Pre členov SLOVES
a tých, ktorí sa ešte nerozhodli...

spolu dosiahneme viac

Vydané v spolupráci s f. Dalian, s.r.o a Printon s.r.o,
marec 2016, 0 ročník

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
v Programe SLOVES, ktorý bol schválený na VI. zjazde
SLOVES v októbri 2013 sme si v II. èasti Pracovnoprávne
vzťahy, odmeòovanie a sociálne zabezpeèenie vytýèili
jednu dôležitú úlohu, ktorej riešením sa náš odborový
zväz zaoberá prakticky od svojho vzniku, a to nerovné
postavenie odborárov v porovnaní s neodborármi na
pracovisku. Ide o problematiku, ktorá je predmetom
rokovaní všetkých zasadnutí našich orgánov, všetkých
rokovaní sekcií, závodných výborov, porád a školení v
regiónoch a v neposlednom rade aj predmetom rokovaní
orgánov KOZ SR.
Považujeme totiž za neudržate¾nú situáciu, keï ťarchu kolektívneho vyjednávania a obhajoby
práv zamestnancov znášajú odbory, prièom výhody z toho vyplývajúce sa automaticky vzťahujú
aj na neèlenov odborov. Dlhoroèné úsilie, aby èas nákladov odborov spojených s kolektívnym
vyjednávaním znášali zamestnávatelia, nepriniesli žiadané výsledky, ak neberieme do úvahy
èiastkový úspech v zákone o sociálnom fonde vo forme príspevku na kolektívne vyjednávanie,
ktorý sa však vôbec nevyužíva, resp. využíva sa ve¾mi ojedinele.
Z toho dôvodu h¾adáme všetky možnosti, aby boli naši èlenovia zvýhodnení v porovnaní s
ostatnými zamestnancami a aby èlenstvo v odboroch prinieslo nielen práva, ktoré vyplývajú zo
Stanov SLOVES a príspevky zo Sociálno-podporného fondu SLOVES ale aj ïalšie benefity, ktoré
výrazne zvýhodnia odborárov oproti neodborárom.
Na základe uvedeného sme prijali ponuku firmy Dalian, s.r.o, Prešov a dohodli sme spoluprácu v
oblasti životného a neživotného poistenia, ako aj poskytovanie služieb Slovak telekomu, a.s. Ak
bude z našej strany záujem, sú ochotní spracovať pre nás ponuku aj v oblasti iných služieb (napr.
leasing, finanèné služby a pod.), ktoré budú naši èlenovia požadovať. Dôležité je to, že tieto služby
a výhody z nich vyplývajúce budú môcť využívať len èlenovia odborov a ich rodinní príslušníci!!!
Je to prvý krok k tomu, aby sme nielen odlíšili odborárov od neodborárov a rozšírili benefity,
ktoré náš odborový zväz zabezpeèuje pre svojich èlenov, ale aj zatraktívnili èlenstvo v odboroch a
napokon, aby bolo jednoduchšie odpovedať na tú známu otázku: „preèo byť v odboroch?“
Na nasledujúcich stránkach sa nachádzajú všetky ponuky, ktoré pre vás firma Dalian, s.r.o., Prešov
pripravila. Sme presvedèení, že si každý z našich èlenov vyberie svoj benefit a možno to bude
dobrou motiváciou a inšpiráciou aj pre tých zamestnancov, ktorí doposia¾ so vstupom do odborov
váhajú.
JUDr. Mária Mayerová
predsedníèka SLOVES
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KTO SME
Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry (ïalej len „SLOVES“) je
stabilizovaná, silná a uznávaná organizácia zamestnancov verejnej správy a verejných
služieb, založená na demokratických princípoch, ktorá zaruèuje práva svojich èlenov a v
ažkých èasoch poskytuje sociálnu istotu.
SLOVES je samostatným dobrovo¾ným a politicky nezávislým združením èlenov,ktorí
pôsobia najmä v orgánoch štátnej správy, v iných štátnych orgánoch, v samospráve obcí
a miest, v organizáciách v zriaïovate¾skej pôsobnosti samosprávnych celkov, obcí a
miest a v ïalších organizáciách štátnej a verejnej správy a kultúry.
Základným poslaním SLOVES je združova èlenov na obhajobu ich práv a presadzovanie
ich pracovných, sociálnych, kultúrnych a ïalších záujmov a potrieb, ktoré vznikajú alebo
súvisia s vykonávaním ich zamestnania a zabezpeèia im dôstojnú životnú úroveò.
Bez odborov
- nie je možné uzatvori kolektívnu zmluvu,
- nie je možná kontrola nad dodržiavaním pracovnoprávnych, mzdových
predpisov ako aj predpisov o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci,
- zamestnávate¾ sám rozhoduje oplatových podmienkach zamestnancov, pracovnom a
služobnom poriadku, pracovnom èase a dovolenke, odchodnom, odstupnom a o tvorbe
a použití sociálneho fondu.
SLOVES poskytuje základným organizáciám
- pomoc pri kolektívnom vyjednávaní a vzorové kolektívne zmluvy,
- organizaènú a metodickú pomoc,
- poradenstvo v oblasti hospodárenia s odborovými prostriedkami,
- organizáciu a realizáciu vzdelávania funkcionárov,
- informácie o pracovnoprávnych predpisoch a predpisoch súvisiacich s výkonom
zamestnania,
- informácie o rokovaniach a vyjednávaniach na rôznych úrovniach,
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- informácie o medzinárodných skúsenostiach a aktivitách. SLOVES poskytuje svojim
èlenom
- priaznivejšiu úpravu pracovných podmienok vrátane platových podmienok a podmienok
zamestnávania vyjednanú v kolektívnych zmluvách vyššieho stupòa,
- bezplatné právne poradenstvo v pracovnoprávnych veciach,
- bezplatné právne zastupovanie v pracovnoprávnych súdnych sporoch,
- príspevky zo sociálno-podporného fondu,
- zväzovú rekreáciu vo vlastnom zariadení, hotel Gladius v Topo¾níkoch (str. 12)
a v hoteloch SOREA s príspevkom odborového zväzu,
- iné výhody vyplývajúce z èlenstva v SLOVES.
Viac ako dvadsa rokov histórie odborového zväzu je naplnených ažkou prácou, mnohými
úspechmi ale aj mnohými sklamaniami. Je však nespochybnite¾né, že po týchto rokoch
môžeme konštatova, že SLOVES je silnou, reprezentatívnou organizáciou zamestnancov
verejnej správy, ktorej profesionalitu a serióznos nemôže nikto spochybòova a ktorá má
pevné miesto v politicko-rozhodovacej štruktúre Slovenskej republiky.

