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Administratívny 
pracovník v 
zdravotníctve 
(asistent pre DRG) 
(2) 

Nemocnica s 
poliklinikou, n.o. 
Revúca(Litovelská 
25, Revúca, 05001) 

Gabriela Magurová (tel.: 
+4214833302, fax: 0584833312, e-
mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.s
k) 

8.6.2021 za 
mesiac 

(od 
623) 

Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa 

  Dátum nástupu: Ihneď ; administratívne práce v 
rámci jednotlivých zdravotníckych oddelení  
nemocnice 

  
Administratívny 
zamestnanec (1) 

Nemocnica s 
poliklinikou, n.o. 
Revúca(Litovelská 
25, Revúca, 05001) 

(, fax: +421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.s
k) 

7.9.2021 za 
mesiac 

(od 
623) 

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie 

  

Dátum nástupu: Ihneď ; administratívne práce v 
rámci zdravotníckych pracovísk 

Anesteziológ a 
intenzivista (2) 

Nemocnica s 
poliklinikou, n.o. 
Revúca(Litovelská 
25, Revúca, 05001) 

Gabriela Magurová (tel.: 
+421584833302, fax: 
+421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.s
k) 

8.6.2021 za 
mesiac 

(od 
2511,6) 

Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa, 
Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa 

aspoň 6 
mesiacov 

Dátum nástupu: Ihneď ; ANESTÉZIOLÓG A 
INTENZIVISTA VYKONÁVA ŠPECIALIZOVANÉ 
PRACOVNÉ ČINNOSTI A ZAOBERÁ SA 
POSKYTOVANÍM ANESTETICKEJ, 
RESUSCITAČNEJ A INTENZÍVNEJ 
STAROSTLIVOSTI KRITICKY CHORÝM, U 
KTORÝCH HROZÍ ZLYHANIE, ZLYHÁVA ALEBO 
ZLYHALA FUNKCIA JEDNÉHO ALEBO 
VIACERÝCH ORGÁNOVÝCH SYSTÉMOV VO 
VŠETKÝCH VEKOVÝCH SKUPINÁCH. 

 

 
Asistent/ka 
manažéra/manažérk
y predajne, Revúca 
(1) 

Lidl Slovenská 
republika, v.o.s.(M. 
R. Štefánika  
1258/3A, Revúca, 
05001) 

      7.12.2021 za 
mesiac 

(od 
1150) 

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: Ihneď ; • Budeš viesť a 
motivovať kolegov k prvotriednym výkonom a 
mať zodpovednosť za vedenie a organizáciu 
konkrétnej pracovnej zmeny. 
• S tým súvisí aj objednávanie tovaru a 
administratívne činnosti. 
• K spokojnosti zákazníka pomôžeš priamym 
vplyvom na vzhľad predajnej plochy. 
• Tvoje rozhodnutia sa ukážu aj na vývoji obratu. 
• Budeš pomáhať svojmu tímu všade, kde ťa 
budú potrebovať – v predajni aj v sklade danej 
predajne. 
• Budeš mať na starosti personálnu prácu pri 
dlhodobom zapracovaní zamestnancov z iných 
krajín skupiny Schwarz. 
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Barman - rekreačný 
areál Predná Hora 
(1) 

PREDNA HORA 
s.r.o.(Rekreačný 
areál Predná Hora 
1, Muráň, 04901) 

Ing. Rudolf Čižmár (, e-mail: 
ra@prednahora.sk) 

za 
mesiac 

(od 
850) 

Stredné 
odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: Ihneď ; - Príprava a predaj 
nápojov 
- Obsluha hostí a komunikácia so zákazníkmi 
- Práca s pokladňou 
- Roznášanie jedál 
Zamestnanecké výhody, benefity 
- strava a ubytovanie zadarmo 
 
- najbližší rodinní príslušníci vstup do wellnessu 
zadarmo 

 

   

   

   

   

  
 

CNC operátor (8) LVD S3, a. 
s.(Poštová 1038/11, 
Tornaľa, 98201) 

Imreczeová Katarína (tel.: 
+421911891227, e-mail: 
katka.imreczeova@lvdgroup.co
m) 

20.7.2021 za 
mesiac 

(od 
810) 

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha vŕtačky, 
elektrickej pásovej píly, obrábacích centier, 
horizontálnej vyvrtávačky- vŕtanie, rezanie a 
opracovanie dielcov pre hydraulické 
ohraňovanielisy, hydraulické nožnice a ďalšie 
dielce na laserové páliace stroje a dorazy, Výkon 
rôznorodých prác na obrábacích strojov na 
základe programu. 

 

   

  

 

CNC operátor (8) LVD S3, a. 
s.(Priemyselná 1, 
Tornaľa, 98201) 

Katarína Imreczeová (tel.: 
+421911891227, e-mail: 
katka.imreczeova@lvdgroup.co
m) 

29.9.2021 za 
mesiac 

(od 
810) 

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

  Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha vŕtačky, 
elektrickej pásovej píly, obrábacích centier, 
horizontálnej vyvrtávačky – vŕtanie, rezanie a 
opracovanie dielcov pre hydraulické ohraňovacie 
lisy, hydraulické nožnice a ďalšie dielce na 
laserové páliace stroje a dorazy. Výkon 
rôznorodých prác na obrábacích strojoch na 
základe programu. 

