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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.sk) 

8.6.2021 za mesiac 
(od 646) 

Vysokoškolské 
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.sk) 

7.9.2021 za mesiac 
(od 646) 

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, +421584833302, 
fax: +421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.sk) 

8.6.2021 za mesiac 
(od 2605,9) 

Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
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/manažé
rky predajne, 
Revúca (1) 

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

2. Lidl Slovenská republika v.o.s.  
(tel.: +421258279327, e-mail: 
kariera@lidl.sk) 

10.2.2022 za mesiac 
(od 1150) 

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: 24.02.2022 ; • 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. 

 

   

   

   

   

   

  

 

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) 

13.10.2021 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.com) 

20.7.2021 za mesiac 
(od 810) 

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 

  Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha vŕtačky, elektrickej pásovej 
píly, obrábacích centier, horizontálnej vyvrtávačky- vŕtanie, 
rezanie a opracovanie dielcov pre hydraulické ohraňovanie 
lisy, hydraulické nožnice a ďalšie dielce na laserové páliace 
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všeobecné 
vzdelanie 

stroje a dorazy, Výkon rôznorodých prác   na obrábacích 
strojov na základe programu. 

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

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

8.6.2021 za mesiac 
(od 2605,9) 

Vysokoškolské 
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, +421584833302, 
fax: +421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.sk) 

8.6.2021 za mesiac 
(od 2605,9) 

Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa 

aspoň 5 
rokov 

Dátum nástupu: Ihneď ; GASTROENTEROLÓG VYKONÁVA 
ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI V PREVENCII, 
DIAGNOSTIKE, LIEČBE, DISPENZARIZÁCII CHORÔB 
TRÁVIACEHO TRAKTU, PEČENE, ŽLČOVÉHO SYSTÉMU A 
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, +421584833302, 
fax: +421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.sk) 

8.6.2021 za mesiac 
(od 2605,9) 

Vysokoškolské 
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. 

 

 

 
Kamenár - 
montážnik (1) 

KAMENÁRSTVO 
GATIAL 
s.r.o.(Muránska 399, 
Revúca, 05001) 

Alojz Gatial (tel.: +421908230638, e-
mail: kamenarstvo@logat.sk) 

14.1.2022 za hodinu 
(od 5) 

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: Ihneď ; Práca bude zahŕňať montážne práce 
jednotlivých dielov pomníkov do jedného celku. Jedná sa o 
bežnú montážnicku činnosť, betonárske a murárske práce. 

 

  

 

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

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

8.6.2021 za mesiac 
(od 2605,9) 

Vysokoškolské 
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.com) 

4.8.2021 za mesiac 
(od 1000) 

Vysokoškolské 
vzdelanie 
prvého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
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) 6.12.2021    
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LVD S3, a. 
s.(Priemyselná 1, 
Tornaľa, 98201) 

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

za mesiac 
(od 1000) 

Vysokoškolské 
vzdelanie 
prvého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
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 

 

   

   

   

  

 

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. 
Revúca(Litovelská 
25, Revúca, 05001) 

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

22.11.2021 za mesiac 
(od 1839) 

Vysokoškolské 
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.sk) 

4.10.2021 za mesiac 
(od 1416,2) 

Vysokoškolské 
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) 

Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa 

  Dátum nástupu: Ihneď ; Odborná diagnostická a liečebno- 
preventívna činnosť pod dohľadom lekára špecialistu na 
lôžkovom oddelení psychiatrie a medicíny drogových 
závislostí . 
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Lekár (3) Nemocnica s 

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

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

7.10.2021 za mesiac 
(od 1416,2) 

Vysokoškolské 
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.: 
+421584833322, +421584833302, 
fax: +421584833312, e-mail: 
nsprevuca@nsprevuca.sk) 

4.10.2021 za mesiac 
(od 2605,9) 

Vysokoškolské 
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) 

Vysokoškolské 
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, 
Muránska Huta, 
04901) 

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

16.8.2021 za mesiac 
(od 2511,6) 

Vysokoškolské 
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 . 

 

  

 

Masér/Obsluha 
wellness centra - 
rekreačný areál 
Predná Hora (3) 

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

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

26.1.2022 za mesiac 
(od 762) 

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň (druh) práce 
- Spôsobilé vykonávanie masážnych procedúr, 
- poskytovať vhodne pripravené a príjemné prostredie pre 
klientov, 
- aktívne napomáhanie pri výbere služieb a tovarov, 
- udržiavanie hygieny vo wellness centre. 