Kontakt
Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry
Vajnorská 1
815 70 Bratislava
www.sloves.sk
Predsedníèka
JUDr. Mária Mayerová
Tel. +42102/50240339
Mobil: +421903447572
Email: mayerova@sloves.sk
Sekretariát:
Tel. +42102/50240410
Email: sloves@sloves.sk
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Dalian, s.r.o, Slovenská 39, 080 01 Prešov, www.dalian.sk
poistenie rôzneho druhu
vypracovanie ponúk úverových produktov až po čerpanie
vypracovanie ponúk leasingových produktov až po čerpanie
súčinnosť pri riešení poistných udalostí
sprostredkovanie telekomunikačných služieb
0948 881 188 - Mgr. Dalibor Gdovin - riaditeľ spoločnosti
0905 881 177 - Jana Hrižová zást. riaditeľa / asistentka pre leasing
0908 622 860 - Bibiana Mathiová - asistentka pre poistenie
0903 673 222 - Simona Kunayová - asistentka pre poistenie
0911 634 737 - Eva Takácsová - asistentka pre úvery hypotekárny špecialista (člen
partnerskej firmy DALIAN SLOVAKIA,s.r.o.)
0908 082 820 - Martina Dzuricová - asistentka pre služby O2 a Slovak Telekom a.s

mail: sloves@dalian.sk

Podpis rámcovej zmluvy o užšej spolupráci OZ SLOVES a f.Dalian
JUDr. Mária Mayerová a Mgr.Dalibor Gdovin
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Sadzobník povinného zmluvného poistenia pre členov odborových zväzov

za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Limit poistného plnenia :

Č. r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

- 5 mil.náhrada škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení
- 1 mil. náhrada vecných škôd a ušlého zisku