 

   

  

 

Chirurg (1) Nemocnica s 
poliklinikou, n.o. 
Revúca(Litovelská 
25, Revúca, 05001) 

Gabriela Magurová (tel.: 
+421584833302, fax: 
+421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.s
k) 

8.6.2021 za 
mesiac 

(od 
2511,6) 

Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa 

aspoň 6 
mesiacov 

Dátum nástupu: Ihneď ; CHIRURG VYKONÁVA 
ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI V 
PREVENCII, DIAGNOSTIKE, V DIFERENCIÁLNEJ 
DIAGNOSTIKE A CHIRURGICKEJ LIEČBE V 
AMBULANTNEJ, JEDNODŇOVEJ CHIRURGII A 
NA LÔŽKOVÝCH CHIRURGICKÝCH 
PRACOVISKÁCH. 

 

 
Gastroenterológ (1) Nemocnica s 

poliklinikou, n.o. 
Revúca(Litovelská 
25, Revúca, 05001) 

Gabriela Magurová (tel.: 
+421584833302, fax: 
+421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.s
k) 

8.6.2021 za 
mesiac 

(od 
2511,6) 

Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa, 
Vysokoškolsk

aspoň 5 
rokov 

Dátum nástupu: Ihneď ; GASTROENTEROLÓG 
VYKONÁVA ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVNÉ 
ČINNOSTI V PREVENCII, DIAGNOSTIKE, LIEČBE, 
DISPENZARIZÁCII CHORÔB TRÁVIACEHO 
TRAKTU, PEČENE, ŽLČOVÉHO SYSTÉMU A 
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é vzdelanie 
druhého 
stupňa 

PANKREASU. SÚČASŤOU ZDRAVOTNEJ 
STAROSTLIVOSTI JE AJ REHABILITÁCIA, 
KONZILIÁRNA A POSUDKOVÁ ČINNOSŤ, 
EXPERTÍZA A VÝSKUM UVEDENÝCH CHORÔB. 

Internista (2) Nemocnica s 
poliklinikou, n.o. 
Revúca(Litovelská 
25, Revúca, 05001) 

Gabriela Magurová (tel.: 
+421584833302, fax: 
+421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.s
k) 

8.6.2021 za 
mesiac 

(od 
2511,6) 

Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa 

aspoň 6 
mesiacov 

Dátum nástupu: Ihneď ; INTERNISTA VYKONÁVA 
ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI A V 
RÁMCI POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ 
STAROSTLIVOSTI SA ZAOBERÁ PREVENCIOU, 
VYHĽADÁVANÍM, DIAGNOSTIKOU, LIEČBOU, 
REHABILITÁCIOU, DISPENZARIZÁCIOU, 
POSUDKOVOU ČINNOSŤOU A URČOVANÍM 
PROGNÓZY VNÚTORNÝCH CHORÔB. 

 

 

 
Kardiológ (1) Nemocnica s 

poliklinikou, n.o. 
Revúca(Litovelská 
25, Revúca, 05001) 

Gabriela Magurová (tel.: 
+421584833302, fax: 
+421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.s
k) 

8.6.2021 za 
mesiac 

(od 
2511,6) 

Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa 

aspoň 6 
mesiacov 

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

 

 
Konštruktér (2) LVD S3, a. 

s.(Poštová 1038/11, 
Tornaľa, 98201) 

Imreczeová Katarína (tel.: 
+421911891227, e-mail: 
katka.imreczeova@lvdgroup.co
m) 

4.8.2021 za 
mesiac 

(od 
1000) 

Vysokoškolsk
é vzdelanie 
prvého 
stupňa, 
Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa, 
Vysokoškolsk
é vzdelanie 
tretieho 
stupňa 

  Dátum nástupu: Ihneď ; 2D a 3D modelovanie a 
prezentácie strojov a častí strojov na základe 
požiadaviek výroby, komunikácia s vedúcim 
výroby, návrhy zlepšení na komponenty podľa 
požiadaviek, aktívna spolupráca s oddelením 
konštrukcie v materskej spoločnosti, práca s 
CAD SW, pravidelný reporting 

 

  

 

Konštruktér (2) LVD S3, a. 
s.(Priemyselná 1, 
Tornaľa, 98201) 

Katarína Imreczeová (tel.: 
+421911891227, e-mail: 
katka.imreczeova@lvdgroup.co
m) 

6.12.2021 za 
mesiac 

(od 
1000) 

Vysokoškolsk
é vzdelanie 
prvého 
stupňa, 
Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 

