocné práce pri zabezpečovaní detskej rekreácie.

Autolakovač (1) AUTOREFINISH, 
s.r.o.(SNP 129, Žiar 
nad Hronom, 96501)

Karol Čablík (tel.: 
+421903551506, e-mail: 
autorefinish@autorefinish.sk)

28.5.2019 za hodinu (od 
6)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 03.06.2019 ; 

Barman (1) Alexander 
Ferenčík(Bystrická 
526, Kremnica, 96701)

A. Ferenčík (tel.: +421911514429) 24.4.2019 za hodinu (od 
3,3)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Skúsenosti s registračnou pokladňou

Barman / čašník 
(1)

Mária Dučáková(Dolná 
70/8, Kremnica, 96701)

Dučáková Mária; Mihál Michal 
(tel.: +421456744007)

10.10.2018 za mesiac (od 
576)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Brúsič 
hliníkových 
odliatkov, 
FINALCAST 
Žiar nad Hronom 
(4)

AGENTÚRA PERSON 
EDUCATION SERVIS 
s.r.o.(Priemyselná  12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Andrej Kuruc (tel.: 
+421917887417, e-mail: 
kuruc@apes.sk)

24.1.2019 za mesiac (od 
900)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - brúsenie hliníkových odliatkov  
- práca vhodnejšia pre mužov  
- práca v stabilnej spoločnosti  
- dlhodobá práca

Čašníčka v 
pohostinstve (1)

LUCKY event 
s.r.o.(Chrásteka  6/2, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Andrea Kupcova (, e-mail: 
luccky.event@gmail.com)

21.5.2019 za mesiac (od 
520)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 24.06.2019 ; - obsluha hostí v pohostinstve  
- uzávierky  
- objednávka tovaru

Čašník (1) Anton Holka(Horná 
Ždaňa 226, Horná 
Ždaňa, 96604)

Anton Holka (tel.: 
+421905392667, e-mail: 
holka.anton@post.sk)

13.5.2019 za hodinu (od 
3)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; čašník
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Čašník (4) ASPECT-VYHNE, 
a.s.(Vyhne 106, Vyhne, 
96602)

Personalista Personalistka (tel.: 
+421911068378, e-mail: 
kariera@hotelsitno.sk)

27.6.2018 za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha hostí v reštauráciách hotela.  

- Dôkladná znalosť všetkých jedálnych a nápojových lístkov.  
- Profesionálne správanie pod a nastavených hotelových 
štandardov.  
- Účtovanie jedál a nápojov v pokladni na vlastnú prístupovú kartu 
a vyúčtovanie hosťa pri odchode.

Čašník, servírka 
(2)

FLOREN, 
a.s.(J.Horvátha 910/50, 
Kremnica, 96701)

Ing. Zuzana Bielikova (tel.: 
+421907809500, e-mail: 
z.bielikova@golfer.sk)

20.9.2018 za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha ubytovaných hostí  

príprava raňajok a večerí  
príprava nealkoholických a alkoholických nápojov  
práca za barom  
príprava firemných eventov, teambuildingov a seminárou  
svadby

Čašník, servírka 
(2)

MAT group 
s.r.o.(Trnavá Hora 122, 
Trnavá Hora, 96611)

Ing. Lukas Ivanic (tel.: 
+421908284116, e-mail: 
lukas.ivanic@gmail.com)

30.5.2019 za hodinu (od 
4)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Čašník/čašníčka/
barman/
barmanka (2)

REMESLO TERMÁL, 
s.r.o.(Vyhne 249, 
Vyhne, 96602)

Bc. Silvia Bajusová (tel.: 
+421905434577, fax: 0456723291, 
e-mail: 
prevadzka@termalvyhne.sk)

26.4.2019 za mesiac (od 
624)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovednosť za podávanie jedál a 
nápojov počas pracovných zmien; profesionálne správanie pod a 
nastavených hotelových štandardov; presné zaznamenávanie 
objednávok; rýchle servírovanie jedál a nápojov; prípravné a 
obslužné práce počas banketov, kongresov a ďalších podujatí 
organizovaných v objekte hotela.

Čašník/čka (1) JKJ s.r.o.(Bzenica 351, 
Bzenica, 96601) Kmeť (tel.: +421905582852) 16.5.2019 za mesiac (od 

780)
Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Čašník/čka (2) Miloš 
Tužinský(Šašovské 
Podhradie 113, 96501)

Tužinský (tel.: +421903506693) 17.5.2019 za mesiac (od 
600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Reštaurácia Valašský šenk
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Čistič 
kanalizačných 
zariadení (1)

Stredoslovenská 
vodárenská 
prevádzková 
spoločnosť, 
a.s.(Partizánska cesta  
83, Žiar nad Hronom, 
96535)

Eva Mikušová (tel.: 
+421484327363, e-mail: 
eva.mikusova@stvps.sk)

6.3.2019 za mesiac (od 
680)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; čistenie kanalizačných zariadení, vedenie 
vozidla do 3,5 t

Elektrikár (1) ROMIN SLOVAKIA, 
spol. s r.o.(Kopernica 
225, Kremnica, 96701)

Ctibor Brokeš, prokurista (tel.: 
+421917748207)

23.4.2019 za mesiac (od 
1500) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Osvedčenie: §24 vyhláška 508/2019 Z.z.

Elektrikár (5) BBC Systém 
s.r.o.(Kamenárska 186, 
Hliník nad Hronom, 
96601)

Lukáš Baran (tel.: 
+421907515111)

6.6.2018 za mesiac (od 
640)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Elektroinštalačné práce

Elektromontér a 
montážny 
pracovník (1)

ELBA, a.s.(ČSA 264/58, 
Kremnica, 96701)

Ing. Radka Gavorníková (tel.: 
+421 918381831)

30.4.2019 za mesiac (od 
685)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;  činnosti súvisiace s výrobou montážou a 
servisom bránových systémov. Dodržiavanie technologickej a 
pracovnej disciplíny a prevádzkových predpisov.
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Finančný 
konzultant, 
manažér 
obchodnej 
skupiny (5)

Mgr. Jaroslava 
Mokrošová(A. 
Štefanku 2/155, Žiar 
nad Hronom, 96501)

Mgr. Jaroslava Mokrošová (tel.: 
+421905287632, e-mail: 
jaroslava.mokrosova@oz.allianzs
p.sk)

16.8.2018 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Manažér obchodnej skupiny -- 
manažovanie finančných konzultantov, mentorovanie, motivácia k 
práci, rozde ovanie pracovných aktivít, vedenie porád, výberové 
konania, zaško ovanie nových udí.  
Finančný konzultant - aktívna ponuka a predaj služieb Allianz - 
SP, budovanie vlastného portfólia, odborná starostlivosť o nových a 
existujúcich klientov.

Chyžná (5) ASPECT-VYHNE, 
a.s.(Vyhne 103, , 96602)

Ing. Katarína Mištová (, e-mail: 
asistent@hotelsitno.sk)

30.5.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - upratovanie hotelových izieb a ich 

celková príprava pre hostí  
- umývanie okien  
- výmena poste nej bielizne  
- vysávanie, tepovanie  
- utieranie prachu, leštenie,  
- umývanie a čistenie kúpe ní a toaliet v hotelových izbách  
- vykonávanie ďalších činností pod a pokynov vedúcej pracovníčky

Jadrár - Výroba 
pieskových jadier 
- FINALCAST - 
ZH (2)

AGENTÚRA PERSON 
EDUCATION SERVIS 
s.r.o.(Priemyselná  12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Andrej Kuruc (tel.: 
+421917887417, e-mail: 
kuruc@apes.sk)

23.1.2019 za mesiac (od 
950)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - ponúkame stálu prácu a motivujúce 
platové podmienky v stabilnej perspektívnej spoločnosti v Žiari nad 
Hronom  
- náplňou práce je obsluha strojného zariadenia na výrobu 
pieskových jadier, ktoré sa používajú pri odlievaní  
- prax nie je podmienkou
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Klientsky 
poradca - Žiar n. 
Hronom, 
Žarnovica (2)

KOOPERATIVA 
poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group(ul. 
SNP  600, Žiar nad 
Hronom, 96501)

PhDr. Martina Orságová (tel.: 
+421918410204, e-mail: 
orsagovam@koop.sk)

29.6.2018 za mesiac (od 
624)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Láka Vás práca vo finančnom 
poradenstve?  
Chceli by ste zvýšiť svoju finančnú gramotnosť, ale stále nebol ten 
správny čas?  
Máte skúsenosti s predajom a klientmi a chceli by ste ich zúročiť u 
stabilného zamestnávate a?   
Chcete sa spolu s nami stať poradcami PRVEJ VOĽBY?  
  
TERAZ NASTAL VÁŠ ČAS  
  
Vašou úlohou bude:  
• vykonávanie aktívnej predajnej a poradenskej činnosti,  
• ponuka a predaj poistných a bankových produktov s orientáciou 
na potreby klienta,  
• servis pre prichádzajúcich klientov na miestach prvého kontaktu 
spoločnosti,  
• starostlivosť o pridelenú databázu existujúcich klientov.