Druh vozidla

Objem motora

Motocykel so zdvihovým objemom

do 50 ccm vrátane alebo na elektrický pohon
nad 50 ccm do 350 ccm vrátane
nad 350 ccm
do 50 ccm vrátane alebo na elektrický pohon
nad 50 ccm do 350 ccm vrátane
nad 350 ccm
do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon
nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane
nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane
nad 2500 ccm
do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon
nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane
nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane
nad 2500 ccm
do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon
nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane
nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane
nad 2500 ccm
od 3500 kg do 12000 kg vrátane
nad 12000 kg

Motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou
do 400 kg so zdvihovým objemom valcov
Motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou
nad 400 kg so zdvihovým objemom valcov

Osobný automobil s celkovou hmotnosťou
do 3500 kg so zdvihovým objemom valcov

Dodávkový a malý nákladný automobil s
celkovou hmotnosťou do 3500 kg so
zdvihovým objemom valcov
Nákladný automobil s celkovou hmotnosťou
Ťahač návesov
Špeciálny automobil s celkovou
hmotnosťou do 3500 kg so zdvihovým
objemom valcov

do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon
nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane
nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane
nad 2500 ccm
Špeciálny automobil s celkovou
od 3500 kg do 12000 kg vrátane
hmotnosťou
nad 12000 kg
Pojazdný pracovný stroj s celkovou
do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon
hmotnosťou do 3500 kg so zdvihovým
nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane
objemom valcov
nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane
nad 2500 ccm
Pojazdný pracovný stroj s evidenčným
od 3500 kg do 12000 kg vrátane
číslom s celkovou hmotnosťou
nad 12000 kg
Pojazdný pracovný stroj bez evidenčného čísla, pojazdný pracovný stroj a snežný skúter so zvláštnym
evidenčným číslom “Z”
Obytný automobil s celkovou hmotnosťou do 10 000 kg
Sanitný automobil
do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon
nad 1300 ccm
Automobily banskej a vodnej záchrannej služby
do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon
trvale vybavené špeciálnymi prístrojmi na
záchranu života a zásahové vozidlá jednotiek
nad 1300 ccm
požiarnej ochrany
Ostatné automobily s evidenčným číslom s
od 3500 kg do 12000 kg vrátane
celkovou hmotnosťou
nad 12000 kg
Poľnohospodársky alebo lesný traktor s evidenčným číslom motorové vozidlo požívané výlučne na
prevoz včelstiev s evidenčným číslom
Traktor, motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor bez evidenčného čísla
Autobus len pre MHD
Trolejbus
Ostatné autobusy s celkovou hmotnosťou
do 5000 kg vrátane
nad 5000 kg
Prípojné vozidlo určené na ťahaniemotorovými
do 750 kg vrátane
vozidlami s výnimkou motorových vozidiel
uvedených v riadkoch 1-6, 21 a 43 s celkovou nad 750 kg
hmotnosťou
Prípojné vozidlo - náves určené na ťahanie motorovým vozidlom uvedeným v riadku 21
Prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidPV4

Kód vozidla

Ročné poistné
(EUR)

M1
M2
M3
TRO1
TRO2
TRO3
TRO4
TRO5
TRO6
TRO7
OA1
OA2
OA3
OA4
MNA1
MNA2
MNA3
MNA4
NA1
NA2
T
SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7

18,32
34,72
48,84
17,70
22,15
57,24
66,29
120,22
158,07
225,22
58,30
73,15
108,80
129,80
60,50
80,30
108,35
129,80
218,91
284,65
1356,93
44,93
81,50
107,75
139,87
201,26
333,57
29,86
37,22
77,56
167,85
226,46
318,56
35,15

O
S1
S2
ZS1

82,93
84,13
164,50
92,89

ZS2

99,59

OST1
OST2
TR1

405,55
534,59
30,79

TR2
ABM
TS
AB1
AB2
PV1

38,22
618,86
774,50
254,71
423,94
10,09

PV2

18,02

PV3
68,78
Poistné je zahrnuté v sadzbách
za tieto motorové vozidlá

Poznámka:
Ku každému flotilovému poisteniu sa pre dvojstopové motorové vozidlá (kategórie OA1 – OA4, MNA1 – MNA4, S1, S2, SA1 – SA4, ST1 – ST4, ZS1, ZS2)
s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3 500 kg poskytujú asistenčné služby zdarma.