  Dátum nástupu: Ihneď ; * 2D a 3D modelovanie a 
prezentácie strojov a častí strojov na základe 
požiadaviek výroby 
* komunikácia s vedúcim výroby 
* návrhy zlepšení na komponenty podľa 
požiadaviek 
* aktívna spolupráca s oddelením konštrukcie v 
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stupňa, 
Vysokoškolsk
é vzdelanie 
tretieho 
stupňa   

materskej spoločnosti 
* práca s CAD SW 
* pravidelný reporting  

Konštruktér 
formovne (1) 

SLOVMAG a.s. 
Lubeník(Lubeník, 
236, 04918, 
Lubeník, Revúca) 

Ing.Tetiana Artamonova (tel.: 
+421907108304, +421584814110, 
e-mail: 
artamonova.tetiana@slovmag.sk
) 

29.6.2021 za 
mesiac 

(od 
845) 

Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa 

  Dátum nástupu: Ihneď ; Tvorba výkresovej a 
technickej strojárskej dokumentácie, tvorba 
programov pre CNC stroj, konzultovanie a 
riešenie technických problémov s internými a 
externými zákazníkmi, 3D modelovanie ( Inventor 
Professional), vedenie činností malého kolektívu 

 

  

 

Kuchár - rekreačný 
areál Predná Hora 
(1) 

PREDNA HORA 
s.r.o.(Rekreačný 
areál Predná Hora 
1, Muráň, 04901) 

Ing. Rudolf Čižmár (, e-mail: 
ra@prednahora.sk) 

13.10.2021 za 
mesiac 

(od 
850) 

Stredné 
odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: Ihneď ; Pripravovanie všetkých 
ponúkaných jedál (hlavné jedlá, polievky, šaláty, 
dressingy, oblohy). 
Zodpovednosť za kvalitu pripravených pokrmov. 
Dodržiavanie presne stanovených postupov 
prípravy jedál. 
Dodržiavanie prísnych hygienických štandardov 
a čistoty na pracovisku. 
Podieľanie sa na príprave jedálneho lístka. 
Organizovanie všetkých výrobných procesov 
prípravy jedál. 
Kontrola kvality hotových jedál. 
Sledovanie správnych skladových zásob 
základných surovín. 
Aranžovanie pripravovaných pokrmov a kladenie 
vysokého dôrazu na estetickú stránku pokrmov. 

 

   

   

   

   

   

   

  

 

Kuchár/ka (1) NIKA-R s.r.o.(Vl. 
Clementisa  
1211/14, Revúca, 
05001) 

Dušan Rusnák (tel.: 
+421905919926, e-mail: 
pizza.aladin.ra@gmail.com) 

15.6.2021 za 
mesiac 

(od 
700) 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava jedál na 
objednávku, príprava pizze, šalátov, cestovín, 
bagiet a hamburgerov 

 

Lekár (1) Nemocnica s 
poliklinikou, n.o. 

Gabriela Magurová (tel.: 
+421584833302, fax: 
+421584833312, e-mail: 

4.11.2021 za 
mesiac 

Vysokoškolsk
é vzdelanie 

aspoň 2 
roky 

Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon práce lekára - 
diagnostické a liečebné postupy, hodnotenie a 
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Revúca(Litovelská 
25, Revúca, 05001) 

magurova.gabriela@nsprevuca.s
k) 

(od 
1839) 

druhého 
stupňa 

interpretácia výsledkov vyšetrení, vedenie 
dokumentácie hospitalizovaných pacientov. 

Lekár (1) Nemocnica s 
poliklinikou, n.o. 
Revúca(Litovelská 
25, Revúca, 05001) 

Gabriela Magurová (tel.: 
+421584833302, fax: 
+421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.s
k) 

22.11.2021 za 
mesiac 

(od 
1839) 

Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa 

aspoň 2 
roky 

Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon práce lekára - 
diagnostické a liečebné postupy, hodnotenie a 
interpretácia výsledkov vyšetrení, vedenie 
dokumentácie hospitalizovaných pacientov. 

 

 
Lekár (2) Nemocnica s 

poliklinikou, n.o. 
Revúca(Litovelská 
25, Revúca, 05001) 

Gabriela Magurová (tel.: 
+421584833302, fax: 
+421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.s
k) 

4.10.2021 za 
mesiac 

(od 
1365) 

Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa 

  Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon práce lekára - 
diagnostické a liečebné postupy, hodnotenie a 
interpretácia výsledkov vyšetrení, vedenie 
dokumentácie hospitalizovaných pacientov. 

 

  

 

Lekár (2) Odborný liečebný 
ústav psychiatrický 
n.o.(Mur. Huta, časť 
Predná Hora 126, 
Muránska Huta, 
04901) 

Dagmar Bírová (tel.: 
+421584866140, e-mail: 
dagmar.birova@olup-
prednahora.sk) 

16.8.2021 za 
mesiac 

(od 
1365) 

Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa 

  Dátum nástupu: Ihneď ; Odborná diagnostická a 
liečebno- preventívna činnosť pod dohľadom 
lekára špecialistu na lôžkovom oddelení 
psychiatrie a medicíny drogových závislostí . 

