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ADMINISTRATÍ
VNA 
LEKTORKA - 
ABSOLVENTSK
Á PRAX (1)

Kornel Kuvik , DiS - 
HACCP - WEBY - 
KURZY - 
VÝKRESY(Čerenčians
ka 27, Rimavská 
Sobota, 97901)

Kornel Kuvik, DiS (tel.: 
+421903065229, e-mail: 
kornel.kuvik@post.sk)

24.9.2019 za mesiac (od 
132)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Administratívne ekomické a lektorské 
činnosti.
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Agronóm - 
mechanizátor (1)

AGR s.r.o.(Lenartovce 
97, Lenartovce, 98044)

Bc. Ján Glemba (tel.: 
+421905207130, e-mail: 
yan.glemba@gmail.com)

22.7.2019 za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Agronóm  
Vykonáva, riadi a kontroluje:  
- Tvorbu a správu agronomického programu  
- Práce na poliach  
- Pripravuje plány hnojenia, osevný plán, skladbu osív a plánovanie 
operácií pre jednotlivé plodiny a parcely  
- Pripravuje plány chemických postrekov  
- Sleduje stavy porastov jednotlivých plodín  
- Sleduje používanie chemických prípravkov na plodiny  
- Kontroluje vykonávanie pracovných operácií a nastavenia 
používaných strojov a náradia  
- Kontroluje kvalitu prijatých osív a hnojív  
- Organizáciu dopravy pracovníkov na polia   
- Rozvoz obedov pracovníkom v súčinnosti s pomocným 
mechanizátorom  
- Administratíva spojená s agronómiou a riadením udí  
  
Navrhuje:  
- Spôsob skladovania osív pre jednotlivé plodiny v súčinnosti so 
skladom komodít  
  
Zodpovedá za:  
- Organizáciu prác na poliach  
- Chemické ošetrovanie rastlín  
- Evidovanie použitých materiálov  
- Preberanie tovaru v súčinnosti so skladom  
- Potvrdzovanie platnosti faktúr svojím podpisom  1x týždenne  
  
Personalistika:  
- Hodnotenie a odmeňovanie podriadených pracovníkov v 
súčinnosti s mechanizáciou  
- Evidencia a využívanie pracovného času v súčinnosti s 
mechanizáciou  
- Mimoriadne navrhuje odmeny za dobre odvedenú prácu  
- Včasné a pravidelné odovzdávanie pracovných výkazov 
zamestnancov  
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- Správa a aktualizácia vizuálnej komunikácie na pracovisku  
- Zodpovednosť za BOZP, PO a ŽP na pracovisku aj na poliach v 
súčinnosti s technikom BOZP, PO a ŽP  
  
Mechanizátor a manažér strojového parku  
Navrhuje a predkladá:  
- Pokyny a smernice v rámci pôsobnosti prevádzky  
- Opatrenia pre zvýšenie technickej úrovne prevádzky  
- Požiadavky na personálne, technické a materiálne zabezpečenie 
činnosti prevádzky  
- Pracovné náplne zamestnancov prevádzky  
Zodpovedá za:  
- Hospodárenie s pohonnými hmotami a mazacími olejmi  
- Neodkladné  opravy strojov na poli a na dvore mechanizácie  
- Tvorba a dodržiavanie plánu ostatných opráv a údržieb  
- Evidencia opráv, údržby a výmeny prevádzkových náplní  
- Technická kvalita vykonávaných opráv a údržieb  
- Preško ovanie pracovníkov prevádzky na údržbu a opravy a 
obsluhu všetkých typov strojov a zariadení v strojovom parku, 
vedenie evidencie o preberaní strojov a preškolení  
- Dodržiavanie technologickej disciplíny  
- Evidencia technických preukazov, technickej a prevádzkovej 
dokumentácie strojov  
- Pravidelné vykonávanie kontrolných prehliadok a emisných 
kontrol v staniciach STK na všetkých strojoch a zariadeniach, 
kontrola mýtnych jednotiek  
- Písomné nahlasovanie reklamácií v záručnej lehote a ich evidencia  
- Evidencia nákladov (PH, mazanie a náhradné diely, opravy) a 
výkonov na jednotlivé stroje, excel/denne – mesačná uzávierka, 
GPS  
- Evidencia všetkých škodových záznamov na strojoch a 
zariadeniach  
- Zodpovednosť za stav budov a technických zariadení, 
nahlasovanie opráv a údržieb  
- Zabezpečenie dostatočného počtu technicky spôsobilých strojov v 
súčinnosti s opravárenskou dielňou  
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- Preberanie nových strojov aj strojov po opravách  
- Obhliadky vozidiel po nehodách v styku s poisťovňami  
- Fakturácia opráv poškodených vozidiel pre potreby uplatňovania 
vyniknutej škody  
- Zabezpečenie čistoty a hygienickej očisty strojov a zariadení  
- Sledovanie a evidencia nákladov, výnosov, poh adávok a 
efektívneho využívania finančných prostriedkov prevádzky pod a 
plánu  
- Pripravuje podklady pre medzistrediskovú fakturáciu  
- Potvrdzovanie platnosti faktúr svojím podpisom  1x týždenne  
- Organizáciu dopravy pracovníkov na polia v súčinnosti s 
agronómom a vedúcim

Architekt, 
projektant (2)

Ing.arch. Erik 
Klaubert(P.Dobšinskéh
o 1095/42, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. arch. Erik Klaubert (tel.: 
+421907900700, e-mail: 
e.klaubert@gmail.com)

8.7.2019 za mesiac (od 
1500) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Navrhovanie stavieb, vypracovanie 
stavebných projektov pre umiestnenie stavby, stavebné povolenie 
pre realizáciu stavby, komunikácia s klientmi a profesistami, 
inžinierska činnosť

Asistent sociálnej 
práce v rámci NP 
Podpora DEI NS 
III. (1)

Centrum pre deti a 
rodiny Rimavská 
Sobota(Cukrovarská 
127/17, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Iveta Badinková (tel.: 
+421472433022, e-mail: 
pam.rimavskasobota@ded.gov.sk)

17.9.2019 za mesiac (od 
688,5) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; -vykonávanie sociálnej práce so 
zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou  
-podie anie sa na zhodnotení situácie dieťaťa a jeho rodiny a 
posúdenia možnosti riešiť situáciu ambulantnou alebo terénnou 
formou  
-plnenie úloh vyplývajúcich z plánu sociálnej práce z dieťaťom a 
plánu vykonávania opatrení ambulantnou a terénnou formou  
-nácvik rodičovských a iných zručností rodiča a lebo inej fyzickej 
osoby a ďalšie odborné činnosti  
-plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného
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Asistentka, 
Sekretárka (1)

Ing.arch. Erik 
Klaubert(P.Dobšinskéh
o 1095/42, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. arch. Erik Klaubert (tel.: 
+421907900700, e-mail: 
e.klaubert@gmail.com)

24.9.2019 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; administratíva, organizácia práce a času, 

riešenie povolení a vyjadrení, komunikácia s úradmi, evidencia 
práce, pripravovanie podkladov pre účtovné obdobie, kontrola 
prijatých faktúr a vystavovanie nových faktúr, starostlivosť o 
materiálno – technické zabezpečenie kancelárie

Automechanik 
(2)

Gabriel 
Steiner(Školská 3142, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Gabriel Steiner (tel.: 
+421903269926, e-mail: 
steinergs@gmail.com)

2.8.2019 za mesiac (od 
650)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Automechanik, 
opravár 
pneumatík (2)

AGRO - MAX 
s.r.o.(Tormáš 586, 
Rimavská Sobota, 
97901)

František  Iváni (, e-mail: 
servis@maxxx.sk)

6.9.2019 za mesiac (od 
1200)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; servis osobných motorových vozidiel

Betonár 
stavebných 
dielcov (10)

GAVURA 
s.r.o.(Cukrovarská 
1604, Rimavská 
Sobota, 97901)

Adrian  Gavura (, e-mail: 
gavora1@centrum.sk)

31.8.2019 za hodinu (od 
3)

Základné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Betonovanie stavebných dielcov

Elektrikár (2) LUBAJ 
s.r.o.(Rimavská Baňa 
172, Rimavská Baňa, 
98053)

Miroslav Lubaj (tel.: 
+421908939171, e-mail: 
info@lubaj.sk)

29.5.2019 za mesiac (od 
830)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Eletrikár na stavbe.

Expedient (1) KORO, 
s.r.o.(CHrenovisko 
2674, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Denisa Gašparová (tel.: +421 
911 325 571, fax: +421911325571, 
e-mail: personalistika@koro.sk)

9.1.2019 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava výrobkov na expedíciu, 

vyskladňovanie výrobkov na jednotlivé distribučné linky, 
starostlivosť o priestory expedície. Práca 3 x do týždňa / obdeň.