Všetky produkty je možné objednať jedine prostredníctvom partnerskej firmy Dalian.
Dalian, s.r.o, Slovenská 39, 080 01 Prešov, www.dalian.sk, mail: sloves @dalian.sk
0908 622 860 - Bibiana Mathiová, 0903 673 222 - Simona Kunayová
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ÚVERY
Prečo využiť naše služby pri sprostredkovaní prípadne refinancovaní Vášho úveru?
Hypotekárne úvery v súèasnosti na slovenskom trhu poskytuje 10 bánk a 2 nebankové
spoloènosti. Pre klienta je ve¾mi zložité a èasovo nároèné zorientovať sa v spleti ponúk
všetkých bánk a vybrať si z nich tú najvýhodnejšiu. Ponuky bánk môžu byť èasto podmienené aj
doplnkovým produktom, ktorý klient môže ale aj nemusí potrebovať.

Ušetríme Vám èas aj peniaze. Ako?
- oslovíme za Vás všetky banky
- pripravíme a odprezentujeme Vám tie najvýhodnejšie ponuky
- vysvetlíme Vám všetky pre a proti jednotlivých ponúk, tak aby ste sa nemuseli prácne orientovať
vo všetkých zmluvných podmienkach
- prevedieme Vás celým procesom prípravy a èerpania hypotekárneho úveru
- všetky naše služby sú pre Vás bezplatné

Refinancovanie úverov bude od 21.marca lacnejšie
Od 21.marca 2016 vstupuje do platnosti novela zákona o úveroch na bývanie, ktorá okrem iného
prinesie aj zníženie pokuty za predèasné splatenie hypotekárneho úveru na 1%.

ÚROKOVÉ SADZBY na historických minimách
Úrokové sadzby sú v súèasnosti na historických minimách, platí to pre nové úvery ako aj
refinanèné úvery.

LEASING motorových vozidiel
Chcete kúpiť nové alebo jazdené auto?
Staèí nás kontaktovať a vybavíme leasing na kúpu motorového vozidla.
Taktiež zabezpeèíme potrebné podklady k úspešnej kúpe, ako je povinné zmluvné poistenie,
havarijné poistenie a vinkuláciu, èím Vám ušetríme èas, energiu a peniaze.

Hypotekárny špecialista
Eva Takácsová
0911 634 737
eva@dalian.sk
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Auto GO

Komplexné poistenie vrátane
úrazového poistenia vodiÿa

iného vaše bydlisko, vek vozidla a znaÿku, resp. model vozidla
bez Ànanÿného limitu a obmedzenia vzdialenosti
ɵ Výhodné sadzby pre vodiÿov od 30 rokov
ɵ Nižšie poistné až o 60 % pre vodiÿov s doloženým bezškodovým priebehom
ɵ Pripoistenie všetkých skiel, nielen ÿelného (s možnosŘou nulovej spoluúÿasti)
ɵ Pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu, ktoré vám pomôžu v prípade
poškodenia vozidla
• živelnou udalosŘou
• stretom so zverou alebo poškodenia zaparkovaného vozidla po priamom
kontakte so zverou
ɵ Pripoistenie náhradného vozidla teraz už aj k povinnému zmluvnému poisteniu
ɵ Vysoká variabilita (2 limity poistného plnenia pre povinné zmluvné poistenie,
3 varianty havarijného poistenia)

ZĹava 10 % pre ÿlenov
odborového zväzu

Navyše od nás môžte získaŘ aj tieto ZĸAVY
ɵ vstupnú až do 60 % (za 3 roky bez poistnej udalosti)

MO
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•O
U
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c

Preÿo si poistiŘ auto v AXA?
Výhody Auto GO
ɵ Odtiahnutie vozidla z miesta nehody v rámci celého Slovenska zadarmo

MIESTA

Z A DA R

Doprajte si moderné a komplexné poistenie s veĹkou mierou variability.

ɵ Nový spravodlivejší výpoÿet poistného zohĹadŁujúci viacero parametrov, okrem

Z
TIE

DY •
HO
NE

Postaráme sa o vás a vaše auto, keď nás budete
najviac potrebovaŘ

ve
i c e l é h o Sl o

ZADARMO nonstop
asistenÿné služby
Máte poruchu alebo nehodu?

Odtiahneme vaše nepojazdné vozidlo.

Dostali ste defekt?

Pneumatiku vám vymeníme a uhradíme
novú až do výšky 120 €, a to až 2 x roÿne.

Došlo vám náhle palivo?

Dovezieme vám nové.

Zabuchli ste si kĹúÿe v aute?

Pošleme vám odbornú pomoc.