 

  

 

Lekár (3) Nemocnica s 
poliklinikou, n.o. 
Revúca(Litovelská 
25, Revúca, 05001) 

Gabriela Magurová (tel.: 
+421584833302, fax: 
+421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.s
k) 

7.10.2021 za 
mesiac 

(od 
1365) 

Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa 

  Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon práce lekára - 
diagnostické a liečebné postupy, hodnotenie a 
interpretácia výsledkov vyšetrení, vedenie 
dokumentácie hospitalizovaných pacientov. 

 

  

 

Lekár pediater (1) Nemocnica s 
poliklinikou, n.o. 
Revúca(Litovelská 
25, Revúca, 05001) 

Gabriela Magurová (tel.: 
+421584833302, fax: 
+421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.s
k) 

4.10.2021 za 
mesiac 

(od 
2511,6) 

Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa 

aspoň 5 
rokov 

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatne vykonáva 
poskytovanie a zabezpečovanie komplexnej 
zdravotnej starostlivosti v súlade s koncepciou 
špecializačného odboru pediatria u pacientov na 
PaNO. 

 

 
Lekár špecialista - 
neurológ (1) 

Odborný liečebný 
ústav psychiatrický 
n.o.(Mur. Huta, časť 
Predná Hora 126, 
Muránska Huta, 
04901) 

Dagmar Bírová (tel.: 
+421584866140, e-mail: 
dagmar.birova@olup-
prednahora.sk) 

16.8.2021 za 
mesiac 

(od 
2511,6) 

Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa 

  Dátum nástupu: Ihneď ; Odborná špecializovaná 
diagnostická a liečebno- preventívna činnosť 
vrátane konziliárnej činnosti a invazívnych 
zákrokov na lôžkovom oddelení psychiatrie a 
medicíny drogových závislostí . 

 

  

 

Lekár špecialista - 
psychiater (2) 

Odborný liečebný 
ústav psychiatrický 
n.o.(Mur. Huta, časť 
Predná Hora 126, 

Dagmar Bírová (tel.: 
+421584866140, e-mail: 
dagmar.birova@olup-
prednahora.sk) 

16.8.2021 za 
mesiac 

(od 
2511,6) 

Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa 

  Dátum nástupu: Ihneď ; Odborná špecializovaná 
diagnostická a liečebno- preventívna činnosť 
vrátane konziliárnej činnosti a invazívnych 
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Muránska Huta, 
04901) 

zákrokov na lôžkovom oddelení psychiatrie a 
medicíny drogových závislostí . 

Mechatronik (1) SLOVMAG a.s. 
Lubeník(Lubeník, 
236, 04918, 
Lubeník, Revúca) 

Ing.Tetiana Artamonova (tel.: 
+421907108304, +421584814110, 
e-mail: 
artamonova.tetiana@slovmag.sk
) 

22.10.2021 za 
mesiac 

(od 
1043) 

Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa 

  Dátum nástupu: Ihneď ; servis a analýza porúch 
riadiacich systémov SIMATIC v technologických 
zariadeniach, správa kamerového systému, 
správa firemnej počítačovej infraštruktúry vo 
výrobných halách 

 

  

 

Obrábač kovov (3) SLOVMAG a.s. 
Lubeník(Lubeník 
236, Lubeník, 
04918) 

PhDr. Daša Benková (tel.: 
+421584814125, fax: 
+421584811309, e-mail: 
benkova.dasa@slovmag.sk) 

23.9.2021 za 
hodinu 
(od 4,1) 

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie 

  

Dátum nástupu: Ihneď ; - obsluha obrábacích 
strojov a výroba lisovacích foriem.  

Operátor CNC 
strojov (2) 

ARIES 2, 
s.r.o.(Poštová 56, 
Tornaľa, 98201) 

Viktória Imreczeová (tel.: 
+421918727211, e-mail: 
viktoria.imrecze@aries2.eu) 

5.8.2021 za 
mesiac 

(od 
800) 

Stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie 

aspoň 1 
rok 

Dátum nástupu: Ihneď ; nastavenie CNC stroja na 
základe technickej dokumentácie, zoradenie 
nástrojov, kontrolné merania, úprava riadiacich 
programov, plnenie pokynov nadriadeného 

 

 
Operátor 
drevovýroby - 
Kynceľová (1) 

ATENA - SERVICES 
s.r.o.(Komenského 
1207/13, Revúca, 
05001) 

HR oddelenie (tel.: 
+421800221222, e-mail: 
cv@atena.org) 

10.12.2021 za 
mesiac 

(od 
800) 

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

aspoň 1 
rok 

Dátum nástupu: Ihneď ; - manuálna práca vo 
výrobe nábytku,  
- pomocné práce podľa pokynov nadriadeného. 
 
1-zmenná prevádzka: 
Pracuje sa pondelok až štvrtok 7:00 - 16:00 a v 
piatky vždy 7:00 - 15:30 hod. 
 