 

   

   

   

   

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) 

Vysokoškolské 
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 

 

  
 

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 

 

 
Pracovník SBS - 
Tornaľa (1) 

FENIX Security 
s.r.o.(Mierová 183, 
Tornaľa, 98201) 

Monika Maľcovská (tel.: 
+421918041995, e-mail: 
malcovska@fenix-security.sk) 

19.1.2022 za hodinu 
(od 4,3) 

Základné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: Ihneď ; - výkon strážnej služby podľa 
zákona o SBS č. 473/2005 Z.z. a interných smerníc objektu, 
- vykonávanie obchôdzok, 
- a iné. 

 

   

   

Pracovník v 
agentúrnej 

Zuzana Pokorná - 
IBOM(Janka Kráľa 

28.7.2021 za mesiac 
(od 1000) 

Stredné odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovník v agentúrnej kancelárii 
(Revúca) 
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kancelárii - 
Revúca (2) 

888/18, Revúca, 
05001) 

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

   
Údaje o pracovnom mieste 
Náplň (druh) práce 
Do agentúrnej kancelárie prijímame dvoch pracovníkov. 
 
Pracovná náplň: 
-práca v kancelárii a možnosť home office – práca z domu 
-administratívna činnosť 
-kontakt s klientmi 
-práca s databázou 
-príprava podkladov pre manažéra 
-práca v kancelácii 
 
V prípade záujmu, prosím, poslať Váš životopis mailom: 
zuzana.pokorna@os.allianz.sk 
Ponuka platná do zmazania. Deň nástupu dohodou 
 
 
Ponúkané výhody: 
-kvartálne bonusy od 333€ do 999€ + ročná odmena 
-zvýšenie príjmu už po 6 mesiacoch 
-teambuildingové  
-pozícia je vhodná aj pre ľudí bez skúsenosti 
-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 
 
bližšie informácie a detaily odmeňovacieho systému na 
osobnom pohovore 
 
Pracovné podmienky 
Pracovný čas: od 8:00 do 16:00 
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný čas 
 
Požiadavky na zamestnanca 
Požadované vzdelanie 
Stredné odborné vzdelanie 
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Dĺžka praxe 
bez požiadavky na odbornú prax 
 
Zručnosti, schopnosti 
Ďalšie požiadavky: 
-zodpovednosť 
-flexibilita 
 
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:  
 50870165 
 
Charakteristika: 
Allianz Slovenská poisťovňa a.s., manažér skupiny – Revúca 
 
Adresa: 
Janka Kráľa 888/18 
050 01 Revúca 
Slovensko 
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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/yAQsPq77AK0" 
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture" 
allowfullscreen></iframe> 
 
Do novootvoreného klientského centra v Revúcej 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 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/yAQsPq77AK0" 
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. 
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Pracovník v 
živočíšnej výrobe 
(1) 

AGRODRUŽSTVO - S, 
družstvo(Muránska 1, 
Revúca, 05001) 

(tel.: +421911173850, e-mail: 
agrodruzstvo@combin.sk) 

2.2.2022 za mesiac 
(od 900) 

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: Ihneď ; kŕmenie zvierat, dojenie a údržba 
dojárne, upratovanie priestorov, starostlivosť o jahňatá, 
drobné opravy, pasenie 
Potrebné si dohodnúť stretnutie - tel. +421 904 849 289 

 

  
 

Projektant - 
Supervízor (1) 

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

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

12.1.2022 za mesiac 
(od 823) 

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
prvého stupňa 

  Dátum nástupu: Ihneď ; - projektovanie výmuroviek rôznych 
zariadení v 2D a 3D (šachtové a rotačné pece, panvy, 
elektrické  pece, veká, miešače, konvertory,  
anódové pece, bubnové pece) do tendrov a obchodných 
ponúk. 
- supervízoring – dozorovanie správneho zabudovanie stavív 
v zariadeniach u zákazníkov 

 

   

   

  
 

Príslušník 
mestskej polície 
(2) 

Mesto Jelšava(Nám. 
Republiky 499, 
Jelšava, 04916) 

Ing. Miroslava Repáková-
prednostka (tel.: 0584482631, e-
mail: prednosta@jelsava.sk) 