Farmaceut (1) Lekáreň RIMAVA 
s.r.o.(P. Dobšinského 
30, Rimavská Sobota, 
97901)

Mgr. Janka Horváthová (tel.: 
+421911938758, e-mail: 
lekarenrimava@gmail.com)

4.10.2019 za mesiac (od 
1000) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; farmaceut
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Farmaceut (1) REN - MED spol. s 
r.o.(Železničná 686/23, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Pavel Ciprus (tel.: 
+421905514817, fax: 
+421475812167, e-mail: 
ciprus@rsnet.sk)

21.5.2019 za mesiac (od 
1350) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - vydávanie liekov na lekársky predpis, 
vo nopredajných liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového 
sortimentu lekárne,   
- príprava IPL,  
- spracovávanie lekárskych predpisov a zdravotných poukazov 
pomocou výpočtovej techniky,   
- poskytovanie poradenstva pacientom oh adom správneho 
užívania, dávkovania, prirodzených a ved ajších účinkov liekov,  
- je zodpovedný za manipuláciu s omamnými a psychotropnými 
látkami v zmysle zákona 139/1998 Z.z. a s určenými látkami v 
zmysle zákona 331/2005 Z.z.,  
- kontrolovanie stavu skladových zásob, objednávanie liekov, 
zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu lekárne,  
- kontrolovanie kvality liečiv, prijímanie liekov a surovín do 
skladovej evidencie,  
- kontrolovanie správnosti uloženia a uskladnenia liekov a 
zdravotníckeho materiálu,  
- plní ďalšie úlohy pridelené svojim nadriadeným

Finančný 
konzultant (2)

Marcel 
Vranský(Hlavné 
Námestie 1, Rimavská 
Sobota, 97901)

Marcel Vranský (tel.: 
+421903966706, e-mail: 
marcel.vransky@oz.allianzsp.sk)

16.1.2019 za mesiac (od 
950) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Starostlivosť o klientov spoločnosti  
- Vytváranie analýz potrieb a finančných plánov  
- Hypotekárne poradenstvo  
- Strategické plánovanie zhodnotenia fin. prostriedkov  
- Klientsky pracovník  
- Telefonický operátor  
- Lokalita Rimavská Sobota, Lučenec, Detva, V. Krtíš, Torna a
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Fyzioterapeut (1) Svet zdravia, 
a.s.(Šrobárova 1, 
Rimavská Sobota, 
97912)

Michaela Pivniková (tel.: 
+421475612421, e-mail: 
michaela.pivnikova@svetzdravia.
com)

9.7.2019 za mesiac (od 
849,06) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatne vykonáva odborné pracovné 
činnosti vo fyzioterapii, v preventívnej, diagnostickej, 
terapeutickej, poradenskej, výchovnej, vzdelávacej a výskumnej 
oblasti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

Grafik prípravy 
tlače (1)

AVEST, 
s.r.o.(Jesenského 1 , 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Peter Krajňák (tel.: 
00421905525431, e-mail: 
avest@avest.sk)

20.3.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práce v polygrafickej výrobe, potlače, 

spracovanie grafických návrhov. 

Grafik prípravy 
tlače (1)

Vytnes.s.r.o.
(Hviezdoslavova  
439/6 , Rimavská 
Sobota, 97901)

Otto Básti (tel.: 00421915834425, 
e-mail: 
vytnesdirector@stonline.sk)

9.7.2019 za mesiac (od 
625)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Gynekológ na 
ambulancii (1) GEMERCLINIC, 

n.o.(ul. Jesenského 102, 
Hnúšťa 1, 98101)

Pani Trnavská (tel.: 
00421949352939, e-mail: 
gemerclinic@gmail.com)

10.6.2019 za mesiac (od 
1980) Vysokoškolské 

vzdelanie tretieho 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Horizontkár (2) CSM Industry 
s.r.o.(Daxnerova 756 
756, Tisovec, 98061)

PhDr. Sylvia Kurtíková (tel.: 
+421903238895)

30.9.2019 za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Obrábanie kovov na strojoch WPD 130 a 

WPD13.

Kaderník (1) Renáta Kureková - 
R.K.ŠTÚDIO(Hlavné 
Námestie 12, Rimavská 
Sobota, 97901)

Renata Kureková (tel.: 
00421903551931, e-mail: 
rkstudio@rsnet.sk)

8.11.2018 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Klampiar 
motorových 
vozidiel (1)

Gabriel 
Steiner(Školská 3142, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Gabriel Steiner (tel.: 
+421903269926, e-mail: 
steinergs@gmail.com)

2.8.2019 za mesiac (od 
650)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Klientský 
poradca - 
Rimavská 
Sobota, Hnúšťa 
(2)

KOOPERATIVA 
poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance 
Group(Jánošíkova 2, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Peter Kamenský (tel.: 
+421917552077, e-mail: 
kamensky@koop.sk)

5.8.2019 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.

Konštruktér (1) ROLLER, spol. s 
r.o.(Po ná 328/4 , 
Jesenské, 98002)

Ing. Ladislav Klement  výrobno-
technický riadite  (tel.: 
+421905802934, e-mail: 
klement@roller.sk)

18.1.2019 za mesiac (od 
500)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kreslenie výkresov výrobnej 
dokumentácie pod a zákaziek, konštrukčné práce.  

Kozmetik (1) Renáta Kureková - 
R.K.ŠTÚDIO(Hlavné 
Námestie 12, Rimavská 
Sobota, 97901)

Renáta Kureková (tel.: 
+421903551931, e-mail: 
rkstudio@rsnet.sk)

24.4.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Kuchár (1) Bowl Center, 
s.r.o.(Cukrovarská 
21/A , Rimavská 
Sobota, 97901)

Kristián Tóth (tel.: 
+421911470924, e-mail: 
kik@rsnet.sk)

13.9.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár v pizzérii.

Kuchár (1) Hélia n.o.(Neporadza 
97, 98045)

(tel.: 047/5594647, e-mail: 
helianodss@post.sk)

13.9.2019 za mesiac (od 
550)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár. Vyhotovenie raňajok , navarenie 
obedov a večerí, vydanie olovrantu a desiaty.

Kuchár (1) ZORAYA 
s.r.o.(Cukrovarská  
5231/14, Rimavská 
Sobota, 97901)

Krausová Andrea (tel.: 
+421907871629, e-mail: 
info@zoraya.sk)

19.9.2019 za hodinu (od 
5)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár.
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Kuchár (2) P&R GRUPPE 
s.r.o.(Sídlisko Rimava 
4709/, Rimavská 
Sobota, 97901)

Roman Matheidesz (tel.: 
+421904576580, e-mail: 
mates.r@zoznam.sk)

19.8.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár v pizzérii.

Kuchár (okrem 
šéfkuchára) (1) Jana Nirházová(Š.M. 

Daxnera 920/, Hnúšťa, 
98101)

Jana Nirházová (tel.: 
00421940256777, e-mail: 
jananirházová@gmail.com )

10.12.2018 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava teplých pokrmov a hotových 

jedál. 

Laborant na 
oddelení chémie 
(1)

ALS SK, s. r. 
o.(Kirejevská 1678, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Ľuboš Fraňo (, e-mail: 
lubos.frano@alsglobal.com)

16.9.2019 za mesiac (od 
650)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Úspešný uchádzač bude vykonávať 
chemické analýzy v pitných, balených, odpadových a bazénových 
vodách za účelom zisťovania ich kvality, alebo zdravotnej 
nezávadnosti.  
Princípy analýz :  
- spektrofotometrické  
- titračné  
- destilačné  
- gravimetrické  
- volumetrické

Lektor/Tréner 
kurzu AVS 
(Rimavská 
Sobota) (1)

JOB & DUES agency 
s.r.o.(Čerenčianska 18, 
Rimavská Sobota, 
97901)

PhDr. Zuzana  Džogan Drotárová 
(tel.: +421907538421, e-mail: 
infopraca@jdoffice.sk)

30.9.2019 za mesiac (od 
1500) Úplné stredné 

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Materiálová príprava kurzov  
- Zodpovednosť za vedenie kurzu  
- Vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií   
- Aplikovanie teoretických poznatkov do praxe  
- Rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými 
zručnosťami   
- Kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, 
prípadne   
  praktických ukážok  
- Hodnotenie účastníkov vzdelávania  
  
Obsah vzdelávania:  
- informačné systémy pre automatizáciu systémov riadenia  
- základy strojárskej technológie, výrobné procesy, ich rozdelenie a 
kontrola kvality  
- základy automatizácie  
- priemyselné počítače  
- základy programovania  
- spracovanie, zber a archivácia dát
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Lekár (3) Svet zdravia, 
a.s.(Šrobárova 1, 
Rimavská Sobota, 
97912)

Michaela Pivniková (tel.: 
+421475612421, e-mail: 
michaela.pivnikova@svetzdravia.
com)