Viac info: 
https://atena.sk/sk/offer/SK13202 

 

 

 

 

 

 

 
Operátor výroby - 
Lietavská Lúčka (2) 

ATENA – 
PERSONAL 
s.r.o.(Komenského 
1207, Revúca, 
05001) 

oddelenie HR (tel.: 
+421800221222, e-mail: 
cv@atena.org) 

15.12.2021 za 
mesiac 

(od 
828) 

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

  Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha robotov a 
poloautomatov 
- Obsluha a regulácia testovacích strojov 
- Výroba výfukových systémov pre známe 
automobilky na Slovensku 
- Trojzmenný pracovný režim: 
Ranná: 06:00 - 14:00 
Poobedná: 14:00 - 22:00 
Nočná: 22:00- 6:00 
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Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie 

Operátor výroby - 
Lozorno (10) 

ATENA – 
PERSONAL 
s.r.o.(Komenského 
1207, Revúca, 
05001) 

oddelenie HR (tel.: 
+421800221222, e-mail: 
cv@atena.org) 

15.12.2021 za 
mesiac 

(od 
1300) 

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

  Dátum nástupu: Ihneď ; -Vykonávanie 
manipulačných prác    
-Vykonávanie montážnych a demontážnych prác  
-Jednoduchá manuálna práca 
-Výroba plastových komponentov (nádrží). Práca 
vo vyfukovacom procese. --Prítomné sú 
teplosálajúce stroje 
Viac informácií: 
https://atena.sk/sk/offer/operator-v-
automobilovom-priemysle-slovensko-1-eur-
sk4042 

 

   

   

   

   

  

 

Pracovník v 
agentúrnej 
kancelárii - Revúca 
(2) 

Zuzana Pokorná - 
IBOM(Janka Kráľa 
888/18, Revúca, 
05001) 

Zuzana Pokorna (tel.: 
+421907148215, e-mail: 
zuzana.pokorna@os.allianz.sk) 

28.7.2021 za 
mesiac 

(od 
400) 

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

  Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník v agentúrnej 
kancelárii (Revúca) 
 
Údaje o pracovnom mieste 
Náplň (druh) práce 
Do agentúrnej kancelárie prijímame dvoch 
pracovníkov. 
Fixný plat od 400€ do 2500€ (podľa skúsenosti) + 
variabilná zložka 
 
Pracovná náplň: 
práca v kancelárii a možnosť home office – práca 
z domu 
administratívna činnosť 
kontakt s klientmi 
práca s databázou 
príprava podkladov pre manažéra 
 
Ponúkané výhody: 
fixná plat od 400€ do 2500€ (podľa skúsenosti) + 
variabilná zložka 
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  pozícia je vhodná aj pre ľudí bez skúsenosti 
kvartálne odmeny 
teambuildingové akcie 
výnimočné platové ohodnotenie v rámci 
najsilnejšej spoločnosti a možnosť kariérneho 
rastu 
zázemie jednej z najväčších spoločností 
možnosť prispôsobenia pracovnej doby – 
flexibilita 
všetky školenia úplne bezplatné 
finančné a materiálne benefity 
podpora realizácie nápadov, ktoré by boli 
obojstranne prospešné 
flexibilná zložka výplaty 
bližšie informácie a detaily odmeňovacieho 
systému na osobnom pohovore 
pracovní vykonáva činnosť na základe zmluvy o 
obchodnom zastúpení pre Allianz - Slovenskú 
poisťovňu 
 
Pracovné podmienky 
Pracovný čas: od 8:00 do 16:00 
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný čas 
 
Požiadavky na zamestnanca 
Požadované vzdelanie 
Stredné odborné vzdelanie 
Úplné stredné odborné vzdelanie 
Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium) 
 
Dĺžka praxe 
bez požiadavky na odbornú prax 
 
Zručnosti, schopnosti 
Ďalšie požiadavky: 
zodpovednosť 
flexibilita 
chuť učiť sa novým veciam 
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  Osobnostné predpoklady 
komunikatívnosť 
spoľahlivosť 
 
Údaje o zamestnávateľovi 
Obchodné meno: 
Zuzana Pokorná 
 
Právna forma: 
Podnikateľ – fyzická osoba – nezapísaná v 
obchodnom registri – podnikajúci súčasne ako 
osoba 
so slobodným povolaním 
 
IČO:  
00151700 
 
Charakteristika: 
Allianz Slovenská poisťovňa a.s., manažér 
skupiny – Revúca 
 
Adresa: 
Janka Kráľa 888/18 
050 01 Revúca 
Slovensko 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Pracovník v 
klientskom centre 
(Revúca) (2) 

Slavomír 
Iľov(M.R.Štefánika  
4, Revúca, 05001) 

Ing. Slavomír Iľov (tel.: 
+421915740358, e-mail: 
ilovslavo@gmail.com) 

11.11.2021 za 
mesiac 

(od 
1000) 

Stredné 
odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: Ihneď ; <iframe width="560" 
height="315" 
src="https://www.youtube.com/embed/yAQsPq77
AK0" frameborder="0" allow="accelerometer; 
autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-
in-picture" allowfullscreen></iframe> 
 
Do novootvoreného klientského centra v Revúcej 
prijmeme dvoch pracovníkov. 
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  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: 
ilovslavo@gmail.com 
Ponuka platná do zmazania. 