Krajčírka v 
odevnej výrobe 
(1)

O ga Vencelová - 
VEGA(SNP  44/56, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

O ga Vencelová (tel.: 0905627466, 
e-mail: vega@vegaodevy.sk)

13.5.2019 za mesiac (od 
624)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba pracovných odevov a doplnkov:  
Šite na základných a špeciálnych strojoch. Zhotovovanie výrobkov 
pod a technologických postupov z pripravených dielov. 
Medzioperačné žehlenie a zažehlovanie jednotlivých dielov 
výrobku. Kontrola kvality svojej práce.  
Bežná údržba strojov a zariadení.

Kuchár (1) BLAUFUZ TOUR,spol. 
s r.o.(Langsfeldova 
693/3, Kremnica, 
96701)

Hricová Eva (tel.: +421903922708) 29.11.2018 za mesiac (od 
850)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava polievok, jedál pre zákazníkov, 
objednávanie tovaru pre kuchyňu  
Zdravotný preukaz  
Epidemiologické školenie

Kuchár (1) UNIVERZA 
PROCHOT, 
s.r.o.(Prochot 39, 
Prochot, 96604)

Ing. Martina Rozenbergová (tel.: 
+421907883186, e-mail: 
obecnyuradprochot@stonline.sk)

18.12.2018 za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých a studených jedál pre 

celodenné stravovanie klientov zariadenia sociálnych služieb, 
cateringové služby.
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Kuchár (2) ASPECT-VYHNE, 
a.s.(Vyhne 103, , 96602)

Mgr. Igor Dokupil (tel.: 
+4210911068378, e-mail: 
dokupil@hotelsitno.sk)

18.9.2018 za mesiac (od 
650)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - Je gastronómia nielen spôsobom 
zarábania peňazí, ale aj Vašou vášňou?  
- Zaujímajú Vás nové trendy v gastronómii a ich aplikácia v praxi?  
- Rád tvoríte Vaše diela z čerstvých surovín?  
- Chcete profesionálne rásť v štvorhviezdičkovom hoteli, ktorý je 
súčasťou jedinečnej slovenskej hotelovej siete?  
- Ste kreatívny a mladý duchom?  
Ak sú Vaše odpovede kladné, tak možno h adáme práve Vás a radi 
Vás privítame v našom tíme.  
VAŠOU ÚLOHOU BUDE:  
• pripraviť také vynikajúce jedlo, že v zákazníkovi vyvoláte túžbu 
vrátiť sa k nám opäť,  
• Vaše výtvory by mali potešiť nie len žalúdok, ale i oči :) ,  
• s radosťou prijímať objednané jedlá od hostí,  
• zodpovedať za kvalitu pripravovaných jedál.

Kuchár (2) JUDr. Vladimír Urblík 
- VALIGA 
O.S.S.(Krahule 86/, 
96701)

Eva Marková - prevádzkár (tel.: 
+421908217392, +421456742846)

25.1.2019 za mesiac (od 
900)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál pre reštauračné 
stravovanie  
  
Doklad o vzdelaní v odbore kuchár

Kuchár (8) GRAK group s.r.o.(A. 
Dubčeka 376/37, Žiar 
nad Hronom, 96501)

(, e-mail: kagraus@gmail.com) 30.5.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.11.2019 ; stretnutie so zamestnávate om je 
potrebné vopred dohodnúť na t.č. +421907873496

Kuchár/ka (1) Liečebné termálne 
kúpele, a.s.(SKLENE 
TEPLICE 100, 
SKLENE TEPLICE, 
96603)

Miroslava Šándorová (tel.: 
+421918800041, e-mail: 
sandorova@kupele-
skleneteplice.sk)

28.2.2019 za mesiac (od 
624)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál z polotovarov, šalátov, 
príloh a príprava pizze, dodržiavanie zásad HACCP a BOZP. 
Jedná sa o pracovnú pozíciu kuchár/-ka v pizzérii.

Kuchár/ka (2) Miloš 
Tužinský(Šašovské 
Podhradie 113, 96501)

Tužinský (tel.: +421903506693) 17.5.2019 za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Reštaurácia Valašský šenk
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Lekár - 
Gerontopsychiatr
ické oddelenie (1)

Psychiatrická 
nemocnica Profesora 
Matulaya 
Kremnica(Českoslov.ar
mády 234/139, 
Kremnica, 96701)

Bibiána Koláriková, MUDr. (tel.: 
+421 917 930272, +421 45 6705 
620)

18.6.2018 za mesiac (od 
1192,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Náborový príspevok 2000 Eur

Lekár (3) Psychiatrická 
nemocnica Profesora 
Matulaya 
Kremnica(ČSA 
234/139, Kremnica, 
96701)

Kolláriková Bibiána, námestník 
riadite a (tel.: +421456705620, e-
mail: namestniklps@pnkca.sk)

25.3.2019 za mesiac (od 
1192,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonáva samostatné odborné pracovné 
činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti. ktoré zodpovedajú 
rozsahu získaného vzdelania, odborne, organizačne a ďalším 
vzdelávaním je riadený primárom oddelenia, alebo ním povereným 
lekárom, zvyčajne zástupcom primára, alebo lekárom so získanou 
špecializáciou  
Náborový príspevok 2000 Eur

Lekár (6) Svet zdravia, 
a.s.(Sládkovičova 11, 
Žiar nad Hronom, 
96537)

Ľubomíra Zimanová (tel.: 
+421911330486, e-mail: 
lubomira.zimanova@svetzdravia.
com)

7.1.2019 za mesiac (od 
1192,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; poskytovanie konziliárnej a zdravotnej 
starostlivosti u hospitalizovaných pacientov

Lekár špecialista 
- gynekológ 
pôrodník (2)

Svet zdravia, 
a.s.(Sládkovičova  11, 
Žiar nad Hronom, 
96537)

Ľubomíra Zimanová (, e-mail: 
lubomira.zimanova@svetzdravia.
com)

11.4.2019 za mesiac (od 
2195) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár špecialista v odbore gynekológia a 
pôrodníctvo poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú 
starostlivost v súlade s koncepciou daného odboru. Poskytuje a 
zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť, vykonáva 
odbornú diagnostickú a preventívno-liečebnú činnosť v danom 
odbore.

Lekár špecialista 
- kardiológ (1) Svet zdravia, 

a.s.(Sládkovičova  11, 
Žiar nad Hronom, 
96537)

Ľubomíra Zimanová (, e-mail: 
lubomira.zimanova@svetzdravia.
com)

12.4.2019 za mesiac (od 
2195) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; KARDIOLÓG VYKONÁVA 
ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI A V RÁMCI 
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI SA ZAOBERÁ 
PREVENCIOU, DIAGNOSTIKOU, LIEČBOU, 
DISPENZARIZÁCIOU, POSUDZOVANÍM A VÝSKUMOM 
CHORÔB SRDCOVO-CIEVNEHO SYSTÉMU.

Lekár špecialista 
- neonatológ (1) Svet zdravia, 

a.s.(Sládkovičova  11, 
Žiar nad Hronom, 
96537)

Ľubomíra Zimanová (, e-mail: 
lubomira.zimanova@svetzdravia.
com)

12.4.2019 za mesiac (od 
2195) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár špecialista v odbore neonatológia 
poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivost v 
súlade s koncepciou daného odboru. Poskytuje a zabezpečuje 
konziliárnu zdravotnú starostlivosť, vykonáva odbornú 
diagnostickú a preventívno-liečebnú činnosť v danom odbore.
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Lekár špecialista 
- neurológ (1) Svet zdravia, 

a.s.(Sládkovičova  11, 
Žiar nad Hronom, 
96537)

Ľubomíra Zimanová (, e-mail: 
lubomira.zimanova@svetzdravia.
com)

11.4.2019 za mesiac (od 
2195) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár špecialista v odbore neurológia 
poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v 
súlade s koncepciou daného odboru. Poskytuje a zabezpečuje 
konziliárnu zdravotnú starostlivosť, vykonáva odbornú 
diagnostickú a preventívno-liečebnú činnosť v danom odbore.

Lekár špecialista 
- pediater (1) Svet zdravia, 

a.s.(Sládkovičova  11, 
Žiar nad Hronom, 
96537)

Ľubomíra Zimanová (, e-mail: 
lubomira.zimanova@svetzdravia.
com)

12.4.2019 za mesiac (od 
2195) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Lekár/ lekár špecialista na oddelení 
pediatria poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú 
starostlivost v súlade s koncepciou daného odboru. Poskytuje a 
zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť,  
vykonáva odbornú špecializovanú diagnostickú a preventívno-
liečebnú činnosť v danom odbore.

Lekár špecialista 
- rádiológ (1) Svet zdravia, 

a.s.(Sládkovičova  11, 
Žiar nad Hronom, 
96537)

Ľubomíra Zimanová (, e-mail: 
lubomira.zimanova@svetzdravia.
com)

11.4.2019 za mesiac (od 
2195) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; RÁDIOLÓG VYKONÁVA 
ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI A V LIEČEBNO-
PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI SA ZAOBERÁ 
VYŠETROVANÍM CHOROBNÝCH STAVOV POMOCOU 
ZOBRAZENIA RÖNTGENOVÝMI LÚČMI ALEBO INÝM 
VLNENÍM. ZAOBERÁ SA AJ RÁDIOLOGICKÝMI 
METÓDAMI SPOJENÝMI S LIEČEBNÝM VÝKONOM A 
INTERVENČNOU RÁDIOLÓGIOU.