9.7.2019 za mesiac (od 
1192,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; poskytuje a zabezpečuje komplexnú 
zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru  
poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť  
poskytuje a zabezpečuje zdravotnícke výkony a postupy 
uskutočnené u pacientov na zistenie správnej diagnózy

Lekár 
(špecialista) (2)

Svet zdravia, 
a.s.(Šrobárova 1, 
Rimavská Sobota, 
97912)

Michaela Pivniková (tel.: 
+421475612421, e-mail: 
michaela.pivnikova@svetzdravia.
com)

9.7.2019 za mesiac (od 
2194,2) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; pracuje na pridelenom pracovisku ako 
samostatný lekár s kvalifikáciou  
poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v 
súlade s koncepciou daného odboru  
poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť  
poskytuje a zabezpečuje zdravotnícke výkony a postupy 
uskutočnené u pacientov na zistenie správnej diagnózy

Lekár RLP (1) Falck Záchranná 
a.s.(Hlavná 421, 
Hnúšťa, 98101)

Katarína Kupcová (, e-mail: 
katarina.kupcova@falck.sk)

19.6.2019 za mesiac (od 
1500) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonáva prvotné zhodnotenie 
zdravotného stavu osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej 
zdravotnej starostlivosti;  
• Vykonáva triedenie zranených a určuje závažnosť poškodenia 
zdravia, priority liečby a ošetrenia;  
• Odoberá anamnézu, zisťuje a rozpoznáva rizikové faktory, cielene 
ich vyhodnocuje;  
• Navrhuje a vykonáva najvhodnejšie diagnostické postupy a 
interpretuje ich výsledky;  
• Vykonáva diferenciálnu diagnostiku, stanovuje hlavné a ved ajšie 
diagnózy v súlade s anamnézou a fyzikálnym vyšetrením, 
intervenčnými a ďalšími vyšetreniami;  
• Navrhuje liečebné nefarmakologické a farmakologické výkony;  
• Vykonáva potrebnú liečbu a iné súvisiace činnosti;  
• Riadi súčinnosť medzi viacerými poskytovate mi neodkladnej 
zdravotnej starostlivosti;  
• Zaobchádza so zvereným majetkom v zmysle dohody o hmotnej 
zodpovednosti, dodržuje štandardné pracovné postupy, používa 
ochranné pracovné prostriedky, pridelený pracovný odev a obuv, 
navrhuje nadriadenému prípadné vylepšenia v organizácii práce 
posádky a rešpektuje pokyny nadriadeného.
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Majster odbornej 
výchovy- 
kaderník (1)

Súkromná stredná 
odborná škola, 
Francisciho 372 
Hnúšťa(Francisciho 
732, Hnúšťa, 98101)

Melinda Ádamová (tel.: 
00421902164275, e-mail: 
melindaadamova@gmail.com)

11.2.2019 za mesiac (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Majster odbornej 
výchovy- 
kozmetik (1)

Súkromná stredná 
odborná škola, 
Francisciho 372 
Hnúšťa(Francisciho 
732, Hnúšťa, 98101)

Melinda Ádamová (tel.: 
00421902164275, e-mail: 
melindaadamova@gmail.com)

11.2.2019 (-) Stredné odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Maliar (1) DUŠO s.r.o.(Kotlišská 
619, Hnúšťa, 98101)

Dušan Trnavský (tel.: 
00421905805064, e-mail: 
drevovyrobaduso@gmail.com)

15.4.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Maliar (1) GEMERSTAV 
s.r.o.(Cintorínska 
712,R.Sobota, 97901)

Róbert Ádam (tel.: 
00421902960444, e-mail: 
gemerstavrs@gmail.com)

8.3.2019 za mesiac (od 
540)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Manažér 
obchodnej 
skupiny (2)

Marcel 
Vranský(Hlavné 
Námestie 1, Rimavská 
Sobota, 97901)

Marcel Vranský (tel.: 
+421903966706, e-mail: 
marcel.vransky@oz.allianzsp.sk)

15.5.2019 za mesiac (od 
1300) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; - Vedenie a motivácia obchodného tímu  
- Angažovanie sa v náborovom procese  
- Adaptácia nových obchodníkov  
- Riadenie  kariérneho rastu obchodníkov  
- Vytváranie analýz a finančných plánov  
- Hypotekárne a úverové poradenstvo  
- Strategické plánovanie   
- Lokalita Rimavská Sobota, Lučenec, Detva, V.Krtíš, Torna a
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Masér (1) Renáta Kureková - 
R.K.ŠTÚDIO(Hlavné 
Námestie 12, Rimavská 
Sobota, 97901)

Renáta Kureková (tel.: 
+421903551931, e-mail: 
rkstudio@rsnet.sk)

24.4.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Montážny 
pracovník (7)

Victor Capital 
s.r.o.(Košická cesta , 
Rimavská Sobota, 
97901)

JUDr. Ladislav Juhász (tel.: 
00421948393399, e-mail: 
00421948372399)

28.8.2019 za mesiac (od 
520)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Nako ko PM sa vytvára v rámci § 54 
zákona o službách zamestnanosti - NP "Cesta na trh práce 2". PM 
musí byť obsadené UoZ, vedeným v evidencii úradu bez oh adu na 
dĺžku doby evidencie.  

Montážny 
pracovník 
prevetrávaných 
fasád (12)

I.MAR spol. s 
r.o.(Chrenovisko 2679, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Marek Kosorín (, e-mail: 
kariera@imar.sk)

11.10.2019 za mesiac (od 
624)

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

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž prevetrávaných fasád na bytových 
domoch.

Murár (5) BOŘUTMONT, 
s.r.o.(Rimavská 
Sobota , Rimavská 
Sobota, 97901)

Marta Bořutová (tel.: 
00421905296058, e-mail: 
peter.boruta@centrum.sk)

21.8.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Stavebné práce. Nástup ihneď. Práca v 
rámci celej SR.  
Výberové konanie sa bude konať dňa 6.9.2019 o 09:00 hod. v 
zasadačke na ÚPSVR Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, 979 01 
Rimavská Sobota,  prízemie č.d. 100. 

Murári a podobní 
pracovníci (20)

GAVURA 
s.r.o.(Cukrovarská 
1604, Rimavská 
Sobota, 97901)

Adrian  Gavura (, e-mail: 
gavora1@centrum.sk)

2.9.2019 za hodinu (od 
3)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Mäsiar, údenár 
(14)

TAURIS, 
a.s.(Potravinárska 6, 
Rim.Sobota, 97901)

Ing. Zuzana Sivičeková (tel.: 
00421475618278, e-mail: 
personalne@tauris.sk)

14.5.2019 za mesiac (od 
550)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Nákupca (1) CSM Industry 
s.r.o.(Daxnerova 756 
756, Tisovec, 98061)

PhDr. Sylvia Kurtíková (tel.: 
+421903238895)

18.9.2019 za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zodpovedanie za výber, zloženie a 
konečnú cenu objednávaných tovarov a služieb pre strojársku 
výrobu  
Monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenčných aktivít.  
Vyh adávanie a kontaktovanie nových dodávate ov, získavanie 
predbežných informácií o kvalite, cene a dodacích možnostiach.  
Vedenie obchodných rokovaní s potenciálnymi dodávate mi, 
vyjednávanie a dohadovanie zmluvných podmienok.  
Analyzovanie cenových ponúk, uzatváranie dodávate ských zmlúv 
a zadávanie objednávok.  
Zabezpečovanie vybavovania reklamácií.

Obchodník / 
Vedúci obchodu 
(1)

KORO, 
s.r.o.(CHrenovisko 
2674, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Denisa Gašparová (tel.: +421 
911 325 571, fax: +421911325571, 
e-mail: personalistika@koro.sk)

7.10.2019 za mesiac (od 
900)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Starostlivosť o existujúcich k účových 
obchodných partnerov,  
- vyh adávanie nových obchodných príležitostí a získavanie nových 
obchodných partnerov,  
- podporná obchodná činnosť (osobná, telefonická a elektronická 
komunikácia s obchodnými partnermi),   
- zalistovanie nových produktov u k účových zákazníkoch, 
optimalizácia predajného sortimentu,  
- spolupráca na príprave zmluvných dohôd, rokovanie o zmluvných 
podmienkach,  
- účasť na vytváraní plánov krátkodobého a dlhodobého zvyšovania 
tržieb spoločnosti,  
- zvyšovanie profesionality, výkonu a produktivity obchodného 
tímu spoločnosti a pod.

Opatrovate ka (1) Auxilium Plus n.o.(Číž 
139, Číž, 98043)

Ing. Mikuláš Reisz, riadite  (tel.: 
+421905975701, e-mail: 
auxilium@zoznam.sk)

4.10.2019 za mesiac (od 
540)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovate ská starostlivosť a staršie 
osoby a osoby so zdravotným postihnutím
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Operátor 
registrácie 
poplachov (1)

DUG, 
s.r.o.(Cukrovarská 
83/32, Rimvaská 
Sobota, 97901)

Ing. Dušan Urban (tel.: 
00421905359750, e-mail: 
riaditel@dug.sk)

30.8.2019 za hodinu (od 
3,085)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovné miesto bude vytvorené v 
chránenej dielni, preto musí byť obsadené invalidným, resp. 
čiastočným invalidným dôchodcom. 