 

   

   

   

   

   

  

 

Pracovník v 
klientskom centre 
(Tornaľa) (2) 

Slavomír 
Iľov(Mierová 14, 
Tornaľa, 98201) 

Ing. Slavomír Iľov (tel.: 
+421915740358, e-mail: 
ilovslavo@gmail.com) 

11.11.2021 za 
mesiac 

(od 
1000) 

Stredné 
odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: Ihneď ; <iframe width="560" 
height="315" 
src="https://www.youtube.com/embed/yAQsPq77
AK0" frameborder="0" allow="accelerometer; 
autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-
in-picture" allowfullscreen></iframe> 
 
Do novootvoreného klientského centra v Tornali 
prijmeme 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: 
ilovslavo@gmail.com 
Ponuka platná do zmazania. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 

Pracovník výroby  - 
Považská Bystrica 
(15) 

ATENA – 
PERSONAL 
s.r.o.(Komenského 

oddelenie HR (tel.: 
+421800221222, e-mail: 
cv@atena.org) 

15.12.2021 za 
mesiac 

(od 
700) 

Základné 
vzdelanie, 
Nižšie stredné 
odborné 

  Dátum nástupu: Ihneď ; - Vykonávanie 
montážnych a demontážnych prác  
- Jednoduchá manuálna práca vhodná pre mužov 
aj ženy 
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1207, Revúca, 
05001) 

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

  - Montovanie plastových komponentov pre 
automobilový priemysel 
- Pracuje sa v skupinkách na montážnej linke, nie 
je to klasická pásová výroba 
- Práca nie je fyzicky náročná 
 
Pracovný čas - pracuje sa od pondelka do piatku, 
víkendy sú voľné: 
2-zmenná prevádzka: 
Ranná: 6:00 - 14:00 
Poobedná: 14:00 - 22:00 
alebo 
3-zmenná prevádzka: 
Ranná: 6:00 - 14:00 
Poobedná: 14:00 - 22:00 
Nočná: 22:00 - 06:00 
 
Viac info: 
https://atena.sk/sk/offer/sk2472 
 
JOB VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=ydFKog6uhF
Q 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Príslušník mestskej 
polície (1) 

Mesto 
Revúca(Revúca , 
05001) 

Bc. Anna Dufalová (tel.: 
0582851514, e-mail: 
anna.dufalova@revuca.sk) 

5.1.2022 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie   

Dátum nástupu: 01.02.2022 ; dohliadanie na 
dodržiavanie verejného poriadku  

Pôrodná asistentka 
(1) 

Nemocnica s 
poliklinikou, n.o. 
Revúca(Litovelská 
25, Revúca, 05001) 

MUDr. Gabriela Magurová (tel.: 
+421584833302, fax: 
+421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.s
k) 

8.6.2021 za 
mesiac 

(od 
971,88) 

Vysokoškolsk
é vzdelanie 
prvého stupňa 

aspoň 1 
rok 

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatná odborná 
ošetrovateľská práca pri starostlivosti o tehotné 
ženy a šestonedieľky na gynekologicko-
pôrodníckom oddelení. 

 

 
Rádiologický 
technik (2) 

Nemocnica s 
poliklinikou, n.o. 
Revúca(Litovelská 
25, Revúca, 05001) 

Gabriela Magurová (tel.: 
+421584833302, fax: 0584833312, 
e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.s
k) 

8.6.2021 za 
mesiac 

(od 
971,88) 

Vyššie 
odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: Ihneď ; RÁDIOLOGICKÝ 
TECHNIK SAMOSTATNE VYKONÁVA ODBORNÉ 
PRACOVNÉ ČINNOSTI V RÁDIOLÓGII, 
RADIAČNEJ ONKOLÓGII A NUKLEÁRNEJ 
MEDICÍNE, KTORÉ ZODPOVEDAJÚ ROZSAHU A 
OBSAHU ZÍSKANÉHO VZDELANIA. 