Lekár špecialista 
- urológ (1) Svet zdravia, 

a.s.(Sládkovičova  11, 
Žiar nad Hronom, 
96537)

Ľubomíra Zimanová (, e-mail: 
lubomira.zimanova@svetzdravia.
com)

12.4.2019 za mesiac (od 
2195) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; UROLÓG VYKONÁVA 
ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI A ZAOBERÁ SA 
PREVENCIOU, DIAGNOSTIKOU, LIEČBOU, 
DISPENZARIZÁCIOU A VÝSKUMOM CHIRURGICKÝCH 
OCHORENÍ, VRODENÝCH MALFORMÁCIÍ A ÚRAZOV 
OBLIČIEK A MOČOVÉHO ÚSTROJENSTVA U MUŽOV A 
ŽIEN A CHOROBAMI POHLAVNÝCH ORGÁNOV U MUŽOV.

Lekár v odbore 
nefrológia, resp. 
nefrológ v 
príprave (1)

NOVAMED, spol. s 
r.o.(Sládkovičova 11, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

MUDr. Ľubica Finďová, PhD. (tel.: 
+421484399180, e-mail: 
lubicafindova@novamed.sk)

23.5.2019 za mesiac (od 
2250) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na pracovisku hemodialýzy.
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Lekár záchrannej 
zdravotnej služby 
(2)

Záchranná zdravotná 
služba 
Bratislava(A.Dubčeka 
45, Žiar nad Hronom, 
96501)

Barbora Murčová (tel.: 
+421268206131, e-mail: 
barbora.murcova@emergency-
ba.sk)

20.9.2018 za mesiac (od 
1200) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon činností lekára záchrannej 
zdravotnej služby, čo je poskytovanie neodkladnej zdravotnej 
starostlivosti,

Lekár záchrannej 
zdravotnej služby 
(2)

Záchranná zdravotná 
služba 
Bratislava(A.Dubčeka 
45, Žiar nad Hronom, 
96501)

Barbora Murčová (tel.: 
+421268206131, e-mail: 
barbora.murcova@emergency-
ba.sk)

7.3.2019 za mesiac (od 
1500) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon činností lekára záchrannej 
zdravotnej služby, čo je poskytovanie neodkladnej zdravotnej 
starostlivosti.

Montážny 
technik - tieniacej 
techniky a 
garážových brán 
(1)

Jan Kavecký - 
ŽALÚZIE(Kamenársk
a  144/8, Hliník nad 
Hronom, 96601)

Jan Kavecký (tel.: 
+421911828322, e-mail: 
info@zaluziekavecky.sk)

10.3.2019 za hodinu (od 
5)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž všetkých druhov tieniacej 
techniky,garážových brán

Murár (1) BADYS s.r.o.(Žiar nad 
Hronom 1, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Ing. Miroslav Páleník (tel.: 
+421911419030, e-mail: 
miroslav.palenik@gmail.com)

19.4.2019 za mesiac (od 
1600)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Murárske práce.

Murár (3) BARBITRANS, 
s.r.o.(Na Vartičke 1, 
Ladomerská Vieska, 
96501)

Július Barboriak (tel.: 
+421903510469, e-mail: 
barbitrans@barbitrans.sk)

2.5.2019 za hodinu (od 
3,6)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Mzdový účtovník 
(1)

MÁ DAŤ-DAL, 
s.r.o(Chrásteka 25, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Miroslav Bielik (tel.: 
+421903515212, e-mail: 
madat@stonline.sk)

21.1.2019 za mesiac (od 
728)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Spracovanie a vedenie komplexnej 
mzdovej agendy, sSpracovávanie ELDP, archivovanie dokladov, 
evidencia a aktualizácia mzdových listov, komunikovanie a 
príprava dokumentov, výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné 
poisťovne, DDP, sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre 
potreby spoločnosti, pripravovanie mesačných mzdových uzávierok 
a reportov, spracovávanie a kontrola dochádzky, evidovanie a 
spracovávanie zrážok zo mzdy (stravné lístky, zálohy na mzdy, 
bezúročné pôžičky, vyúčtovania, exekúcie a pod.).
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Obchodná 
zástupkyňa (1)

AEOS s. r. o.(SNP 
595/141, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Béreš Andrej (tel.: 
+421944704600, e-mail: 
aeos@azet.sk)

27.5.2019 za mesiac (od 
1500)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Starostlivosť o Personálnu agentúru   
  
- Vyh adávanie nových partnerov   
- Vyh adávanie nových udí   
- Komunikácia s úradom práce   
- Komunikácia s  obchodnými partnermi   
- Vedenie udí   
- Samostatnosť

Obrábač kovov 
(2)

Remeslo strojal, 
s.r.o.(Priemyselná 12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Daniela Pradlová (tel.: 
+421918601454, fax: 0456723291, 
e-mail: pradlova@remeslo.com)

15.2.2019 za hodinu (od 
4)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca na klasických strojoch prevažne 
sústruhoch. Nutnosť ovládania práce s technickou dokumentáciou. 
Samostatná  práca na jednotlivých zákazkách pod a zadanej 
výkresovej dokumentácie.

Obsluha linky na 
výrobu 
hliníkových túb - 
TUBAPACK ZH 
(10)

AGENTÚRA PERSON 
EDUCATION SERVIS 
s.r.o.(Priemyselná  12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Andrej Kuruc (tel.: 
+421917887417, e-mail: 
kuruc@apes.sk)

24.1.2019 za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - zabezpečenie chodu linky na výrobu 
hliníkových túb  
- udržiavanie poriadku a čistoty  
- balenie hotovej produkcie

Obsluha 
výrobnej linky (5)

TUBAPACK, 
a.s.(Priemyselná 12, 
Ždiar nad Hronom, 
96563)

Bc. Iveta Blahová (tel.: 
+421917527153, fax: 
+421456015312, e-mail: 
blahova.iveta@tubapack.sk)

21.5.2019 za mesiac (od 
600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluhovanie výrobnej linky,  
- balenie výrobkov a priebežnú kontrolu kvality,  
- odstraňovanie chybných túb a dokladanie bezchybných,  
- prípravu baliaceho materiálu.

Operátor CNC 
(2) ABILITY, s.r.o.(ČSA  

264/58, Kremnica, 
96701)

Viera Klimentová (tel.: 
+421456743173, fax: 0456743176, 
e-mail: 
vklimentova@abilitysro.sk)

14.5.2019 za hodinu (od 
3,2)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha CNC strojov  
- obrábanie strojných súčiastok na obrábacích CNC strojoch  
- meranie odrobených súčiastok  
- výmena náradia

Operátor stroja 
na manipuláciu, 
skracovanie a 
triedenie drev (2)

APES Solutions 
s.r.o.(Ladomerská 
Vieska 113, 
Ladomerská Vieska, 
96501)

Mgr. Róbert Mizerák (tel.: 
+421907817479, e-mail: 
mizerak@apes.sk)

21.5.2019 za mesiac (od 
520)

Základné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; manipuluje, skracuje a triedi drevo

Operátor stroja 
na manipuláciu, 
skracovanie, 
triedenie dreva 
(2)

AGENTÚRA PERSON 
EDUCATION SERVIS 
s.r.o.(Ladomerská 
Vieska 113, 96501)

Ing. Kuruc (tel.: +421917887417) 21.5.2019 za mesiac (od 
520)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

10



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Žiar nad Hronom
Údaje k 01.06.2019 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 03.06.2019 o 05:45

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Operátor 
technickej 
kontroly 
vysielania (1)

MWS Casting 
s.r.o.(Priemyselná 908, 
Hliník nad Hronom, 
96601)

Ing. Patrícia  Mádelová (, e-mail: 
patricia.madelova@mws.eu)

8.3.2019 za hodinu (od 
5,2)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Hodinová kontrola kvality počas 
pracovnej zmeny. Obsluha RTG zariadenia.  
Obsluha endoskopu.

Operátor vo 
výrobe -  Hydro, 
Žiar nad Hronom 
(5)

AGENTÚRA PERSON 
EDUCATION SERVIS 
s.r.o.(Priemyselná  12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Andrej Kuruc (tel.: 
+421917887417, e-mail: 
kuruc@apes.sk)

21.12.2018 za mesiac (od 
950)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ponúkame stálu prácu a zaujímavé a 
motivujúce platové podmienky v stabilnej spoločnosti Hydro 
Extrusion Slovakia v Žiari nad Hronom.  
  
Jedná sa o pozície:  
- Operátor balenia - balenie hliníkových profilov,  
- CNC operátor, pílenie opracovanie a frézovanie hliníkových 
profilov,  
- Galvanizér - navešovač - navešovanie hliníkových profilov,  
- Hutný lisiar - obsluha lisu,   
- a iné pomocné práce spojené s výrobou hliníkových profilov.   
  
Práca na zmeny. Ponúkame dlhodobú prácu v stabilnej spoločnosti 
na hlavný pracovný pomer s benefitmi ako 13. a 14. plat, 
dochádzkové bonusy, stravné lístky - zadarmo.