Operátorka /-
átor vo výrobec 
vajec (1)

SPOHYPO Rimavská 
Sobota, a.s.(K ačany 
1911, Rimavská 
Sobota, 97901)

personálne oddelenie (tel.: 
+421915814185, e-mail: 
m.miklo@spohypo.sk)

11.10.2019 za hodinu (od 
3,6)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: 04.11.2019 ; Do hlavného pracovného pomeru 
príjmeme pracovníčku/-vníka do výroby v K ačanoch /Rimavská 
Sobota/ na zber a manipuláciu s vajíčkami, doh ad a kontrolu 
zariadení v hale, starostlivosť o zvieratá + predaj v podnikovej 
predajni v sídle spoločnosti v K ačanoch.

Ošetrovate  oviec 
(1)

Ro nícke družstvo 
Klenovec(1.mája 566, 
Klenovec, 98055)

Marta Kurčíková, predsedníčka 
predstavenstva (tel.: 
+421904857783, e-mail: 
rdklenovec@pmxmail.sk)

3.7.2019 za hodinu (od 
3)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pasenie, ručné dojenie oviec.

Pedikér (1) Renáta Kureková - 
R.K.ŠTÚDIO(Hlavné 
Námestie 12, Rimavská 
Sobota, 97901)

Renáta Kureková (tel.: 
+421903551931, e-mail: 
rkstudio@rsnet.sk)

24.4.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pekár (2) DUFFI, s.r.o.(Jozeffyho  
67, Tisovec, 98061)

Alena  Dušová (tel.: 
+421907885923, e-mail: 
pekarenpodhradovou@mail.t-
com.sk)

4.12.2018 za mesiac (od 
520)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocný pekár.
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Personálny 
konzultant (1)

DK RECRUITMENT 
SERVICES s.r.o.(Ul. 
K.Mikszátha  6, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Mgr. Lenka Krankušová (tel.: 
0910983036, e-mail: 
info@dkrs.eu)

2.10.2019 za mesiac (od 
700)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Do nášho tímu h adáme nového kolegu / 
kolegyňu na pozíciu   
Personálny konzultant.   
Ak máš blízko k práci s uďmi a nebojíš sa komunikovať aj v 
cudzom jazyku, potom tvojou náplňou práce bude:  
- komunikácia s uchádzačmi o zamestnanie (telefonicky, emailom 
aj osobne)  
- komplexné vedenie pohovorov, konzultácie a poradenstvo   
- prezentovanie uchádzačov klientovi  
- spracovávanie celej dokumentácie z výberového procesu  
- práca s internými systémami  
- koordinácia zverených projektov  
  
Pracujeme v rýchlom a  dynamickom prostredí s ve kým 
pracovným nasadením, ale zároveň u nás nájdeš príjemnú, 
priate skú atmosféru, otvorenú komunikáciu a dôveru.

Pilčík (5) MAZUREZ spol. 
s.r.o.(V. Clementisa 
199/, Hnúšťa, 98101)

Marcel Kalocai (tel.: 
+00421949105205, e-mail: 
mkalocai@zoznam.sk)

12.7.2019 za mesiac (od 
750)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Vypi ovanie náletových terénov

Pomocník v 
kuchyni (1) Občianske združenie 

NÁŠ DOMOV, domov 
sociálnych služieb, 
chránené bývanie a 
chránené dielne(Babin 
most 593, Ožďany, 
98011)

Marta Žiaková (tel.: 
+421910783134, e-mail: 
nasdomov@zoznam.sk)

26.9.2019 za hodinu (od 
3)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pomocník v 
kuchyni (1)

ZORAYA 
s.r.o.(Cukrovarská  
5231/14, Rimavská 
Sobota, 97901)

Krausová Andrea (tel.: 
+421907871629, e-mail: 
info@zoraya.sk)

19.9.2019 za hodinu (od 
3)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná sila do kuchyne.

Pomocný kuchár 
(1)

ALSAVA, 
s.r.o.(Cukrovarská 27, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Beatrix Barretta- kontaktovať 
telefonicky (tel.: 00421944129233, 
e-mail: 
beatrix.vitalyosova@gmail.com)

12.6.2019 za hodinu (od 
3,43)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava hotových teplých jedál, 

spolupráca so šéfkuchárom.   
jedná sa o reštauráciu "Starý dom".   
Po skúšobnej dobe navýšenie mzdy. 
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Pomocný kuchár 
(1) Rizza s.r.o(Rimavská 

Seč; 383, Rimavská 
Seč, 98042)

Gabriel Molnár (, e-mail: 
info@rizza.sk)

3.9.2019 za mesiac (od 
550)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pomocný 
pracovník na 
stavbe (2)

Ladislav Bajzat 
COLOR 
FABER(Včelince 183, 
Včelince, 98050)

Bajzat Ladislav (tel.: 
+421907592728)

28.6.2019 za hodinu (od 
5)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pomocný 
pracovník na 
stavbe budov (2)

Norbert Kiss(B. 
Bartóka 1057/9 , 
Rimavská Sobota, 
97901)

Norbert Kiss (tel.: 
00421903519366, e-mail: 
tomas.kiss18@gmail.com)

28.8.2019 za mesiac (od 
520)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné stavebné práce.  
Nako ko toto pracovné miesto bolo vytvorené  v rámci § 50 zákona 
o službách zamestnanosti v platnom znení musí byť obsadené 
uchádzačom o zamestnanie, ktorý je evidovaným uchádzačom o 
zamestnanie dlhšie ako  24 mesiacov. 

Pomocný 
pracovník na 
stavbe budov (5)

BOŘUTMONT, 
s.r.o.(Rimavská 
Sobota , Rimavská 
Sobota, 97901)

Peter Bořuta (tel.: 
00421903517957, e-mail: 
peter.boruta@centrum.sk)

21.8.2019 za mesiac (od 
520)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné stavebné práce. Nástup ihneď. 
Práca v rámci celej SR.  
Výberové konanie sa bude konať dňa 6.9.2019 o 10:30 hod. v 
zasadačke ÚPSVR Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, 979 01 
Rimavská Sobota, prízemie, č.d. 100. 

Pomocný 
pracovník- 
spracovanie 
dreva (10)

VIZANOB 
s.r.o.(Tisovec , 98061)

Peter Rešutík (tel.: 
00421905338640, e-mail: 
peterresutik@centrum.sk)

10.10.2019 za mesiac (od 
520)

Dátum nástupu: 04.11.2019 ; 

Pomocný 
pracovník/čka v 
kuchyni (1)

AGRISON, s.r.o.(Nám. 
Š. M. Daxnera 413/1A, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Iveta Lengová (tel.: 
+421911755635, e-mail: 
prevadzkar@hotelzlatybyk.sk)

10.10.2019 za hodinu (od 
2,99)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Umývanie riadu, predpríprava surovín pre 
kuchára, výpomoc kuchárovi.
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Pracovník v 
agentúrnej 
kancelárii 
(Rimavská 
Sobota) (2)

Adrián Kocsis(Hlavné 
Námestie 1, Rimavská 
Sobota, 97901)

Adrián Kocsis (, e-mail: 
adrian.kocsis@os.allianzsp.sk)

8.10.2019 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Do novootvorenej agentúrnej kancelárie 

prijímame dvoch pracovníkov.  
  
Pracovná náplň:  
- zodpovednosť za chod pobočky  
- administratívna činnosť  
- kontakt s klientmi  
- práca s databázou  
- príprava podkladov pre manažéra  
  
V prípade záujmu prosím poslať Váš životopis mailom:  
adrian.kocsis@os.allianzsp.sk  
Ponuka platná do zmazania.

Pracovník v 
klientskom centre 
(Rimavská 
Sobota) (2)

Adrián Kocsis(Hlavné 
Námestie 1, Rimavská 
Sobota, 97901)

Adrián Kocsis (tel.: 
+421915943764, e-mail: 
adrian.kocsis@os.allianzsp.sk)

8.10.2019 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Do novootvoreného klientského centra v 

Rimavskej Sobote prijímame dvoch pracovníkov.  
  
