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Peniaze z bSK pomohli urobiť krajší Lamač 
Iniciatíva rodičov Lamača o.z. – Obnova pieskoviska v areáli 
MŠ sv. Filipa Neriho

Finančné prostriedky z  BSK boli v  plnej výške využité na zakúpenie zá-
vesnej dvojhojdačky pre deti, ktorá je súčasťou revitalizácie väčšej plochy 
starého pieskoviska v areáli materskej školy na Zlatohorskej ulici. Samotná 
realizácia projektu sa uskutočnila 7.11.2015, kedy boli vyhĺbené jamy na 
hojdačku a zabetónované jej potrebné časti. Cieľom revitalizácie starého 
pieskoviska bolo vytvorenie príjemného, podnetného, tvorivého a  bez-
pečného prostredia pre deti, ktoré na školskom dvore tráva veľkú časť dňa. 
Hojdačka bude využívaná na rozvoj pohybových a sociálnych kompeten-
cií, ktoré je v dnešnej dobe potrebné obzvlášť rozvíjať.

Rodinné centrum Obláčik -  Obláčik – miesto pre celú 
rodinu

Projekt financovaný 
z  dotácie BSK bol 
rozdelený do troch 
etáp. Prvou etapou 
bola kúpa multi-
funkčnej preliezačky 
na záhradu pre deti 
od 3 rokov, na ktorej 
sa deti môžu šmýkať, 

hojdať, liezť na vežu a šplhať po lane. Druhou etapou bola in-
štalácia zvukovej izolácie dverí, ktoré majú tlmiť hluk. Inštalácia 
plní dva účely – na jednej strane tlmí zvuky a umožňuje realizá-
ciu hlučnejších aktivít (hudobné, tanečné krúžky), a zároveň je 
pekným dekoračným prvkom, nakoľko je na izolácii umiestnená 
informačná tabuľa a na dolnú časť si deti môžu kresliť obrázky 
fixkami. Poslednou etapou bola kúpa odvlhčovača vzduchu, 
ktorý rieši problém vlhkého vzduchu, a tým aj vznik plesní.
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Máme pre Vás miesto: predavač/ka – pokladník/čka
Bratislava – Eisnerova ul.

SPRÁVNA VOĽBA PRE VAŠU KARIÉRU

 

KARIÉRA V SPOLOČNOSTI LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ponúkame Vám:
• stabilné zamestnanie v úspešnej a dynamickej
   spoločnosti, 
• atraktívne finančné ohodnotenie, 
• garantovaný ročný nárast mzdy po dobu 4 rokov, 
• rovnaká mzda pre mužov a ženy, 
• pracovný pomer na dobu neurčitú, 
• príjemnú atmosféru v motivovanom tíme, 
• prepracovaný systém zapracovania pod vedením
   trénera, 
• možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti
   a iných krajín, 
• preplácanie nákladov na ubytovanie pri presťahovaní
   po dobu 3 mesiacov,  
• práva na plný úväzok, dva dni v týždni voľné,
• možnosť skráteného úväzku,
• každá odpracovaná minúta zaplatená, 
• dovolenka nad rámec zákona, 
• doplnkové dôchodkové sporenie, 
• sabbatical – dlhodobé neplatené voľno, 
• stravné lístky v hodnote 3,80 €, 
• darčekové poukážky v hodnote 100 €, 
• vitamínový balíček, 
• vianočný večierok a letná akcia, 
• letný tábor pre deti, 
• firemné jubileum.

Pracovná náplň:
• práca na pokladni,
• doplňovanie tovaru na predajnú plochu,
• práca na predajnej ploche,
• práca v sklade predajne.

Váš profil:
• výučný list / stredoškolské vzdelanie,
• skúsenosť z obchodu vítaná,
   nie je podmienkou,
• príjemné a ústretové vystupovanie,
• schopnosť tímovej spolupráce,
• prozákaznícke myslenie,
• ochota k fyzickej práci.

Viac
informáciínájdete nawww.lidl.sk >Kariéra 

Viac
informáciínájdete nawww.lidl.sk >Kariéra 

Mestská časť Bratislava – Lamač ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú pomoc, ktorú môžu 
oceniť nielen dospelí, ale hlavne naše deti.