Operátor 
zlievárenských 
strojov (3)

ABILITY, s.r.o.(ČSA  
264/58, Kremnica, 
96701)

Viera Klimentová (tel.: 
+421918677700, fax: 456743176, 
e-mail: 
vklimentova@abilitysro.sk)

10.1.2019 za hodinu (od 
3,4)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; - výroba odliatkov pri použití 
zlievárenských technológií  
- obsluha technického vybavenia  
- obsluha technologických strojov na výrobu foriem a jadier

Operátor/frézar 
CNC 
frézovacieho 
centra (1)

KOVIN, 
s.r.o.(Priemyselná 993, 
Hliník nad Hronom, 
96601)

Andrea Javorská (tel.: 
+421903991772, fax: 0903991772, 
e-mail: a.javorska@kovin.sk)

13.5.2019 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha a nastavovanie CNC stroja 

pod a potrebných požiadaviek a technickej dokumentácie  
- Obsluha 3-osej frézy + programovanie  
- Možnosť  obsluhy 5-osej frézy v prípade preukázate ných 
zručností uchádzača  
- Ovládanie postupu a technológie pri frézovaní  
- Výroba dielcov od polotovaru až po hotový diel  
- Čítanie technickej dokumentácie

Operátor/ka vo 
výrobe (20)

Slovalco, 
a.s.(Priemyselná 14, 
Ždiar nad Hronom, 
96548)

Dvončová (tel.: +421456087112, e-
mail: eva.dvoncova@slovalco.sk)

10.5.2019 za mesiac (od 
651)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie technologických operácií v 
zmysle bezpečnostných predpisov pod a zadelenia priameho 
nadriadeného, v súlade s kompetenčnou maticou 
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Pekár, výrobný 
pekársky 
zamestnanec - 
peciar BL (1)

Prievidzské pekárne a 
cukrárne, 
a.s.(Bartošová Lehôtka  
222, Bartošova 
Lehôtka, 96701)

Ing. Róbert Čunderlík (, e-mail: 
praca@ppc.sk)

24.5.2019 za hodinu (od 
3,4)

Stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Spúšťa, obsluhuje a udržuje chod 
strojnotechnologického zariadenia, kontroluje a vykonáva bežnú 
základnú obslužnú údržbu strojov a zariadení   
Vykonáva ručné, manuálne práce a úkony spojené s pekárskou 
výrobou

Pomocná sila do 
kuchyne (2)

Miloš 
Tužinský(Šašovské 
Podhradie 113, 96501)

Tužinský (tel.: +421903506693) 17.5.2019 za mesiac (od 
600)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Reštaurácia Valašský šenk

Pomocný 
pracovník v 
pekárni (3)

LUCKY event 
s.r.o.(Angyalova ulica 
487/2, Kremnica, 
96701)

Kupcová Andrea, konate  (tel.: 
0421911525212, e-mail: 
luccky.event@gmail.com)

22.2.2019 za hodinu (od 
3)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Záujemca o pracovné miesto sa bude hlásiť 
na adrese: Kremnica, J. Horvátha 874/33 po telefonickom dohovore 
so zamestnávate om

Pomocný 
pracovník v 
potravinárskej 
výrobe (10)

GROTTO, 
a.s.(Bartošova Lehôtka 
222, Kremnica, 96701)

Vanihereová Iveta, personálne 
odd. (tel.: +421918764241)

21.1.2019 za mesiac (od 
520) Neukončené 

základné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce pri výrobe 
potravinárskych výrobkov.  

Pomocný 
preparátor (2)

Bahno Ján  - ZOO 
PREPARATÓRIUM(P
riemyselná 248, 
Ladomerská Vieska, 
96501)

Katarína Zubeková (tel.: 
+421456732487, e-mail: 
zubekovakatarina@gmail.com)

14.12.2018 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - pomocné práce preparovaní a spracovaní 

koží, šitie koží  - strojové, ručné

Pomocný 
vychovávate  (1)

Centrum pre deti a 
rodiny Kremnica(J. 
Horvátha  924/78, 
Kremnica, 96701)

Mgr. Andrea Slažáková (tel.: 
+421915991904, e-mail: 
socialne1@dedmauricius.eu)

24.4.2019 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečovanie náhradnej starostlivosti 
pre deti v centre pre deti a rodiny, najmä vykonávanie pomocných 
prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, zabezpečovanie 
základných potrieb deťom umiestneným na jednotlivých skupinách 
v centre pre deti a rodiny, sledovanie osobného rastu detí, 
sledovanie zdravotného stavu detí, zabezpečovanie vo nočasových 
aktivít a ďalšie práce potrebné pre plynulý chod skupiny.

Pracovník 
čerpacej stanice 
(Žiar nad 
Hronom) (1)

MATTIM, s.r.o.(SNP 
616, Žiar nad Hronom, 
96501)

Mgr. Mário Maruška (tel.: 
+421903456650, e-mail: 
maruska.mario@gmail.com)

14.5.2019 za mesiac (od 
624)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha čerpacej stanice Slovnaft.  

Práca za pokladňou, príprava občerstvenia, dokladanie tovaru, 
udržiavanie čistoty v priestoroch čerpacej stanice.

Pracovník do 
stolárskej výroby 
(1)

BRIK, a.s.(Dolná 
101/74, Kremnica, 
96701)

Andrea Králiková (tel.: 
+4210915727593, e-mail: 
kralikova@brik.sk)

21.2.2019 za mesiac (od 
650)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; skladanie nábytku
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Pracovník na 
čistenie (1)

Mesto 
Kremnica(Štefánikovo 
námestie 1/1, 
Kremnica, 96701)

Bc. Peter  Grosch (tel.: 
+421456742951, e-mail: 
peter.grosch@kremnica.sk)

24.5.2019 za mesiac (od 
520)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; zber komunálneho, separovaného a 

nebezpečného odpadu na určených vozidlách, ručná čistota mesta, 
práce, ktoré mu stanoví jeho nadriadený v súlade s právnymi 
predpismi

Pracovník v 
pílnici pri poreze 
gu atiny (4)

S P E K T R U M, spol. 
s r.o.(Železničná 4, 
Hliník nad Hronom, 
96601)

Jozef Maruška (tel.: 
+421917765371, e-mail: 
maruska@spektrum1.sk)

27.11.2018 za mesiac (od 
650)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práce pri poreze gu atiny rámovou 
pílou,triedenie reziva,ukladanie reziva.

Praktická sestra 
(zdravotnícky 
asistent) (2)

Domov dôchodcov a 
domov sociálnych 
služieb(SNP 594/139, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

PhDr. Marta  Šuhajdová (tel.: 
+421917112330, e-mail: 
suhajdova@ddzh.sk)

18.2.2019 za mesiac (od 
642)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; poskytovanie ošetrovate skej starostlivosti 
v ZSS

Predajca ZH (1) MERKUR 
SLOVAKIA, 
s.r.o.(A.Kmeťa  1530 , 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Kamila Gregocka (tel.: 
+421905427823, fax: 0442850139, 
e-mail: ekonomicke@merkur.sk)

17.4.2019 za mesiac (od 
624)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - predaj tovaru a služieb koncovému 
zákazníkovi  
- komunikácia so zákazníkmi a udržiavanie obchodných vzťahov  
- skladové hospodárstvo (objednávanie, príjem a evidencia tovaru)  
- príjem, evidencia a výdaj servisných zákaziek  
- vystavovanie tovaru a udržiavanie poriadku na predajni

Predavač 
potravín (1)

Jozef Daxner - 
TEMPO(Kopernica 23, 
Kopernica, 96701)

Viera  Daxnerová (tel.: 
+421904648880, e-mail: 
daxnerova@tempodaxner.sk)

5.3.2019 za hodinu (od 
3,5)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; práca s potravinami od prevzatia tovaru 

až po odovzdanie tovaru zákazníkovi, dodržiavanie  predpisov o 
práci s potravinami, aranžovanie tovaru, komunikácia zo 
zákazníkom, práca na pokladni, prácna na PC, zásobovanie 
predajne

Predavač 
potravinárskeho 
tovaru (1)

CBA Slovakia, 
a.s.(Zechenterova 330, 
Kremnica, 96701)

Kaštierová Jana- vedúca predajne 
(tel.: +421901706010)

25.2.2019 za mesiac (od 
628)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práca s registračnou poklaňou, Práca s 

tovarom, preberanie, dokladanie. Kontrola predajne- plnosti 
regálov.

Predavač/ka v 
očnej optike (1)

Emma Crystal, 
s.r.o.(Sládkovičova 
18/50, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Pellegríniová (tel.: 
+421915636116, e-mail: 
emma.crystal.im@gmail.com)

2.4.2019 za mesiac (od 
520)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj doplnkového tovaru, zhotovovanie 
optických pomôcok, obsluha pokladne, vedenie skladu, nákup 
tovaru
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Predavačka (1) Jana Miniariková - 
D&J Mark(Dolná  
94/56, Kremnica, 
96701)

Dusan Miniarik (tel.: 
+421915747608, fax: 
+421915747608, e-mail: 
dusan.janka@gmail.com)

15.5.2019 za mesiac (od 
650)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; samostatný predavač/ka, práca s 
pokladňou

Predavačka (1) Jana Miniariková - 
D&J Mark(M. 
Chrásteka 509/19, Žiar 
nad Hronom, 96501)

Dusan Miniarik (tel.: 
+421915747608, fax: 
+421915747608, e-mail: 
dusan.janka@gmail.com)

29.5.2019 za mesiac (od 
650)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; samostatný predavač/ka, práca s 
pokladňou

Predavačka (1) Pružinová, 
s.r.o.(Priemyselná 12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Anna Pružinová (tel.: 
+421456012911, e-mail: 
pruzinova.anna@gmail.com)

30.4.2019 za mesiac (od 
576)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Výdaj jedál, predaj potravinárskeho 
tovaru.