Pracovná náplň:  
- administratívne práce  
- kontakt s klientmi v klientskom centre  
- práca s databázou  
- príprava podkladov pre manažéra  
- archivácia  
- práca v kancelárii  
  
Deň nástupu dohodou. V prípade záujmu prosím zaslať Váš 
životopis mailom:  
adrian.kocsis@os.allianzsp.sk  
  
Ponuka platná do zmazania.
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Predajca na ČS 
Shell (1)

Roman 
Katreniak(Košická 
cesta, ČS SHELL -, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Miroslava Halušková (tel.: 
+421475634996, e-mail: 
shell_8287@csshell.net)

30.7.2019 za hodinu (od 
3,83)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovnej náplne predajcu na nádvorí 

patrí:   
•Informovanie zákazníka o výhodách palív Shell  
•Tankovanie pohonných hmôt  
•Dopĺňanie prevádzkových kvapalín  
•Starostlivosť o zákazníka  
•Starostlivosť o areál čerpacej stanice

Predavač mäsa a 
mäsových 
výrobkov 
(Stropkov) (4)

TAURIS Cassovia, 
s.r.o.(Potravinárska 6, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Mgr. Ľuboslava Bukátová (, e-
mail: 
bukatoval@masiarstvoubyka.sk)

10.10.2019 za mesiac (od 
624)

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

Dátum nástupu: 01.11.2019 ; - Predaj mäsa a mäsových výrobkov 
zákazníkom,  
- objednávanie, príjem a dokladanie tovaru,   
- práca s pokladňou a platobným terminálom,  
- udržiavanie prevádzkovej hygieny a poriadku na predajni,  
- kontrola kvality a trvanlivosti tovaru,  
- označovanie tovaru cenovkami a kontrola správnosti cenoviek,   
- informovanie zákazníkov o predávanom sortimente,  
- pravidelné vykonávanie inventúr na predajni.

Predavač v 
stavebninách (1)

Mgr. Grigorij Šamin - 
BAU 
TRADE(Železničná 
487 , Hnúšťa, 98101)

Na uvedenú emailovú adresu 
zasielajte životopisy. (tel.: 
+00421905272230, e-mail: 
bautrade@gmail.com)

9.8.2019 za mesiac (od 
624)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Nako ko PM sa vytvára v rámci § 54 
zákona o službách zamestnanosti - NP "Cesta na trh práce 2". PM 
musí byť obsadené UoZ, vedeným v evidencii úradu bez oh adu na 
dĺžku doby evidencie.  
Predavač v stavebninách. 

Prevádzkar 
ubytovacieho, 
stravovacieho 
zariadenia (1)

AUTOPREVENT, 
s.r.o.(Tomašovská 19/, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Krisztina Molnár (tel.: 
+421905745308, e-mail: 
info@euromotel.sk)

25.1.2019 za mesiac (od 
620)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Psychológ (1) Špeciálna základná 
škola(Bottova 13, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Mgr. Erik Fela, riadite  školy (tel.: 
+421475621727, e-mail: 
skola@szsrs.edu.sk)

17.5.2019 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Psychológ - odborný zamestnanec CŠPP.  
Požadované doklady: Žiadosť, motivačný list, životopis vo formáte 
Europass, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  čestné 
vyhlásenie o bezúhonnosti, písomný súhlas dotknutej osoby so 
spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o pravdivosti 
všetkých údajov, doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť je 
potrebné doručiť zamestnávate ovi. Žiadosť, motivačný list, 
životopis vo formáte Europass, doklad o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní,  čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, písomný súhlas 
dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, čestné 
vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov, doklad preukazujúci 
zdravotnú spôsobilosť. Vybraných záujemcov bude zamestnávate  
pozývať na osobný pohovor.  

Psychológ (2) Centrum pre deti a 
rodiny(Budovate ov 
801, Hnúšťa, 98101)

Mgr. Ľudmila Sucháčová, 
riadite ka centra (tel.: 
+421472433014, e-mail: 
dedskovranok@stonline.sk)

20.3.2019 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborná činnosť so zameraním na prácu s 
dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPODaSK v Centre 
pre deti a rodinu na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho 
rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny.   
Žiadosť, motivačný list, životopis vo formáte Europass, doklad o 
najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópia výpisu z registra trestov 
nie staršia ako tri mesiace, referencie, certifikáty, doklady 
potvrdzujúcu prax, súhlas so spracovaním osobných údajov je 
potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu resp. e-mailom. 
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Psychológ NP 
DEI III (2)

Centrum pre deti a 
rodiny Rimavská 
Sobota(Cukrovarská 
127/17, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Iveta Badinková (tel.: 
+421472433022, e-mail: 
ekonom@ddriso.sk)

7.12.2018 za mesiac (od 
927,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Funkcia: Zamestnanec pri výkone práce 
vo verejnom záujme v rámci NP "Podpora deinštitualizácie 
náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje- Psychológ, podaktivita 1.2.1. 6/2019.  
Odborná činnosť  so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou 
počas výkonu opatrení SPOD a SK, na základe plánu sociálnej 
práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci 
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Bližšie informácie sa 
dozviete na www stránke: https://www.ddriso.sk/volne-pracovne-
miesta.html  
K písomnej žiadosti sa prikladá: motivačný list, životopis vo 
formáte Europass, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace, 
referencie, certifikáty, doklady potvrdzujúcu prax, súhlas so 
spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o pravdivosti 
údajov. Zasielať priebežne poštou, resp. osobne na adresu: 
Cukrovarská 127/17, Rimavská Sobota. Vybraní uchádzači budú 
pozvaní emailom na osobný pohovor.   
Termín nástupu je pod a termínov doručenia žiadostí a termínu 
výberového konania následne nástup ihneď.

Psychológ v 
rámci NP 
Podpora DEI NS 
III. (1)

Centrum pre deti a 
rodiny Rimavská 
Sobota(Cukrovarská 
127/17, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Iveta Badinková (tel.: 
+421472433022, e-mail: 
pam.rimavskasobota@ded.gov.sk)

17.9.2019 za mesiac (od 
927,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborná činnosť so zameraním na prácu s 
dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v CDR 
na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou  
-aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri 
poradenskej pomoci dieťaťu a rodine  
-využitie odborných psychologických metód na podporu rodiny pri 
plnení základných funkcií - prevencia sociálnopatologických javov  
-vypracovanie spisovej dokumentácie psychológa  
-spolupráca  a odborná konzultácia so subjektami participujúcimi 
na riešení sociálnej situácii dieťaťa a jeho rodiny  
-účasť na tvorbe a realizácií vzdelávacích, tréningových a 
rozvojových programov  
-spolupráca s ostatnými zamestnancami CDR a úradmi PSVR  
-plnenie ďalších pracovných  úloh vyplývajúcich z pracovnej náplne 
psychológa v CDR a plnenie úloh v zmysle pokynov nadriadeného
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Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k 
12.10.2019
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Vytvorené 14.10.2019 o 
08:39

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Psychológ v 
rámci projektu 
NP DEI III (2)

Centrum pre deti a 
rodiny Jesenské(Mieru 
155/5, Jesenské, 98002)

Ildikó Lőrinczová (tel.: 
+421475698562, e-mail: 
ekonom.jesenske@ded.gov.sk)

25.4.2019 za mesiac (od 
927,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborná činnosť vykonávaná odborným 
zamestnancom, ktorým je psychológ v zariadení sociálno právnej 
ochrany detí a sociálnej kurately. Aplikácia psychologických 
postupov-výkon vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a 
členov jeho rodiny, odborná činnosť so zameraním na prácu s 
dieťaťom a jeho rodinou, poskytovanie poradenskej psychológie

Recepčný (1) AUTOPREVENT, 
s.r.o.(Tomašovská 19/, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Krisztina Molnár (tel.: 
+421905745308, e-mail: 
info@euromotel.sk)

25.1.2019 za mesiac (od 
620)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Referent, 
referentka 
školského úradu 
(1)

Mesto Rimavská 
Sobota(Svätoplukova 9, 
Rimavská Sobota, 
97901)

30.9.2019 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce: -metodické usmerňovanie a 
kontrola v oblasti hospodárenia riadenia škôl a školských zariadení 
v zriaďovate skej pôsobnosti obce.  
- zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku 
školstva a ďalšia administratívnosprávna činnosť na jednotlivých 
úsekoch územnej samosprávy v rozsahu prenesených kompetencií 
orgánov štátnej spávy na orgány územnej samosprávy v zmysle 
legislatívnych predpisov SR, nariadení vlády, smerníc a vyhlášok 
týkajúcich sa oblasti školstva- zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 245/2008 Z. z o výchove a vdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákon č. 138/2019 Z. z. o 
pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
zákonov a ďalších zákonov SR a nariadení vlády a smerníc 
MŠVVaŠ SR.  
- poskytovanie odbornej, metodickej a poradenskej činnosti školám 
a školským zariadeniam v zriaďovate skej pôsobnosti mesta.   
  