 

  

 

Sestra (1) 11.8.2021    
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Domov dôchodcov 
a domov 
sociálnych 
služieb(Tornaľa, 
Úzka 49, 98201) 

Zdenka Gledurová - 
personalistka (tel.: 
+421415511223, e-mail: 
ddadsstornala@ddadsstornala.s
k) 

za 
mesiac 

(od 
1200) 

Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa   

Dátum nástupu: Ihneď ; sestra 
samostatná odborná ošetrovateľská starostlivosť 

 

Sestra - 
špecialistka v 
pediatrickom 
ošetrovateľstve (2) 

Nemocnica s 
poliklinikou, n.o. 
Revúca(Litovelská 
25, Revúca, 05001) 

Gabriela Magurová (tel.: 
+421584833302, fax: 
+421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.s
k) 

8.6.2021 za 
mesiac 

(od 
1157,5) 

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolsk
é vzdelanie 
prvého 
stupňa, 
Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa, 
Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa 

aspoň 3 
mesiace 

Dátum nástupu: Ihneď ; Sestra špecialistka v 
ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii 
samostatne vykonáva špecializované pracovné 
činnosti podľa akreditovaného špecializačného 
študijného programu špecializačného odboru 
ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii spojené s 
ošetrovateľskou starostlivosťou, ochranou, 
podporou a udržiavaním zdravia a špecializované 
pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, 
vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti. 

 

 

 

 
Sestra- špecialistka 
na OAIM (2) 

Nemocnica s 
poliklinikou, n.o. 
Revúca(Litovelská 
25, Revúca, 05001) 

Gabriela Magurová (tel.: 
+421584833302, fax: 
+421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.s
k) 

8.6.2021 za 
mesiac 

(od 
1157,5) 

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolsk
é vzdelanie 
prvého 
stupňa, 
Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa 

  Dátum nástupu: Ihneď ; Sestra špecialistka v 
anestéziológii a intenzívnej medicíne 
poskytuje komplexnú ošetrovateľskú 
starostlivosť 
 zameranú na intenzívne sledovanie a 
monitorovanie fyziologických 
funkcií a prejavov kriticky chorých, u ktorých 
hrozí zlyhanie, 
zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo 
viacerých orgánov 
alebo orgánových systémov. Zabezpečuje aj 
anestetickú 
starostlivosť pri vykonávaní diagnostických a 
liečebných 
výkonov operačnej a neoperačnej povahy. 
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Skladník - Dubnica 
nad Váhom (5) 

ATENA - SERVICES 
s.r.o.(Komenského 
1207/13, Revúca, 
05001) 

HR oddelenie (tel.: 
+421800221222, e-mail: 
cv@atena.org) 

10.12.2021 za 
hodinu 

(od 
5,22) 

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

aspoň 1 
rok 

Dátum nástupu: Ihneď ; - pripravovať tovar na 
základe objednávok predajní (t.j. dopravenie 
hotových paliet na príslušné stopy výdaja tovaru, 
zaistenie nákladu na prepravu, zabalenie palety a 
zabezpečenie, aby mali správny popis s číslom 
predajne), 
- pripravovať pomocné prostriedky kompletácie 
tovaru (napr. bezpečnostná páska),  
- dohadovať sa s oddelením výdaja tovaru 
ohľadom plánu stôp, 
-zabezpečovať čistotu pracovného miesta, 
-podpora pri inventúrach skladu. 
 
Viac info: 
https://atena.sk/sk/offer/SK13482 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skladník - Nemšová 
(15) 

ATENA - SERVICES 
s.r.o.(Komenského 
1207/13, Revúca, 
05001) 

HR oddelenie (tel.: 
+421800221222, e-mail: 
cv@atena.org) 

12.11.2021 za 
hodinu 

(od 
5,22) 

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

aspoň 1 
rok 

Dátum nástupu: Ihneď ; dodávanie a odoberanie 
prázdnych paliet a mraziacich boxov z a do 
oddelenia príjmu a kompletácie tovaru, 
realizácia všetkých čistiacich prác v sklade, 
vyprázdňovanie všetkých zberných nádob na 
fólie a kartóny v sklade, 
prijímanie po prípade vykladanie nákladných áut, 
ktoré sa vracajú z predajní, vrátane kontroly 
prepravného listu, 
triedenie všetkých cenných surovín a pomôcok, 
spracovanie cenných surovín v rámci oblasti 
likvidácie odpadov (napr. obsluha balíkovacieho 
lisu), 
preprava a čistenie mraziacich boxov (napr. 
používanie reťazových dopravníkov), 
vyhadzovanie odpisov a nepredajného tovaru do 
kontajnerov - časť prác sa realizuje v exteriéri 
 
Viac info: 
https://atena.sk/sk/offer/SK11862 
https://atena.sk/sk/offer/SK13692 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stolár, výrobca 
nábytku (1) 

KRISSI, 
s.r.o.(Priemyselná 

Peter Kriss (tel.: +421905794958, 
e-mail: 
stolarstvokriss@gmail.com) 

7.10.2021 za 
mesiac 

Stredné 
odborné 
vzdelanie,   

Dátum nástupu: Ihneď ; výroba nábytku, práca s 
masívom a drevotrieskou  
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306/9, Revúca, 
05001) 

(od 
800) 

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Úplné stredné 
všeobecné 
vzdelanie 

Technik BOZP a PO 
(1) 

SLOVMAG a.s. 
Lubeník(Lubeník 
236, Lubeník, 
04918) 

PhDr. Daša Benková (tel.: 
+421584814125, fax: 
+421584811309, e-mail: 
benkova.dasa@slovmag.sk) 