Prevádzkar (1) LUCKY event 
s.r.o.(Chrásteka  6/2, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Andrea Kupcova (, e-mail: 
luccky.event@gmail.com)

21.5.2019 za mesiac (od 
520)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 24.06.2019 ; - staranie sa o chod pridelených 
prevádzok /objednávky tovaru, kontrola uzávierok, a iné pod a 
pokynov zamestnávate a/  
- zastupovanie zamestnancov počas dovoleniek

Prevádzkový 
elektrikár (4)

EL-MONT - ZH s. r. 
o.(Priemyselná 12, Žiar 
nad Hronom, 96563)

Ing. Lenka Katinová (tel.: 
+421918500506, e-mail: 
sekretariat@elmontzh.sk)

17.4.2019 za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Elektrikárske práce, montáž, údržba
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Príslušník 
mestskej polície 
(1)

Mesto 
Kremnica(Štefánikovo 
námestie 1/1, 
Kremnica, 96701)

Mgr. Roman Brhlík (tel.: 
+421452289787, fax: 0456742505, 
e-mail: 
roman.brhlik@kremnica.sk)

12.2.2019 za mesiac (od 
583,5)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; § 5 a § 25 zákona Slovenskej národnej 
rady o obecnej polícii č. 564/1991 Zb.:  
- bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne a 
odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície  
- úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie 
pred získaním odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície  
-  zabezpečenie výkonu hliadkovej služby  
- zabezpečenie výkonu stálej služby na útvare mestskej polície  
- oznamovanie zistených skutočností príslušným orgánom  
- kontrola dodržiavania platných zákonných ustanovení a 
všeobecne záväzných nariadení prijatých mestom Kremnica  
- monitorovanie objektov napojených na PCO; vyhodnocovanie 
prijatých správ a poplachov v PCO
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Profesionálny 
vojak/vodič sk. 
C/Močiar (1)

Ministerstvo obrany 
Slovenskej 
republiky(Močiar 1, 
Sklené Teplice, 96982)

kpt. Ing. Peter ZIBRÍK, PhD. 
(tel.: +421960317755, e-mail: 
regrutacia@mil.sk)

19.11.2018 za mesiac (od 
778,5)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.08.2019 ; Riadite  Personálneho úradu OS SR 
pod a § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych 
vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o 
podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení 
výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania 
vyhlasuje 10. januára 2019 výberové konanie na obsadenie vo ných 
funkcií v štátnej službe profesionálnych  vojakov  takto:  
  
Názov výberového konania:  Výberové konanie na funkciu čakate  
– prípravná štátna služba  
    
Číslo výberového konania:  3P/2019, 4P/2019, 1P/2010, 2P/2020   
    
Druh štátnej služby:  prípravná štátna služba pod a § 22 zákona č. 
281/2015 Z.z.                                      
    
Názov funkcie:  čakate   
   
Predpokladaný nástup: 3P/2019 - august 2019, 4P/2019 - október 
2019, 1P/2010 - január 2020, 2P/2020 - marec 2020   
    
Podmienky prijatia do štátnej služby :  
    
Do štátnej služby  možno prijať občana, ak   
  
a) požiadal o prijatie do štátnej služby,  
b) ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov 
veku a v roku prijatia dosiahne najviac vek 30 rokov,  
c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,  
d) má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne 
občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je   
1.členským štátom Európskej únie, alebo  
2.členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú 
obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika,  
e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,  
f) je bezúhonný,  
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g) je spo ahlivý,  
h) ovláda štátny jazyk,  
i) dosiahol vzdelanie na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, do 
ktorej má byť po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený; to 
neplatí, ak ide o profesionálneho vojaka, ktorý počas prípravnej 
štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium, na ktoré bol 
prijatý,  
j) ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, 
ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby pod a osobitného 
predpisu,  
k) je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný,  
l) ku dňu prijatia do štátnej služby skončil činnosti, ktorých 
vykonávanie je obmedzené alebo zakázané pod a § 12 a ku dňu 
prijatia do štátnej služby skončil, prerušil alebo pozastavil výkon 
činností, ktorých vykonávanie je zakázané pod a § 13,  
m) nie je voči nemu vedené trestné stíhanie,  
n) súhlasí s výkonom štátnej služby pod a potrieb služobného 
úradu,  
o) úspešne absolvoval výberové konanie.

Projektový 
manažér (1)

Mesto Žiar nad 
Hronom(Š. Moysesa 
46, Žiar nad Hronom, 
96519)

Ľubica Tőrőková (tel.: 
+4216787145, e-mail: 
lubica.torokova@ziar.sk)

10.5.2019 za mesiac (od 
826) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: 01.07.2019 ; spracovávanie projektovej 
dokumentácie, tvorba projektov a ich následná realizácia
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Psychológ NP 
DEI III (1)

Centrum pre deti a 
rodiny Kremnica(J. 
Horvátha  924/78, 
Kremnica, 96701)

Mgr. Andrea Slažáková (tel.: 
+421918907779, e-mail: 
socialne1@dedmauricius.eu)

21.5.2019 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - vykonávanie odbornej činnosti v 
prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom 
prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon 
opatrení SPOD a SK,  
- aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri 
poradenskej pomoci dieťaťu a rodine, posúdenie perspektívy 
odbornej psychologickej intervencie do budúcnosti - prognóza, 
naznačiť perspektívu spolupráce s klientom (frekvenciu a spôsob 
stretnutí – ambulantne/terénne, individuálne/skupinovo)  
- využitie odborných psychologických metód na podporu rodiny pri 
plnení základných funkcií – prevencia sociálnopatologických javov,  
- individuálna a skupinová forma práce počas riešenia rodinných 
konfliktov   
- multidisciplinárny prístup zameraný na minimalizáciu príčin 
konfliktov,  
- sprievodné poradenstvo rodinám v kríze zamerané na 
predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny – obnova vzťahových väzieb 
(rodičovských, súrodeneckých, rodinných), zachovanie integrity 
osobnosti dieťaťa,  
- realizácia primárnej psychologickej prevencie zameranej na 
prácu s rizikovými skupinami detí,  
- poskytovanie odbornej pomoci pri obnove vzťahov medzi rodičom 
a dieťaťom počas rozchodu/rozvodu rodičov,  
- sprostredkovanie odbornej psychologickej pomoci v príprave 
mladých dospelých na osamostatnenie,  
- spolupráca a odborná konzultácia so subjektmi participujúcimi 
na riešení sociálnej situácie dieťaťa a jeho rodiny,  
- vypracovanie spisovej dokumentácie psychológa (psychologických 
správ, záznamov a pod.),  
- účasť na tvorbe a realizácii tréningových a rozvojových 
programov,  
- participácia na zhodnocovaní plnenia účelu výchovného opatrenia 
a navrhovaní  ďalšieho postupu,  
- spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi PSVR,  
- spolupráca s príslušnými subjektmi a konzultácie na účely 
rozhodovania vo by opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácii 
dieťaťa,  
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- plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Recepčná, 
recepčný (1)

Horský hotel Minciar, 
s.r.o.(Partizánska 
dolina 531/21, 
Kremnica, 96701)

Soňa Schmidtová (tel.: 
+421911590640, e-mail: 
schmidtova@minciar.com)

1.5.2019 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; práca v hotelovej recepcii na týždňové 

turnusy

Recepčný/á/ pre 
hotel 
GOLFER*** 
Kremnica - denné 
zmeny (2)

FLOREN, 
a.s.(J.Horvátha 910/50, 
Kremnica, 96701)

Ing. Zuzana Bielikova (tel.: 
+421907809500, e-mail: 
z.bielikova@golfer.sk)

25.4.2019 za mesiac (od 
650)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Hotel GOLFER*** Kremnica - miesto 
celoročného vyžitia celkom po novom je rodinný hotel, ktorý sa 
nachádza v Kremnici priamo nad kúpaliskom. Má rozmanitú 
klientelu od eventy, firemné večierky, romantické pobyty ako i 
pobyty pre rodiny s deťmi. Ponúka 34 izieb pre 64 + 25 hostí, 
reštauráciu, bazén, jacuzzi, športové aktivity, 1 ve kú a 2 malé 
seminárne miestnosti.  
  
Profil:  
- ideálny kandidát nemusí mať 100% vedomosti, ale správny 
prístup   
- prax na recepcii je výhodou, nie však podmienkou  
- jazykovo vybavený (Aj) a Sj :)  
- znalosť rezervačného systému výhoda, nie však nutnosť.  
  
Všetko ťa naučíme.  
  
Jedná sa o prácu na dvojdennné smeny (ranná, poobedná), 
spravodlivo rotované cez víkendy a sviatky.  
  