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v 
zalepenej obálke s označením ,,Pracovná ponuka - Referent ŠÚ - 
NEOTVÁRAŤ ´´ osobne do podate ne Mestského úradu v Rim. 
Sobote alebo poštou v termíne najneskôr do 21.10.2019 do 16h. na 
adresu sídla Mestského úradu, Ing. Karina Kochanová, poverená 
ved. odboru. 
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Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Rádiologický 
technik/laborant 
(2)

Dg. s.r.o.(P. 
Dobšinského 1092, 
Rimavská Sobota, 
97901)

MUDr. Csaba Lehocký (tel.: 
+421905352988, e-mail: 
natasa.jakabova@gmail.com)

19.7.2019 za mesiac (od 
1)

Vyššie odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práce na RTG a MAMO pracovisku s 

perspektívou na MR pracovisku.

Skladník (1) KORO, 
s.r.o.(CHrenovisko 
2674, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Denisa Gašparová (tel.: +421 
911 325 571, fax: +421911325571, 
e-mail: personalistika@koro.sk)

4.10.2019 za mesiac (od 
650)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; - Príjem materiálu a surovín,  

- uskladnenie zásob do jednotlivých skladov,  
- udržiavanie poriadku v skladových zásobách a priestoroch 
skladov,   
- spoluúčasť na mesačných inventúrach  a pod.

Skladník (1) cosmos flowers, 
s.r.o.(Školská 2418, 
Rimavská Sobota, 
97901)

(, e-mail: cosmoc@stonline.sk) 19.9.2019 za mesiac (od 
520)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Skladník, práca v sklade, vykladanie 
tovaru

Skladník v 
mraziarni - vodič 
VZV (2)

TAURIS, 
a.s.(Potravinárska 6, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Zuzana Sivičeková (tel.: 
00421475618278, e-mail: 
sivicekova@tauris.sk)

17.7.2019 za mesiac (od 
700)

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

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Manipulácia so surovinou- práca na 
vysokozdvižnom vozíku. Nástup: IHNEĎ
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Vytvorené 14.10.2019 o 
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Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Sociálny 
pracovník  NP 
DEI  III (2)

Centrum pre deti a 
rodiny Rimavská 
Sobota(Cukrovarská 
127/17, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Iveta Badinková (tel.: 
+421472433022, e-mail: 
ekonom@ddriso.sk)

7.12.2018 za mesiac (od 
806) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Funkcia: Zamestnanec pri výkone práce 
vo verejnom záujme v rámci NP "Podpora deinštitualizácie 
náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje- Sociálny pracovník, podaktivita 1.2.1. 6/2019  
Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a 
jeho rodinou počas vykonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a 
rodiny, na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, 
ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny. Bližšie informácie nájdete na www stránke: 
https://www.ddriso.sk/volne-pracovne-miesta.html  
K písomnej žiadosti sa prikladá: motivačný list, životopis vo 
formáte Europass, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace, 
referencie, certifikáty, doklady potvrdzujúcu prax, súhlas so 
spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o pravdivosti 
údajov. Zasielať priebežne poštou, resp. osobne na adresu: 
Cukrovarská 127/17, Rimavská Sobota. Vybraní uchádzači budú 
pozvaní emailom na osobný pohovor.   
Termín nástupu je pod a termínov doručenia žiadostí a termínu 
výberového konania následne nástup ihneď.
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Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Sociálny 
pracovník  NP 
DEI  III, 
podaktivita 1.4 
(1)

Centrum pre deti a 
rodiny Rimavská 
Sobota(Cukrovarská 
127/17, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Iveta Badinková  (tel.: 
+421472433022, e-mail: 
ekonom@ddriso.sk)

5.8.2019 za mesiac (od 
806) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Funkcia: Zamestnanec pri výkone práce 
vo verejnom záujme v rámci NP "Podpora deinštitualizácie 
náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje- Sociálny pracovník (zariadenia), podaktivita 1.4  
Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a 
jeho rodinou počas vykonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a 
rodiny, na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, 
ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny. Bližšie informácie nájdete na www stránke: 
https://www.ddriso.sk/volne-pracovne-miesta.html  
K písomnej žiadosti sa prikladá: motivačný list, životopis vo 
formáte Europass, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace, 
referencie, certifikáty, doklady potvrdzujúcu prax, súhlas so 
spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o pravdivosti 
údajov. Zasielať priebežne poštou, resp. osobne na adresu: 
Cukrovarská 127/17, Rimavská Sobota. Vybraní uchádzači budú 
pozvaní emailom na osobný pohovor.   
Termín nástupu je pod a termínov doručenia žiadostí a termínu 
výberového konania následne nástup ihneď.  

Sociálny 
pracovník (1) Dom pokojného života, 

n.o. 980 33 
Hajnáčka(Hajnáčka 
246, 98033)

Životopis spolu so žiadosťou 
možete zasielať na uvedenú email. 
adresu (, e-mail: 
maria.majorosova@azet.sk)

13.8.2019 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Sociálny pracovník / sociálny pracovníčka 
v zariadení pre seniorov.   
K písomnej žiadosti sa prikladá: motivačný list, projekt vo vzťahu 
k výkonu práce sociálneho pracovníka (rozsahu max. 3 strán), 
životopis vo formáte Europass, doklad o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní, kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace, 
referencie, certifikáty, doklady potvrdzujúcu prax, súhlas so 
spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o pravdivosti 
údajov a preukázanie zdravotnej spôsobilosti, presná adresa pre 
doručovanie písomností, telefonický a emailový kontakt. Zasielať 
poštou na adresu: Dom pokojného života, n. .o., Hajnáčka č 246, 
980 33 resp. osobne v zalepenej obálke s označením: „Výberové 
konanie na pracovnú pozíciu SP – NEOTVÁRAŤ“. Termín a 
miesto VK oznámi vyhlasovate  najneskôr 7 dní pred jeho začatím. 
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Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Sociálny 
pracovník v 
rámci NP 
Podpora DEI NS 
III podakt. 1.2 (1)

Centrum pre deti a 
rodiny Rimavská 
Sobota(Cukrovarská 
127/17, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Iveta Badinková (tel.: 
+421472433022, e-mail: 
pam.rimavskasobota@ded.gov.sk)

17.9.2019 za mesiac (od 
806) 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 SPOD a SK  
-vykonávanie sociálnej práce pre dieťa a jeho rodinu na základe 
zhodnotenia situácie dieťaťa a jeho rodiny a posúdenia možností 
rodičov riešiť situáciu ambulantnou alebo terénnou formou  
-vedenie prípadovej práce, koordinácia plánovania a realizácia 
plánu sociálnej práce a dieťaťom a jeho rodinou alebo náhradnou 
rodinou  
-vykonávanie odborných činností na účely odbornej diagnostiky  
-spolupráca s ostatnými zamestnancami CDR a UPSVR a plnenie 
ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného  
-účasť na tvorbe a realizácii tréningových a rozvojových programov  
-spolupráca pri vypracúvaní individuálnych plánov rozvoja 
osobnosti dieťaťa a ďalšie činnosti sociálnej práce v CDR

Sociálny 
pracovník v 
rámci NP 
Podpora DEI NS 
III. 1.4 (1)

Centrum pre deti a 
rodiny Rimavská 
Sobota(Cukrovarská 
127/17, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Iveta Badinková (tel.: 
+421472433022, e-mail: 
pam.rimavskasobota@ded.gov.sk)

17.9.2019 za mesiac (od 
806) 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 SPOD a SK  
-vykonávanie sociálnej práce pre dieťa a jeho rodinu na základe 
zhodnotenia situácie dieťaťa a jeho rodiny a posúdenia možností 
rodičov riešiť situáciu ambulantnou alebo terénnou formou  
-vedenie prípadovej práce, koordinácia plánovania a realizácia 
plánu sociálnej práce a dieťaťom a jeho rodinou  alebo náhradnou 
rodinou  
-vykonávanie odborných činností na účely odbornej diagnostiky  
-spolupráca s ostatnými zamestnancami CDR a UPSVR a plnenie 
ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného  
-účasť na tvorbe a realizácii tréningových a rozvojových programov  
- spolupráca pri vypracúvaní individuálnych plánov rozvoja 
osobnosti dieťaťa a ďalšie činnosti sociálnej práce v CDR
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Názov profesie 
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Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Sociálny 
pracovník v 
rámci projektu 
NP DEI III (1)

Centrum pre deti a 
rodiny Jesenské(Mieru 
155/5, Jesenské, 98002)

Ildikó Lőrinczová (tel.: 
+421362433004, e-mail: 
ekonom.jesenske@ded.gov.sk)

1.10.2019 za mesiac (od 
800) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie sociálnej práce so 
zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu 
opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len 
„centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho 
rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce 
sociálnych vecí a rodiny a to najmä:  
- vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v 
náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí 
utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK v súlade 
s účelom neodkladného alebo výchovného opatrenia,

Stavbyvedúci (1) KLASTER 
s.r.o.(Školská 3818/, 
Rimavská Sobota, 
97901)

(tel.: 00421904454120, e-mail: 
info@haly-konstrukcie.sk)

16.7.2019 za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž oce ových konštrukcií a opláštenia

Stolár, výrobca 
nábytku (2) DUŠO s.r.o.(Kotlišská 

619, Hnúšťa, 98101)

Dušan Trnavský (tel.: 
00421905805064, e-mail: 
drevovyrobaduso@gmail.com)

15.4.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Technológ - 
tvorba nových 
modelov a 
strihových plánov 
(2)

MAD SR, 
s.r.o.(Školská 36, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Vladimír Hudáč (tel.: 
+421905250226, e-mail: 
mad1@madsr.sk)

23.9.2019 za mesiac (od 
1000)

Vyššie odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Tvorba nových modelov autosedadiel v 

profesionálnom programe.