Potrebujete poradiŘ?

Poskytneme vám
administratívno-právnu asistenciu.

Pošleme vám pomoc do 1 hodiny.
PokiaĹ to nestihneme, zaplatíme vám

20 €.

ɵ obchodnú 15 %
ɵ za viac produktov AXA 5 %
ɵ za roÿnú platbu 10 %

Pre uzatvorenie poistenia kontaktujte
Bibianu Mathiovú, tel.: 0908 622 860 alebo Simonu Kunayovú, tel.: 0903
0803 673 222, e-mail: info@dalian.sk, www.dalian.sk
Viac informácií o produkte Auto GO od AXA vrátane poistných podmienok nájdete na www.axa.sk
Produkt ponúka AXA pojišŘovna a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, þeská republika, IþO: 281 95 604, spoloÿnosŘ zapísaná
v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka ÿ. 12826, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizaÿnej zložky:
AXA pojišŘovna a.s., poboÿka poisŘovne z iného ÿlenského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IþO: 36 857 521, spoloÿnosŘ zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka ÿ. 1576/B
AXA linka: +421 2 2929 2929, Fax: +421 2 5949 1112, E-mail: info@axa.sk, www.axa.sk

Všetky produkty je možné objednať jedine prostredníctvom
partnerskej firmy Dalian.
Dalian, s.r.o, Slovenská 39, 080 01 Prešov,
www.dalian.sk, mail: sloves@dalian.sk
0908 622 860 - Bibiana Mathiová,
0903 673 222 - Simona Kunayová
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PLATÍ PRE
ZMLUVY S
DÁTU
PODPISU
DO 30. 4. 20 MOM
16

0903

Všetky produkty je možné objednať jedine prostredníctvom
partnerskej firmy Dalian.
Dalian, s.r.o, Slovenská 39, 080 01 Prešov,
www.dalian.sk, mail: sloves@dalian.sk
0908 622 860 - Bibiana Mathiová,
0903 673 222 - Simona Kunayová

8

Domov IN

Moderná ochrana vašej domácnosti
a nehnuteĹnosti s rozsiahlymi asistenÿnými
službami vrátane právnej asistencie
Zabezpeÿte svojmu domovu komplexnú ochranu
V prípade nepríjemných udalostí vám poisŘovŁa AXA poskytne
Ànanÿné prostriedky na odstránenie následkov škôd.

Domov IN, všetky druhy poistenia spojené s bývaním
ɵ Poistenie nehnuteĹnosti kryje škody na vašom byte, dome alebo inej budove
ɵ Poistenie domácnosti chráni vybavenie vášho domova
ɵ Poistenie obÿianskej zodpovednosti za škodu kryje škody, ktoré spôsobíte

niekomu inému v bežnom živote alebo v súvislosti s vlastníctvom nehnuteĹnosti
ɵ Výber poistenia podĹa potrieb klienta vo variantoch MINI, KLASIK alebo MAXI

ZADARMO
môžete ku každej
zmluve navyše získaŘ

ɵ Všetky druhy poistenia súvisiace s bývaním na jednej zmluve

• poistenie zodpovednosti
• rozsiahle asistenÿné služby
24 hodín denne, 7 dní v týždni

ɵ Poistenie obÿianskej zodpovednosti za škodu alebo z vlastníctva nehnuteĹnosti

Zabuchli ste si kĹúÿe vo dverách?

Preÿo si poistiŘ svoj majetok v AXA?
ZADARMO k poisteniu domácnosti alebo nehnuteĹnosti vo variantoch Klasik a MAXI

Pošleme vám odbornú pomoc.

ɵ Poistenie obÿianskej zodpovednosti s vyšším rozsahom poistenia a limitom

plnenia až do 400 tis. € je možné uzatvoriŘ aj samostatne, a to vo variantoch
PLUS alebo EXTRA

Prasklo vám vodovodné potrubie?
Náš technik vám ho opraví.

ɵ Poistenie elektroniky a športových potrieb v trvalo obývanej domácnosti

bez limitu
ɵ Výhodné pripoistenie škôd spôsobených povodŁou alebo záplavou do výšky

Vyrazila vám víchrica okná?