Na recepcii poskytujeme zadnú oddychovú miestnosť.  
Poskytujeme ubytovanie grátis.  
Práce je vhodná aj pre študentov.  
Obsluha hosti v lobby bare a piano bare, v prípade menšieho počtu 
hostí na hoteli
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Referent 
prevádzky Vodný 
raj Vyhne (1)

Obec Vyhne(Vyhne 26, 
Vyhne, 96602)

Mgr. Michal Kubaliak (tel.: 
+421903446213, fax: 0903446213, 
e-mail: 
kubaliak@vodnyrajvyhne.sk)

7.4.2019 za mesiac (od 
820) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - evidencia skladového hospodárstva,  
- zastupovanie prevádzkového manažéra v čase jeho neprítomnosti,   
- kooperácia na marketingových aktivitách prevádzky,   
- administratívna  podpora vedenia prevádzky,  
- komunikácia so zákazníkmi, s partnermi,  
- vybavovanie operatívnych záležitostí,  
- objednávky tovaru,  
- príprava účtovných podkladov,  
- ďalšie práce pod a pokynov nadriadeného.

Riadite  / - ka 
Materskej školy 
Janova Lehota 
(1)

Obec Janova 
Lehota(Janova Lehota 
38, , 96624)

Ing. Daniel Necpál (tel.: 
+421456726262, e-mail: 
janovalehota@janovalehota.sk)

15.4.2019 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: 01.07.2019 ; 

Robotník 
skladového 
hospodárstva (1)

Laná, a.s.(Priemyselná 
12, Žiar nad Hronom, 
96563)

Emília Udičková (tel.: 
+421918923869, e-mail: 
udickova.emilia@lana.sk)

30.5.2019 za hodinu (od 
2,87)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; - sledovanie stavu a limitov zásob na 
sklade a dávanie podnetov na nákup  
- príjem, vstupná kontrola, prebratie, identifikácia a uskladnenie 
došlých komodít  
- výdaj materiálu a produktov zo skladu pre potreby výroby a 
ďalších činností  
- udržiavanie poriadku a preh adnosti v sklade  
- vykonávanie vstupnej, priebežnej a výstupnej kontroly všetkých 
skladovaných komodít

Robotník v 
servisnej dielni 
(1)

Pivovar STEIGER 
a.s.(Pivovar Steiger 24, 
Vyhne, 96602)

Ivana Michalská (tel.: 
0456787234, fax: 0456772234, e-
mail: imichalska@steiger.eu)

13.5.2019 za mesiac (od 
750)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Kompletná príprava výčapných zariadení 

k montáži. Čistenie chladičov, výčapných stojanov a príslušenstva 
vo výčapnej technike.

Robotník(čka) v 
stáčiarni 
f aškového piva 
(1)

Pivovar STEIGER 
a.s.(Pivovar Steiger 24, 
Vyhne, 96602)

Ivana Michalská (tel.: 
0456787234, fax: 0456772234, e-
mail: imichalska@steiger.eu)

20.5.2019 za mesiac (od 
650)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca pri výrobnej linke na stáčanie 
f aškového piva.

Sestra na 
lôžkovom 
oddelení (3)

Svet zdravia, 
a.s.(Sládkovičova 11, 
Žiar nad Hronom, 
96537)

Ľubomíra Zimanová (tel.: 
+421911330486, e-mail: 
lubomira.zimanova@svetzdravia.
com)

16.1.2019 za mesiac (od 
849,06)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovate ská starostlivosť o pacienta na 
lôžkovom oddelení.
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Sestra, sestra so 
špecializáciou (2)

Domov dôchodcov a 
domov sociálnych 
služieb(SNP 594/139, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

PhDr. Marta  Šuhajdová (tel.: 
+421917112330, e-mail: 
suhajdova@ddzh.sk)

18.2.2019 za mesiac (od 
671)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; poskytovanie ošetrovate skej starostlivosti 
v ZSS

Sezónny 
zamestnanec 
oddelenia 
mestskej zelene 
(4)

Mesto 
Kremnica(Štefánikovo 
námestie 1/1, 
Kremnica, 96701)

Ing. Andrea Mutňanská (tel.: 
+421456700625, e-mail: 
andrea.mutnanska@kremnica.sk)

12.2.2019 za mesiac (od 
520)

Základné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Sezónna práca na oddelení mestskej 
zelene: údržba a úprava verejnej zelene, kosenie, starostlivosť o 
zeleň v meste

Signalista- 
Hronská 
Dúbrava (1)

Železnice Slovenskej 
republiky, 
Bratislava(Hronská 
Dúbrava 157, Hronská 
Dúbrava, 96611)

Veronika Stehlíková (tel.: 
+421911112073, e-mail: 
zsr.veronika.stehlikova@recrumai
l.com)

29.4.2019 za mesiac (od 
700)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.07.2019 ; Vašou úlohou bude:  
- zabezpečovanie dopravnej cesty pre vlaky a posun pomocou 
ústredne  
- sledovanie návesti vlakov  
- obsluha oznamovacích a zabezpečovacích zariadení   
- vedenie dopravných záznamov  
- prehliadka a prevádzkové ošetrovanie výhybiek v pridelenom 
obvode.

Skladník (1) FINALCAST, 
s.r.o.(Priemyselná 12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Mgr. Ing. Monika Chyliková (, e-
mail: 
majercikova.alexandra@finalcast.
sk)

23.5.2019 za hodinu (od 
4)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; - balenie Al odliatkov  
- prevoz Al odliatkov vysokozdvižným vozíkom

Sklenár (1) Simona Korenačková - 
WK(SNP 40, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Simona Korenačková (tel.: 
+421905527539, e-mail: 
simonakorenackova@gmail.com)

5.11.2018 za mesiac (od 
280)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; rezanie a brúsenie  skla, zrkadiel, 

zasklievanie okien a dverí, montáž izolačných skiel, montáž 
kuchynských zásten
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Sociálny 
pracovník (1)

Centrum pre deti a 
rodiny Kremnica(J. 
Horvátha  924/78, 
Kremnica, 96701)

Mgr. Andrea Slažáková (tel.: 
+421918907779, e-mail: 
socialne1@dedmauricius.eu)

20.5.2019 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - vykonávanie sociálnej práce v 
prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom 
prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon 
opatrení SPODaSK v súlade s účelom neodkladného resp.  
výchovného opatrenia,  
- spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely 
rozhodovania o vo be a uplatňovaní opatrení SPODaSK,  
- sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné 
metódy, postupy a techniky sociálnej práce,  
- sociálna práca pri vo be postupov riešenia sociálnej situácie 
dieťaťa,  
- realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,  
- participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní 
ďalšieho postupu,  
- spolupráca s ostatnými zamestnancami CDaR a KS a úradmi 
práce, sociálnych vecí a rodiny.

Špeciálny 
pedagóg (1)

Centrum pre deti a 
rodiny Kremnica(J. 
Horvátha  924/78, 
Kremnica, 96701)

Mgr. Andrea Slažáková (tel.: 
+421918907779, e-mail: 
socialne1@dedmauricius.eu)

20.5.2019 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; -  vedenie osobnej dokumentácie (osobný 
spis) dieťaťa v špeciálnopedagogickej starostlivosti -  realizácia 
špeciálnopedagogickej diagnostiky, rediagnostiky  
-  tvorba, písanie špeciálnopedagogických  správ z diagnostického 
vyšetrenia  
-  tvorba individuálnych a skupinových plánov 
špeciálnopedagogickej práce s deťmi  
-  vedenie záznamov o spolupráci pri riešení výchovno-vzdelávacích 
potrieb detí  
-  komunikácia so školami, školskými zariadeniami (MŠ, ZŠ, SŠ). 
Práca s integrovanými  deťmi v ZŠ.  
-  poskytovanie špeciálno-pedagogických intervencií, konzultácií,  
poradenstva a pomoci deťom, profesionálnym rodičom, náhradným 
rodičom, vychovávate om, ďalším členom odborného tímu  
-  realizácia  základných odborných činnosti v spolupráci s ďalšími 
členmi odborného a výchovného tímu -anamnestické, preventívne, 
diagnostické,  prognostické, plánovacie,  výchovno-korekčné  a 
výchovno-rehabilitačné, edukačné a reedukačné,  poradenské , 
intervenčné, stimulačné, relaxačné,  rehabilitačné, terapeutické
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Technický 
pracovník 
výrobnej linky 
(10)

PROPLUSCO spol. s r. 
o.(Priemyselná  12, 
Žiar nad Hronom, 
96563)

Mgr. Michaela Kukučková (tel.: 
+421910721259, e-mail: 
michaela.kukuckova@proplusco.s
k)

2.5.2019 za mesiac (od 
848)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vašou dennou náplňou práce bude 
starostlivosť o výrobnú linku:  
- zoradíte, prestavíte a nastavíte jednotlivé časti linky pod a 
technickej predlohy  
- dohliadnete na jej plynulý a bezporuchový chod  
- vyplníte požadované prevádzkové dokumenty  
- budete zodpovedný za pravidelné aj náhodné kontroly výroby

Technik emisnej 
a technickej 
kontroly (1)

STK AC car 
s.r.o.(Priemyselná 
1434, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Ján Vanka (tel.: +421905320600, 
e-mail: finance@stkziar.sk)

28.5.2019 za mesiac (od 
600)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; technik technickej a emisnej kontroly

Technik vo 
výrobe (1)

KOVIN, 
s.r.o.(Priemyselná 993, 
Hliník nad Hronom, 
96601)