Upratovačka (20) GAVURA 
s.r.o.(Cukrovarská 
1604, Rimavská 
Sobota, 97901)

Adrian  Gavura (, e-mail: 
gavora1@centrum.sk)

31.8.2019 za hodinu (od 
3)

Základné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; upratovanie na dokončenih stavbach a 
inde

Učite  II.stupňa s 
aprobáciou 
matematika (1)

Základná škola Janka 
Francisciho 
Rimavského 
Hnúšťa(Nábrežie 
Rimavy 457, 98101)

PaedDr. B. Földiová, riadite ka 
školy (tel.: +421475423485, e-
mail: zsnrhnusta@gmail.com)

7.6.2019 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Učite  hry na 
gitaru (1)

Základná umelecká 
škola Hnúšťa(Nábrežie 
Rimavy 457, Hnúšťa 1, 
98101)

Mgr. Anna Černáková (tel.: 
00421908287856, e-mail: 
zus@hnusta.sk)

16.7.2019 (-) Vyššie odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Požadované doklady: žiadosť o prijatie do 

pacovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o najvyššom 
vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej 
činnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné poslať 
doporučene na adresu školy. 
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Učite  
slovenského 
jazyka (1)

Súkromná stredná 
odborná škola, 
Francisciho 372 
Hnúšťa(Francisciho 
732, Hnúšťa, 98101)

(tel.: 00421902164275, e-mail: 
melindaadamova@gmail.com)

11.2.2019 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Učite  v 
materskej škole 
(1)

Obec 
Padarovce(Padarovce, 
Teplý Vrch, 98023)

Ing. Peter Polóni, starosta obce 
(tel.: +421903640673, e-mail: 
ocu.padarovce@rsnet.sk)

10.9.2019 za mesiac (od 
450)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Učite  v materskej škole.

Učite  v základnej 
škole (1)

Obec Sútor(Sútor 34, 
Sútor, 98001)

Gabriel Lakatoš (tel.: 
+421904868251, e-mail: 
obecsutor@mail.t-com.sk)

11.9.2019 za mesiac (od 
1000) Vysokoškolské 

vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Učite  v základnej škole s vyučovacím 
jazykom maďarským v Sútore.
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Vedúci(a) 
oddelenia kultúry 
a športu 
Mestského úradu 
Tisovec (1)

Mesto 
Tisovec(Jesenského 
835, Tisovec, 98061)

Ing. Tibor Tokár (, e-mail: 
tibor.tokar@tisovec.com)

10.9.2019 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: 01.11.2019 ; Komplexne zodpovedá za činnosť 
Oddelenia kultúry a športu pri Mestskom úrade v Tisovci, pod a 
prílohy č. 2 Organizačného poriadku MsÚ, dbá o dodržiavanie 
všeobecno-právnych a interných predpisov mesta.  
Vytvára priaznivé podmienky pre kultúrnu, osvetovú a záujmovo-
umeleckú činnosť v meste Tisovec a m. č. Rimavská píla.  
Zostavuje návrh a je zodpovedný(á) za realizáciu plnenia rozpočtu 
mesta v oblasti kultúry, športu, mestskej knižnice, mestských novín 
a Kina pod Hradovou a hospodárenie jednotlivých prevádzok a 
súborov.  
Zabezpečuje ročné plánovanie Oddelenia kultúry a športu a 
zostavenie Plánu podujatí na príslušný kalendárny rok, ktorý slúži 
ako základná informácia a preh ad o kultúrnych, spoločenských, 
vzdelávacích či športových aktivitách v meste.  
Koordinuje významné kultúrne aktivity a spoluprácu s ostatnými 
kultúrnymi inštitúciami v regióne pri zabezpečovaní tradičných 
mestských kultúrnych podujatí, v ktorých je Mesto Tisovec jedným 
z hlavných organizátorov.  
Zodpovedá za realizáciu kultúrnych a spoločenských akcií, 
pripomienok výročí osobností a historických výročí v meste Tisovec 
a m. č. Rimavská Píla.  
Dbá o súčinnú spoluprácu všetkých súborov, Oddelenia kultúry a 
športu a Komisie kultúry a športu pri Mestskom zastupite stve, 
minimálne 1 x ročne zasadne s vedúcimi súborov za účelom 
funkčnosti a koordinácie činnosti.  
Zodpovedá za správu, prevádzku a zabezpečenie múzejníckej 
činnosti v Mestskom múzeu a Rodnom dome Dr. V. Clementisa.  
Dohliada na stav nehnute ností, ktoré využíva oddelenie kultúry a 
športu.  
Dohliada na stav pamätihodností mesta, vojnových hrobových 
miest a hrobových miest osobností mesta Tisovec.  
Vykonáva funkciu šéfredaktorka(y) Tisovského mesačníka.  
Spolupracuje s kultúrnymi, športovými, spoločenskými 
organizáciami, občianskymi združeniami, spolkami, záujmovými 
skupinami, ktoré pôsobia v oblasti miestnej kultúry a športu.
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Vedúci/a 
strediska DD a 
DSS Nová Bašta 
(1)

Domov dôchodcov a 
domov sociálnych 
služieb(Nová Bašta 138, 
Nová Bašta, 98034)

Mgr. Vančíková (tel.: 
00421475623192, e-mail: 
j.vancikova@ddadssrs.sk)

27.8.2019 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Požadované doklady: žiadosť o účasť vo 
výberovom konaní, štruktúrovaný životopis, motivačný list,  doklad 
o najvyššom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 
mesiace, fotokópie kurzov, výcvikov, písomný súhlas so 
spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. v 
platnom znení,  je potrebné poslať v obálke s označením: 
"Výberové konanie- Vedúci/a strediska, sociálny pracovník" 
najneskôr do 30.9.2019 na adresu sídla DD a DSS: Kirejevská 
1192/23, 979 01 Rimavská Sobota. Okrem toho patrí medzi 
požadované doklady aj návrh: Koncepcia rozvoja Strediska DD a 
DSS Nová Bašta, ktorá sa predkladá v písomnej podobe, rozsah 2-3 
strany, štruktúra: úvod, zameranie projektu, analýza súčasného 
stavu a spoužitím napr. swot analýzy a strategických dokumentov, 
ciele dokumentu, akčný plán realizácie projektu s návrhom nových 
a inovatívnych aktivít, časového harmonogramu, zdrojov 
financovania vrátane vlastných príjmov, personálne obsadenie, 
spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých 
etapách, resp. častiach, očakávaný prínos po realizácii koncepcie, 
záver. Prípadné informácie o stredisku DD a DSS Nová Bašta Vám 
poskytne vedúca Strediska DD a DSS Nová Bašta. Na VK budú 
pozvaní len uchádzači, ktorí budú spĺňať všetky uvedené kritériá. 
VK bude pozostávať z dvoch častí: písomné overenie odborných 
vedomostí formou testu a otvorených otázok a ústny, osobný, 
individuálny pohovor s cie om overenia osobnostných 
predpokladov a odborných znalostí uchádzačov. 

Vodič (1) DUFFI, s.r.o.(Jozeffyho  
67, Tisovec, 98061)

Alena Dušová (tel.: 
+421907885923, e-mail: 
pekarenpodhradovou@mail.t-
com.sk)

5.9.2019 za mesiac (od 
600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz potravín /pekárenských výrobkov/.

Vodič - rozvoz 
tovaru (4)

KORO, 
s.r.o.(CHrenovisko 
2674, Rimavská 
Sobota, 97901)

Ing. Denisa Gašparová (tel.: +421 
911 325 571, fax: +421911325571, 
e-mail: personalistika@koro.sk)

19.2.2019 za mesiac (od 
850)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz potravinárskych výrobkov v rámci 
celej SR. Práca je na plný aj na skrátený úväzok, na dohodu príp. 
na živnosť.