15.12.2021 za 
mesiac 

(od 
845) 

Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa   

Dátum nástupu: Ihneď ;  

 

Učiteľ 1. - 4. ročníka 
(1) 

Obec Muránska 
Dlhá 
Lúka(Muránska 
Dlhá Lúka , 05001) 

Mgr. Ján Kvetko (tel.: 
+421918401567, e-mail: 
obecmdl@centrum.sk) 

5.11.2021 (-) Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa   

Dátum nástupu: Ihneď ; zabezpečiť výchovno-
vzdelávací proces v ZŠ  

Učiteľ v materskej 
škole (1) 

Obec Sirk(Sirk 71, 
04964) 

(tel.: +421584881371, e-mail: 
sekretariat@obecsirk.sk) 

17.12.2021 za 
mesiac 

(od 
738,5) 

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolsk
é vzdelanie 
prvého 
stupňa, 
Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa 

  Dátum nástupu: 01.02.2022 ; Do 07.01.2022 
poslať žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s 
dokladom o vzdelaní, profesijným životopisom, 
čestným vyhlásením o bezúhonnosti, súhlasom 
so spracovaním osobných údajov  poštou, 
osobne do podateľne: Obecný úrad v Sirku 049 
64, Sirk č. 71, elektronicky: 
sekretariat@obecsirk.sk 

 

   

  

 

Vodič MKD (16) Remonte, 
s.r.o(Priemyselná 1, 
Revúca, 05001) 

Šulek Ján (tel.: +421940175788) 9.8.2021 za 
mesiac 

(od 
750) 

Základné 
vzdelanie 

aspoň 1 
rok 

Dátum nástupu: Ihneď ; preprava tovaru v rámci 
EÚ  

Všeobecná sestra 
(3) 

Nemocnica s 
poliklinikou, n.o. 
Revúca(Litovelská 
25, Revúca, 05001) 

Gabriela Magurová (tel.: 
+421584833302, fax: 
+421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.s
k) 

8.6.2021 za 
mesiac 

(od 
1157,5) 

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

  Dátum nástupu: Ihneď ;   
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odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolsk
é vzdelanie 
prvého 
stupňa, 
Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa 

Zvárač CO2 (6) ARIES 2, 
s.r.o.(Poštová 56, 
Tornaľa, 98201) 

Viktória Imreczeová (tel.: 
+421918727211, e-mail: 
viktoria.imrecze@aries2.eu) 

5.8.2021 za 
mesiac 

(od 
900) 

Stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie 

aspoň 1 
rok 

Dátum nástupu: Ihneď ; zváranie kovových 
komponentov v súlade s technickou 
dokumentáciou, zodpovednosť za správne 
nastavenie a používanie zváracích nástrojov, 
dodržiavanie technických postupov zvárania 

 

 
Čašník, servírka (1) NIKA-R s.r.o.(M.R. 

Štefánika 4 , 
Revúca, 05001) 

Dušan Rusnák (tel.: 
+421905919926, e-mail: 
pizza.aladin.ra@gmail.com) 

23.8.2021 za 
mesiac 

(od 
740) 

Stredné 
odborné 
vzdelanie 

  

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha zákazníkov v 
pizzérii na terase, účtovanie zákazníkov, 
upratovanie stolov............ 

 

Čašníčka (1) MAVERO 
s.r.o.(9.mája  301, 
Jelšava, 04916) 

Marcel Rohár (tel.: 
+421949179034, e-mail: 
maverosro@gmail.com) 

5.1.2022 za 
hodinu 

(od 
3,71) 

Stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie 

aspoň 1 
rok 

Dátum nástupu: Ihneď ; čašníčka, roznášanie 
alkoholických a nealkoholických nápojov 

 

Školský psychológ 
(1) 

Základná škola s 
materskou školou 
Jelšava(Železničná 
245, Jelšava, 
04916) 

Mgr. Andrea Houšková (tel.: 
+421905458002, +421584482894, 
e-mail: zsjelsava@gmail.com) 

26.7.2021 (-) Vysokoškolsk
é vzdelanie 
druhého 
stupňa 

  Dátum nástupu: Ihneď ; školský psychológ 
 
Predpokladaný termín ukončenia výberového 
konania:  25.08.2021 
Termín podania žiadosti: do 19.08.2021 
 
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019  Z. z. o 
pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 
Z.z. 
 
Zoznam požadovaných dokladov: 
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  • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania s 
telefónnym a emailovým kontaktom, 
• profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom 
dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým  
           stupňom odbornej praxe, 
• osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo 
iného rovnocenného dokladu o najvyššom 
dosiahnutom vzdelaní, 
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním 
osobných údajov uvádzaných v žiadosti podľa  
            zákona č. 18/2018 Z. z. a požadovaných 
dokladoch na účel výberového konania podľa  
            osobitného predpisu. 
 
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jelšava bude kontaktovať 
iba vybraných uchádzačov. 

 

   

   

   

   

   

  

 

 