Andrea Javorská (tel.: 
+421903991772, fax: 0903991772, 
e-mail: a.javorska@kovin.sk)

30.5.2019 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Príprava polotovarov pre frézovanie  

- Výroba a kompletizovanie výrobných zostáv a dielov  
- Spolupráca v rámci tímu

Učite /ka (4) Súkromná základná 
umelecká škola v 
Hliníku nad 
Hronom(Kamenárska 
209, Hliník nad 
Hronom, 96601)

Ing. Tonhajzerová (tel.: 
+421915706363, e-mail: 
szus.hlinik@gmail.com)

18.3.2019 za mesiac (od 
520) Vyššie odborné 

vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: 01.09.2019 ; Učite /ka - hra na klavíri - korepetície, 
hra na keyboarde, hra na akordeóne, hra na husliach.  
Pobočky školy: Žiar nad Hronom, Janova Lehota

Údržbár (1) ASPECT-VYHNE, 
a.s.(Vyhne 103, , 96602)

Personalista Personalistka (tel.: 
+421911068378, e-mail: 
kariera@hotelsitno.sk)

2.4.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Udržiavanie stavu objektu a areálu 

hotela v najlepšom stave  
- Kosenie trávnikov, odpratávanie opadaných listov, odpratávanie 
snehu  
- Zisťovanie a odstraňovanie drobných a väčších závad v celom 
areáli vnútornom  aj vonkajšom   
- Odstraňovanie technických závad na izbách, školiacich 
miestnostiach a prevádzkach  
- Príprava  školiacich miestností pod a pokynov

23



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Žiar nad Hronom
Údaje k 01.06.2019 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 03.06.2019 o 05:45

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Údržbár (1) ASPECT-VYHNE, 
a.s.(Vyhne 103, , 96602)

Personalista Personalistka (tel.: 
+421911068378, e-mail: 
kariera@hotelsitno.sk)

25.4.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Udržiavanie stavu objektu a areálu 

hotela v najlepšom stave  
- Kosenie trávnikov, odpratávanie opadaných listov, odpratávanie 
snehu  
- Zisťovanie a odstraňovanie drobných a väčších závad v celom 
areáli vnútornom  aj vonkajšom   
- Odstraňovanie technických závad na izbách, školiacich 
miestnostiach a prevádzkach  
- Príprava  školiacich miestností pod a pokynov

Údržbár, 
elektrikár - 
Bartošova 
Lehôtka (1)

Prievidzské pekárne a 
cukrárne, 
a.s.(Bartošová Lehôtka  
222, Bartošova 
Lehôtka, 96701)

Ing. Róbert Čunderlík (tel.: +421 
918604732, e-mail: praca@ppc.sk)

30.4.2019 za mesiac (od 
1500)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Tvojou náplňou práce bude:  
- zabezpečovať fungovanie strojov a zariadení pod a 
bezpečnostných noriem  
- zabezpečovať pravidelné čistenie strojov a zariadení a rovnako aj 
pracovísk údržby  
- sledovanie technického stavu technologických zariadení  
- oprava strojno-technologických zariadení  
- preventívna údržba a odstraňovanie porúch na základe programu 
údržby  
- zasahovať v prípade porúch strojov a zariadení  
- vykonávať pravidelnú strojársku údržbu, zabezpečovať správny 
chod bežných zariadení v závode  
- inštalácia a montáž nových zariadení technického charakteru

Vedúca 
prevádzkovej 
jednotky 019 
Lúčky (1)

COOP JEDNOTA 
ŽARNOVICA, 
spotrebné 
družstvo(Lúčky 85, 
Lúčky, 96701)

Mária  Jazvinská (tel.: 
+421905878048, fax: 
+4216812102, e-mail: 
hbencova@cjz.sk, 
mjazvinska@cjz.sk)

2.11.2018 za mesiac (od 
432)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; vedie predpísanú evidenciu na PJ, 
objednáva a oceňuje tovar, sleduje záručné lehoty tovarov, predáva 
a účtuje vykonané nákupy

Vodár - inštalatér 
(5)

BBC Systém 
s.r.o.(Kamenárska 186, 
Hliník nad Hronom, 
96601)

Lukáš Baran (tel.: 
+421907515111)

6.6.2018 za mesiac (od 
640)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodárenské práce

Vodič - rozvoz 
stravy (2)

Matúš Kováč(SNP 50, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Matúš Kováč (tel.: 
+421911852633, e-mail: 
bigg.em@azet.sk)

21.5.2019 za mesiac (od 
550)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz jedál, upratovanie vozidla po 

skončení prace, skladanie krabíc, menšie pomocné práce.
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Vodič autobusu - 
SAD Zvolen, a. s. 
(Žiar nad 
Hronom) (5)

Slovenská autobusová 
doprava Zvolen, 
akciová 
spoločnosť(Priemyselná 
257, Žiar nad Hronom, 
96501)

Jana  Filusová (tel.: 
+421455313301, e-mail: 
sekretariat.zh@sadzv.sk)

19.9.2018 za hodinu (od 
3,4)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava cestujúcich v rámci MHD, 
prímestskej, dia kovej dopravy.

Vodič dodávky - 
VP sk. B+E (1)

ZH Trans, s. r. 
o.(Sládkovičova 498/28, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Peter Novotný (tel.: 
+421917555959, e-mail: 
peter@zhtrans.sk)

22.10.2018 za mesiac (od 
1000)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič dodávky s vozíkom v rámci EÚ, 
týždňové turnusy, víkendy doma.

Vodič kamiónu 
(10)

Cora Trans, 
s.r.o.(Priemyselná 31, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Marek Giláň (tel.: 
+421456727171, e-mail: 
info@coratrans.sk)

6.5.2019 za mesiac (od 
576)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič kamiónu 
(15)

SLOVAGROTRANS 
a.s.(Priemyselná 628, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Milan Broda (tel.: 
+421456722417, fax: 0456722417, 
e-mail: broda.milan@tir.sk)

28.5.2019 za mesiac (od 
800)

Základné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Preprava tovaru pod a požiadaviek 
zákazníka.
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Vodič 
medzinárodnej 
kamiónovej 
dopravy (5)

BRAVO LOGISTICS, 
s. r. o.(Námestie Matice 
Slovenskej 2, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Mgr. Mariana Kubáňová (tel.: 
+421911330361, e-mail: 
personalne@bravolog.sk)

16.1.2019 za mesiac (od 
700) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; ČO BUDETE ROBIŤ?  
• Začínať a končiť turnus budete vždy v ten istý deň v týždni (napr.  
Pondelok 12:00 hod./nasledujúci pondelok 11:59 hod.   alebo  
Piatok 12:00 hod./nasledujúci piatok  11:59 hod.), po ukončení 
turnusu budete mať týždeň vo na  
• Budete viesť návesovú súpravu v krajinách EÚ (prevažne 
Nemecko)  
• Budete nakladať/vykladať prepravovaný náklad, zabezpečovať 
náklad  
• Budete pravidelne informovať prideleného dispečera/disponenta a 
presne plniť jeho pokyny  
• Budete sa starať o zverenú súpravu, udržiavať vozidlo v čistom 
stave  
• Budete dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pravidlá 
defenzívnej a predvídavej jazdy, AETR  
• Budete jasne a bezchybne vyplňovať a odovzdávať CMR doklady  
• Nastupovať do práce budete v Žiari nad Hronom, striedať sa 
budete len na Slovensku –doprava firemným vozidlom  
  
  
HĽADÁME (Aký človek by ste mali byť?):  
• Niekoho, kto má naozaj rád svoje povolanie vodiča  
• Niekoho, kto už nechce bojovať s nedostatkom času pre svoju 
rodinu a deti  
• Človeka, ktorému spo ahlivosť a bezpečnosť je vlastná – je to náš 
nástroj, s ktorým pracujeme a aj „výrobok“, ktorý predávame  
• Toho, kto efektívne využíva svoj pracovný čas, výmenou za 
dostatok času s rodinou a slušný plat  
• Niekoho, kto si uvedomuje dôležitosť dodržiavania pravidiel 
cestnej premávky, predvídavej jazdy, AETR a vie, že ich 
porušením ohrozuje bezpečnosť svoju, ale aj svojej rodiny, okolia, 
bezpečné fungovanie firmy, zákazníka  
• Niekoho, kto si je vedomý toho, akým dôležitým článkom v 
dopravnej firme je on sám a od jeho vodičských schopností, 
zodpovednosti, čestnosti, sebakontroly, dôslednosti závisí úspešnosť 
firmy, zákazníkov, ale aj úspešnosť a spokojnosť jeho  
• Niekoho, kto si uvedomuje dôležitosť svojho povolania, ale 
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zároveň dôležitosť práce celého tímu v dopravnej firme, dôležitosť 
zákazníkov a dodávate ov  
• Vodiča, ktorý vie, že nedbanlivosť, hnevlivosť, agresivita, 
požívanie omamných látok pri výkone jeho povolania môže mať 
fatálne následky a je mu to cudzie

Vodič MKD (1) HERMES s.r.o.(Na 
Vartičke 10, Žiar nad 
Hronom, 96501)

Ing. Miroslav Gábor (tel.: 
+421456734027, e-mail: 
gabor@hermes-sro.sk)

23.5.2019 za mesiac (od 
850)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič MKD (12) BRING TRUCKING 
a.s.(Priemyselná 12, 
Žiar nad Hronom, 
96563)

Martin Adamec (tel.: 
+421456016581, e-mail: 
martin.adamec@bring.com)

28.1.2019 za mesiac (od 
630)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie motorového vozidla pod a 
pokynov zamestnávate a a príprava dokumentov potrebných pre 
riadne vykonávanie prepravy.