29



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k 
12.10.2019

Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Druh VPM: Vo né pracovné miesto v podnikate skej sfére, Štátnozamestnanecké vo né pracovné miesto, Vo né pracovné miesto vo verejnom 
záujme, neuvedené

Vytvorené 14.10.2019 o 
08:39

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Vodič MKD (3) AGRO COMPANY 
TACHTY, spoločnosť s 
ručením 
obmedzeným(Tachty 
226, Tachty, 98034)

Gabriel Balyo, DiS (tel.: 
+421948853100, e-mail: 
transport@molnargroup.sk)

16.7.2019 za mesiac (od 
520)

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

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič medzinárodnej kamiónovej 
prepravy v SK/HU/RA/IT/SLO

Vodič lesného 
traktora (1)

MAZUREZ spol. 
s.r.o.(V. Clementisa 
199/, Hnúšťa, 98101)

Marcel Kaločai  (tel.: 
+00421949105205, e-mail: 
mkalocai&zoznam.sk)

12.7.2019 za mesiac (od 
750)

Základné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha lesnej frézy lesného traktora

Vodič 
nákladného 
motorového 
vozidla (1)

GEMERSTAV 
s.r.o.(Cintorínska 712, 
Rimavská Sobota, 
97901)

(tel.: 00421902960444, e-mail: 
gemerstavrs@gmail.com)

15.8.2019 za mesiac (od 
575)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič 
nákladného 
motorového 
vozidla (1)

K + T, 
s.r.o.(Cintorínska  664, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Vladimír Smoliga (tel.: 
+421902303534)

5.8.2019 za mesiac (od 
600)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného MV. Preprava 
technických plynova a propánbutánu.

Vodič 
nákladného 
motorového 
vozidla (1)

OMAS s.r.o.(Ve ké 
Teriakovce 150/, Ve ké 
Teriakovce, 98051)

Majorošová, konate ka 
spoločnosti (tel.: +421902147669, 
e-mail: sirda@azet.sk)

13.8.2019 za mesiac (od 
1500)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz mrazených potravín.

Vodič 
nákladného 
motorového 
vozidla (5)

TAURIS, 
a.s.(Potravinárska 6, 
Rimavská Sobota, 
97901)

Ing. Sivičeková (tel.: 
00421475618278, e-mail: 
personalne@tauris.sk)

15.4.2019 za mesiac (od 
1200)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz v rámci Slovenska a Maďarska. 

Vodič 
nákladného 
vozidla T148 (2)

DREVOSTAV1, 
s.r.o.(Pekárenská 2221, 
Jesenské, 98002)

Zoltán Czene (tel.: 
+421918700088)

13.2.2019 za mesiac (od 
900)

Základné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného motorového vozidla 
Tatra 148: riadi a vedie nákladné motorové vozidlo Tatra 148 a 
vykonáva bežnú údržbu.
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Vodič 
nákladného 
vozidla s návesom 
(1)

AGR s.r.o.(Lenartovce 
97, Lenartovce, 98044) Július  Kurčík (tel.: 

+421905366539, e-mail: 
agrkurcik@centrum.sk)

6.9.2019 za hodinu (od 
3,5)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie nákladného vozidla s návesom v 

po nohospodárskom podniku.

Vodár (1) GEMERSTAV 
s.r.o.(Cintorínska 
712,R.Sobota, 97901)

Róbert Ádam (tel.: 
00421902960444, e-mail: 
gemerstavrs@gmail.com)

7.1.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Montáž vodoinštalačných materiálov. 

Zdravotná sestra 
inde neuvedená 
(1)

Hélia n.o.(Neporadza 
97, Štrkovec, 98045)

PeadDr. Eva Reiszová (tel.: 
047/5594647, e-mail: 
helianodss@post.sk)

13.9.2019 za mesiac (od 
630) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Zdravotná sestra. Celoročná starostlivosť 
o telesne mentálne postihnutých mužov.

Zootechnik v 
chove oviec (1) Ro nícke družstvo 

Klenovec(1.mája 566, 
Klenovec, 98055)

Marta Kurčíková, predsedníčka 
predstavenstva (tel.: 
+421904857783, e-mail: 
rdklenovec@pmxmail.sk)

3.7.2019 za hodinu (od 
4) Úplné stredné 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedúci pracovník v chove oviec.

Zvárač - TIG (1) DAJO - SERVIS, Jozef 
Daniš,(Hviezdoslavova 
387/, Tisovec, 98061)

Janka danišová, sekretárka (tel.: 
+421911070764, e-mail: 
sekretariat.dajo@gmail.com)

3.9.2019 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Zvárač TIG

Zvárač / 
Zámočník (1)

GEMERSTAV 
s.r.o.(Cintorínska 712, 
Rimavská Sobota, 
97901)

(tel.: 00421902960444, e-mail: 
gemerstavrs@gmail.com)

15.8.2019 za mesiac (od 
575)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Zvárač a rezač 
kovov (10)

GAVURA 
s.r.o.(Cukrovarská 
1604, Rimavská 
Sobota, 97901)

Adrian  Gavura (, e-mail: 
gavora1@centrum.sk)

31.8.2019 za hodinu (od 
3)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Rezanie  a zváranie kovu
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Údržbár (1) YURA ELTEC 
Corporation Slovakia, 
s.r.o.(Dobšinského 
4016, Rimavská 
Sobota, 97901)

Životopisy možete zasielať na 
uvedenú email. adresu. (, e-mail: 
miniar@yura.co.kr)

27.5.2019 za hodinu (od 
3,19)

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

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Účtovník (1) Stredná odborná škola 
technická a 
agropotravinárska - 
Műszaki, 
Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari 
Szakközépiskola(Okru
žná 61/, Rimavská 
Sobota, 97901)

Mgr. Renáta Bódiová (tel.: 
+421475621527, e-mail: 
spojenaskola.rs@gmail.com)

11.10.2019 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; • Vedenie jednoduchého a podvojného 
účtovníctva.   
• Pripravovanie účtovných a štatistických výkazov, účtovných 
závierok, zúčtovaní a daňových priznaní.   
• Účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné 
doklady, odberate ské a dodávate ské faktúry a pod.).   
• Posudzovanie správnosti uzatvorených zmlúv, faktúr z daňového 
a účtovného h adiska.   
• Zodpovednosť za správne zaúčtovanie účtovných položiek.   
• Vypracovávanie pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných 
uzávierok a príprava podkladov pre príslušné úrady.   
• Komunikovanie s kontrolnými, daňovými úradmi, audítormi a 
ostatnými inštitúciami.   
  
  
  
  

Čašník (1) Bowl Center, 
s.r.o.(Cukrovarská 
21/A , Rimavská 
Sobota, 97901)

Kristián Tóth (tel.: 421911470924, 
e-mail: kik@rsnet.sk)

13.9.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník / čašníčka v pizzérii

Čašník, servírka 
(1)

AUTOPREVENT, 
s.r.o.(Čerenčianska 
1912, Rimavská 
Sobota, 97901)

Krisztina Molnár (tel.: 
+421905745308, e-mail: 
info@euromotel.sk)

28.1.2019 za mesiac (od 
620)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Čašník, servírka 
(1)

Attila 
Molnár(Čerenčianska 
1712, Rimavská 
Sobota, 97901)

(tel.: info@euromotel.sk) 28.1.2019 za mesiac (od 
620)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Čašník, servírka 
(2)

VARTES 
plus.s.r.o.(Samuela 
Kollára 38, Čerenčany, 
97901)

Pavel varecha (tel.: 
+421907508514, e-mail: 
vertessro@gmail.com)

8.7.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník / čašníčka v pizzérii

Čašník/čašníčka 
(1)

GEMER INVEST, spol 
s r.o.(Nová 2, 
Rimavská Sobota, 
97901)

anna miková (, e-mail: 
annamikova@rsnet.sk)

20.7.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Šička (8) MAD SR, 
s.r.o.(Školská 36, 
97901)

Valdimír Hudáč (tel.: 
+421905250226, e-mail: 
mad1@madsr.sk)

21.5.2019 za mesiac (od 
800)

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

Dátum nástupu: Ihneď ; Šička  / obsluha šicieho stroja vo výrobe 
autopoťahov.

Špeciálny 
pedagóg (2)

Základná škola s 
materskou školou 
Pavla Emanuela 
Dobšinského(Teplý 
Vrch 57, Teplý Vrch, 
98023)

(tel.: 00421475696115, e-mail: 
zstvrch@gmail.com)

22.8.2019 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Štátny radca - 
probačný a 
mediačný 
úradník (1)

Krajský súd v Banskej 
Bystrici(Nám. 
M.Tompu 1, Rimavská 
Sobota, 97914)

Mgr. Jarmila Sobocká (tel.: 
+421488860150, fax: 
+421484124976, e-mail: 
jarmila.sobocka@justice.sk)

27.9.2019 za mesiac (od 
942) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: 15.11.2019 ; Výkon probácie a mediácie na 
Okresnom súde Rimavská Sobota, výkon kontroly rozhodnutí 
technickými prostriedkami (zastupovanie počas MD, RD).

Želiezar v 
stavebnistve (20)

GAVURA 
s.r.o.(Cukrovarská 
1604, Rimavská 
Sobota, 97901)

Adrian  Gavura (, e-mail: 
gavora1@centrum.sk)

31.8.2019 za hodinu (od 
3)

Základné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; želiezar v stavebnistve
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