Zabezpeÿíme vám ich zasklenie.

dohodnutej poistnej sumy
ɵ Krytie nadštandardných rizík ako vandalizmus vrátane poškodenia fasády

sprejermi, poškodenie fasády zverou alebo poistenie škôd spôsobených víchricou
s rýchlosŘou už od 60 km/h a pod.
ɵ Predĵžená záruka ZADARMO na vybrané domáce spotrebiÿe v Domácnosti KLASIK
a MAXI
ɵ Online prístup k poistnej zmluve a vybavenie poistnej udalosti na www.axa.sk

Možnosti pripoistenia
ɵ Pripoistenie škôd spôsobených povodŁou alebo záplavou

Vytopili vám susedia domácnosŘ?

Prevezieme váš nábytok do bezpeÿia.

Riešite spor s dodávateĹom služieb?

Poskytneme vám
administratívno-právnu asistenciu.

Pošleme vám pomoc do 1 hodiny.
Ak to nestihneme, zaplatíme vám

20 €.

ɵ Pripoistenie právnej ochrany rodiny
ɵ Pripoistenie SAFE ONLINE

Pre uzatvorenie poistenia kontaktujte
Bibianu Mathiovú, tel.: 0908 622 860 alebo Simonu Kunayovú, tel.: 0903
0803 673 222, e-mail: info@dalian.sk, www.dalian.sk
Viac informácií o poistení Domov IN od AXA vrátane poistných podmienok nájdete na www.axa.sk
Produkt ponúka AXA pojišŘovna a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, þeská republika, IþO: 281 95 604, spoloÿnosŘ zapísaná
v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka ÿ. 12826, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizaÿnej zložky:
AXA pojišŘovna a.s., poboÿka poisŘovne z iného ÿlenského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IþO: 36 857 521, spoloÿnosŘ zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka ÿ. 1576/B
AXA linka: +421 2 2929 2929, Fax: +421 2 5949 1112, E-mail: info@axa.sk, www.axa.sk

Všetky produkty je možné objednať jedine prostredníctvom
partnerskej firmy Dalian.
Dalian, s.r.o, Slovenská 39, 080 01 Prešov,
www.dalian.sk, mail: sloves@dalian.sk
0908 622 860 - Bibiana Mathiová,
0903 673 222 - Simona Kunayová
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Cenník paušálov Slovak Telekom
pre členov Odborového zväzu
SLOVES.

Kód
B01
B02

Bez mobilu - Profesionál PLUS s VPS
50 minút SR/EU, SMS/MMS SR, Internet 500
150 minút SR/EU, SMS/MMS SR, Internet 500

Paušál
2,75 €
4,42 €

ceny bez DPH
SMS Internet
1,00 € 2,00 €
1,00 € 2,00 €

Akciový MT
bez MT
bez MT

Výsledná cena
bez DPH s DPH
5,75 €
6,90 €
7,42 €
8,90 €

Roč. poplatok
16,00 €
16,00 €

Kód
M01
M02
M03
M04
M05

S mobilom - Profesionál PLUS s VPS
100 minút SR/EU, SMS/MMS SR, Internet 500
250 minút SR/EU, SMS/MMS SR, Internet 2000
NON Stop SR, SMS/MMS SR, Internet 2000
NON Stop SR/EU, SMS/MMS SR/EU, Internet 2000
NON Stop SR/EU, SMS/MMS SR/EU, Internet 4000 250
prichádzajúcich minút v EU - 6€ zahrnuté v cene

Paušál
4,42 €
8,12 €
14,03 €
16,03 €
16,00 €

ceny bez DPH
SMS Internet
1,00 € 2,00 €
1,00 € 3,30 €
1,00 € 3,30 €
1,00 € 3,30 €
1,00 € 5,00 €

Akciový MT
Podnikateľ 90
Podnikateľ 150
Podnikateľ 300
Podnikateľ 300
Podnikateľ 300

Výsledná cena
bez DPH s DPH
7,42 €
8,90 €
12,42 € 14,90 €
18,33 € 22,00 €
20,33 € 24,40 €
28,00 € 33,60 €

Roč. poplatok
16,00 €
24,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €

16,00 €

1,00 €

M06 NON Stop SR/EU, SMS/MMS SR/EU, Internet 6000

11 €

mínus 40% z ceny
mobilu

Podnikateľ 300 mínus 40% z ceny
mobilu

28,00 €

33,60 €

30,00 €

Volania medzi všetkými mobilnými číslami týchto programov sú neobmedzené a zdarma !!!