Vodič MKD (20) BRING TRUCKING 
a.s.(Priemyselná 12, 
Žiar nad Hronom, 
96563)

Martin Adamec (tel.: 
+421456016581, e-mail: 
martin.adamec@bring.com)

19.3.2019 za mesiac (od 
630)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie motorového vozidla pod a 
pokynov zamestnávate a a príprava dokumentov potrebných pre 
riadne vykonávanie prepravy.

Vodič MKD (3) MANUEL 
s.r.o.(Šašovské 
podhradie  205, Žiar 
nad Hronom, 96501)

Roman Klacek (tel.: 
+421903544723, e-mail: 
manuel@manuel.sk)

7.5.2019 za mesiac (od 
600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie návesovej súpravy - v rámci 
krajín EU....

Vodič MKD (4) GENERAL 
TRUCKING, a.s.(SNP 
151, Žiar nad Hronom, 
96501)

Slavomír Pružina (tel.: 
+421905921333, fax: 
+421456739295, e-mail: 
s.pruzina@generaltrucking.sk)

27.3.2019 za mesiac (od 
700)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič MKD (5) Jozef Daxner - 
TEMPO(Kopernica 23, 
Kopernica, 96701)

Jozef Daxner (tel.: 
+4210903527767, e-mail: 
tempo@tempodaxner.sk)

28.1.2019 za mesiac (od 
650)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; vedenie motorového vozidla

Vodič 
nákladného 
vozidla (1)

TEMPO SLOVAKIA, 
s.r.o.(Československej 
Armády  234, 
Kremnica, 96701)

Jozef Daxner (tel.: 
+421903527767, fax: 
+421456743090, e-mail: 
tempo@tempodaxner.sk)

25.7.2018 za mesiac (od 
600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie motorového vozidla. Manipulácia 
s tovarom, nakladanie, vykladanie tovaru

Vodič 
nákladného 
vozidla VP 
sk.C+E (2)

ZH Trans, s. r. 
o.(Sládkovičova 498/28, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Peter Novotný (tel.: 
+421917555959, e-mail: 
peter@zhtrans.sk)

11.1.2019 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; MKD v EU na vozidle do 8,5 tony.
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Vodič 
špeciálneho 
motorového 
vozidla, robotník 
(2)

Banskobystrická 
regionálna správa ciest, 
a.s.(Priemyselná 6/647, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Mária  Ivaničová (tel.: 
+421918543601, e-mail: 
maria.ivanicova@bbrsc.sk)

27.5.2019 za mesiac (od 
638)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 03.06.2019 ; - Vedenie a bežná údržba cestných 

motorových vozidiel , špeciálnych motorových vozidiel  a techniky 
na údržbu ciest  alebo techniky na údržbu ciest v zimných a letných  
podmienkach  
     
- vykonávanie všetkých manuálnych činností bežnej údržby na 
určených úsekoch cestnej siete a  operatívne    odstraňovanie 
zistených alebo oznámených závad týkajúcich sa zjazdnosti ciest.

Vodič vozidla do 
3,5t (2)

MANUEL 
s.r.o.(Šašovské 
podhradie  205, Žiar 
nad Hronom, 96501)

Roman Klacek (tel.: 
+421903544723, e-mail: 
manuel@manuel.sk)

4.6.2018 za mesiac (od 
550)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie vozidla do 3,5t -  v rámci krajín 
EU....

Vychovávate  - 
Koordinátor 
samostatnej 
skupiny (1)

Centrum pre deti a 
rodiny Kremnica(J. 
Horvátha  924/78, 
Kremnica, 96701)

Mgr. Andrea Slažáková (tel.: 
+421918907779, e-mail: 
socialne1@dedmauricius.eu)

24.4.2019 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - riadenie a koordinovanie pracovného 
tímu v samostatnej skupine, prípadne samostatnej špecializovanej 
skupine  
- organizovanie pracovného času na skupine, plánovanie dovoleniek 
a riešenie vzniknutých situácií   
- zabezpečovanie jednotného výchovného prístupu k deťom  
- kladenie dôrazu na individuálny prístup k dieťaťu  
- výchovná a vzdelávacia činnosť na skupine   
- komunikovanie s vedením DeD a odborným tímom pri plánovaní 
práce s dieťaťom   
- spolupráca s biologickou rodinou dieťaťa  
- zabezpečovanie vo no-časových aktivít

Výrobno-
montážny 
pracovník (1)

ELBA, a.s.(ČSA 264/58, 
Kremnica, 96701)

Ing. Radka Gavorníková (tel.: 
+421 918381831)

30.4.2019 za mesiac (od 
685)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výrobno montážny pracovník, činnosti 
súvisiace s výrobou montážou a servisom bránových systémov. 
Dodržiavanie technologickej a pracovnej disciplíny a 
prevádzkových predpisov.

Výrobný 
pracovník v 
mäsovýrobe (1)

EKO-Produkt, 
s.r.o.(Kremnické Bane 
29, Kremnické Bane, 
96701)

Anabela Svitková (tel.: 
+421908691597, e-mail: 
Ekoprodukt.svitok@gmail.com)

24.5.2019 za hodinu (od 
6)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: 01.07.2019 ; Výroba kvalitných mäsových 

výrobkov pod a tradičných receptov, navažovanie surovín, práca 
na nových priemyselných strojoch v mäsovýrobe (kuter, miešačka 
mäsa...)  
Sanitácia a udržiavanie hygienických štandardov na zverenom 
úseku.
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Výrobný 
robotník (2) Tomáš, spol. s 

r.o.(Dolná Ždaňa 142, 
Dolná Ždaňa, 96601)

Ing. Peter Tomáš (tel.: 
+421905960807, e-mail: 
peter@tomassro.sk)

29.5.2019 za mesiac (od 
637)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba kŕmnych zmesí, vrecovanie a 
granulovanie kŕmnych zmesí.

Výrobný 
robotník (2)

TWS PLUS  
s.r.o.(Trnavá Hora 393, 
96611)

Mgr. Andrea Mekíšová (tel.: 
+421456700311, e-mail: 
twsplus@twsplus.sk)

26.3.2019 za hodinu (od 
3,45)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Jednoduché drevoobrábacie práce.  
Iné práce súvisiace s výrobou v TWS PLUS s.r.o.

Zámočník (2) Remeslo strojal, 
s.r.o.(Priemyselná 12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Daniela  Pradlová (tel.: 
+421918601454, fax: 0456723291, 
e-mail: pradlova@remeslo.com)

15.2.2019 za hodinu (od 
4)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovať pod a predloženej výkresovej 
dokumentácie - skladanie súčastí ve kých konštrukčných celkov.  
Oprava a údržba strojných zariadení.

Zdravotná sestra 
(3) Psychiatrická 

nemocnica Profesora 
Matulaya 
Kremnica(ČSA 
234/139, Kremnica, 
96701)

Štulajterová Marianna (tel.: 
+421456705113)

6.11.2018 za mesiac (od 
849,06) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytuje ošetrovate skú staarostlivosť v 
súlade s právnymi predpismi v rozsahu štúdiom a odbornou praxou 
získaných vedomostí a zručností pod a osobitného predpisu, 
štandartmi a lekárskou diagnózou.  
Študijný odbor:  zdravotná sestra  
Klasifikácia odboru vzdelania: ošetrovate stvo

Zlievač, 
formovač (2)

ALACO, 
s.r.o.(Priemyselná 873, 
Hliník nad Hronom, 
96601)

Miriam Karvašová (tel.: 
+421456762455, fax: 
+421456762455, e-mail: 
mkarvasova@alaco.sk)

30.4.2019 za mesiac (od 
650)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - výroba foriem na odliatky na 
formovacích strojoch  
- manipulácia s kovovými rámami a modelovými zariadeniami  
- odlievanie odliatkov do gravitačných kokíl  
- práca na 2 zmeny

Zoraďovač 
výrobnej linky (6)

TUBAPACK, 
a.s.(Priemyselná 12, 
Ždiar nad Hronom, 
96563)

Bc. Iveta Blahová (tel.: 
+421917527153, fax: 
+421456015312, e-mail: 
blahova.iveta@tubapack.sk)

30.1.2019 za mesiac (od 
850)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - plynulý a bezporuchový chod výrobného 

zariadenia,  
- zoraďovanie, prestavovanie a nastavovanie jednotlivých častí 
linky pod a technickej predlohy,  
- dodržiavanie technických noriem, technologických postupov a 
parametrov,  
- vypĺňanie požadovaných prevádzkových dokumentov.

Zvárač na CO2 
(135) (3)

Remeslo strojal, 
s.r.o.(Priemyselná 12, 
Žiar nad Hronom, 
96501)

Ing. Daniela Pradlová (tel.: 
+421918601454, fax: 0456723291, 
e-mail: pradlova@remeslo.com)

9.5.2019 za hodinu (od 
5)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zváranie taviacou sa elektródou v 
aktívnom plyne.
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