Tieto balíky si môžete objednať tak ako sú navrhnuté, alebo si niektoré služby z neho vybrať a
tak si výslednú cenu znížiť.
Napríklad, ak nepotrebujete SMS, alebo Internet 500, zlacníte si mesačný poplatok o 3€.
Všetky paušály sú s nekonečným Internetom, po využití poskytnutých dát sa prenosová rýchlosť
zníži o polovicu.
Ročný poplatok - je administratívny ročný poplatok splatný pri podpise zmluvy. Na poplatok sa
nevzťahuje DPH.
Akciový MT - na požiadanie Vám vždy zašleme aktuálný cenník akciových telefónov a
zariadení.
Kontakt - Martina Dzuricová 0908 082 820
Mail - martina@dalian.sk
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Všetky produkty je možné objednať jedine prostredníctvom
partnerskej firmy Dalian.
Dalian, s.r.o, Slovenská 39, 080 01 Prešov,
www.dalian.sk, mail: sloves@dalian.sk
0908 622 860 - Bibiana Mathiová,
0903 673 222 - Simona Kunayová

Ponuka na poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb
spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.
Pre spoločnosť

DALIAN, s.r.o.
Marec 2015 v02
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HOTEL GLADIUS
Topoľníky

UBYTOVACIE
SLUŽBY
Hotelová časť ponúka
20 dvojposteľových izieb
bunkového typu
(bunka=2 dvojposteľové izby
+ WC + kúpeľňa + predsieň)
a 2 apartmány pre 2 osoby.
Vybavenie izieb: rádio,
farebný televízor. Hotel nemá
bezbariérový prístup, ani výťahy.

GASTRONOMICKÉ
SLUŽBY

DOPLNKOVÉ
SLUŽBY

Širokú ponuku jedál a nápojov
poskytuje reštaurácia s kapacitou
80 miest. Príjemné posedenie
a dobrú zábavu ponúka denný
bar s terasou s kapacitou 30 miest
a salónik pre 25 osôb.

Relaxačno-rehabilitačné služby:
hostia majú k dispozícii vnútorný
bazén (5 x 7 m), vonkajší bazén
s vírivkami, masážnu vaňu, saunu,
fitness, masáže.
Zábava: spoločenský večer spojený
s posedením pri hudbe, príjemné
posedenie v altánku
Športové aktivity: využívanie
tenisových kurtov, požičiavanie
bicyklov, stolný tenis, stolný futbal
billiard.

Rodinné dovolenky a rekreácie • Seniorské pobyty • Relaxačné pobyty • Rodinné oslavy • Plesy • Stužkové • Svadby

Hotel Gladius Topoľníky, Krivá ul. 445, 930 11 Topoľníky
Tel: 0917/ 550 185, fax: 031/55 82 134, hotelgladius@azet.sk

www.hotelgladius.sk
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Žiadosť o prijatie
za člena Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry
(ďalej len „SLOVES“)

Meno a priezvisko:

...................................................................................................................

Dátum narodenia:

...................................................................................................................

Trvalé bydlisko:

...................................................................................................................

Telefón:

...................................................................................................................

E-mail:

...................................................................................................................

Žiadam o prijatie za člena základnej organizácie SLOVES:
Názov základnej organizácie: ......................................................................................................
Beriem na vedomie, že v zmysle Finančného poriadku SLOVES je členský príspevok vo
výške 1% z čistej mesačnej mzdy a súhlasím s jeho úhradou formou zrážky zo mzdy
v prospech základnej organizácie SLOVES, ktorú vykoná môj zamestnávateľ na základe
vzájomnej dohody.
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre potreby SLOVES.

V ..................................................... dňa ..............................

..................................................
podpis žiadateľa
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Potvrdenie o členstve v odborovom zväze

Potvrdzujem, že pán (pani) ..........................................................................................................
je členom (členkou) Základnej organizácie SLOVES .................................................................
.......................................................................................................................................................
adresa ZO SLOVES: ....................................................................................................................
organizačné číslo ZO SLOVES: ..................................................................................................

V .................................................... dňa ...........................

...........................................................
predseda ZO SLOVES
(podpis, pečiatka)

Potvrdenie vydal: ...............................................

15

16

17

Školská 668
093 02 Vranov nad Topľou
e-mail: printon@printon.sk
www.printon.sk

Tel./ fax: 057/ 442 39 29, 442 12 86, 44 611 69
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