21.1.2022 (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie   

Dátum nástupu: 01.04.2022 ; ochrana verejného poriadku, 
životného prostredia, detí a mládeže pred nepriaznivými 
vplyvmi, bezpečnosť cestnej premávky 

 

Pôrodná 
asistentka (1) 

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

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

8.6.2021 za mesiac 
(od 1008,4) 

Vysokoškolské 
vzdelanie 
prvého stupňa 

aspoň 1 
rok 

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

 

 
Sestra (1) Domov dôchodcov a 

domov sociálnych 
služieb(Tornaľa, Úzka 
49, 98201) 

Zdenka Gledurová - personalistka 
(tel.: +421415511223, e-mail: 
zdenka.gledurova@ddadsstornala.
sk) 

11.8.2021 za mesiac 
(od 1200) 

Vysokoškolské 
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, +421584833302, 
fax: +421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.sk) 

8.6.2021 za mesiac 
(od 1200,9) 

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vyššie odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
prvého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
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, +421584833302, 
fax: +421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.sk) 

8.6.2021 za mesiac 
(od 1200,9) 

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vyššie odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 

  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 
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prvého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa 

  orgánov 
alebo orgánových systémov. Zabezpečuje aj anestetickú 
starostlivosť pri vykonávaní diagnostických a liečebných 
výkonov operačnej a neoperačnej povahy. 

 

  
 

Stavebný a 
prevádzkový 
elektrikár (2) 

Slovenské 
magnezitové závody, 
akciová spoločnosť, 
Jelšava, v skratke 
SMZ, a.s. 
Jelšava(Teplá Voda 
671, Jelšava, 04916) 

Bc. Beáta Bánesová (, e-mail: 
person@smzjelsava.sk) 

12.1.2022 za hodinu 
(od 4,55) 

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie 

aspoň 6 
mesiacov 

Dátum nástupu: Ihneď ; -zabezpečuje plynulú dodávku 
elektrickej energie z rozvodnej siete VSE  
-zabezpečuje dodávku elektrického prúdu na prevádzky z 
distribučných trafostaníc 
-vykonáva prehliadky (denné, týždenné, mesačné) 
elektrických zariadení  
-zabezpečuje bezporuchový chod elektrického zariadenia 
-zabezpečuje dodržanie odberovej disciplíny podľa 
odberového diagramu a to po stránke množstva a kvality 
odberanej elektrickej energie 

 

 

 

 

 
Stolár, výrobca 
nábytku (1) 

KRISSI, 
s.r.o.(Priemyselná 
306/9, Revúca, 05001) 

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

7.10.2021 za mesiac 
(od 800) 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; výroba nábytku, práca s masívom a 
drevotrieskou 

 

Učiteľ základnej 
umeleckej školy 
(1) 

Základná umelecká 
škola(Okružná 11, 
Revúca, 05001) 

(tel.: +421911124241, e-mail: 
zusrevuca@gmail.com) 

18.2.2022 (-) Vyššie odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: 22.08.2022 ; Podkategória pedagogického 
zamestnanca: 
učiteľ audiovizuálneho a multimediálneho odboru na 
základnej umeleckej škole 
čiastočný úväzok na zástup za MD 
Kvalifikačné predpoklady: 
minimálne vyššie odborné vzdelanie príslušného študijného 
odboru podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a 
vyhlášky MŠ SR, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov 
Požadované doklady: 
- žiadosť, 
- životopis, 
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR 
SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
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  doplnení niektorých zákonov, 
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
- ovládanie štátneho jazyka 
Ponúkame: 
nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o 
pedagogických zamestnancoch a odborných  
zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone  
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov vo výške  v závislosti od platovej triedy, 
odpracovaných rokov a úväzku. 
  
Všetky potrebné doklady zašlite poštou, osobne alebo 
emailom do 31.03.2022 na riaditeľstvo školy. 
Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.  

 

   

   

   

  

 

Učiteľ základnej 
umeleckej školy 
(1) 

Základná umelecká 
škola(Okružná 11, 
Revúca, 05001) 

(tel.: +421911124241, e-mail: 
zusrevuca@gmail.com) 

18.2.2022 (-) Vyššie odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: 22.08.2022 ; učiteľ tanečného odboru na 
základnej umeleckej škole 
 
čiastočný úväzok na zastup počas MD 
 
Kvalifikačné predpoklady: 
minimálne vyššie odborné vzdelanie príslušného študijného 
odboru podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a 
vyhlášky MŠ SR, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov 
Požadované doklady: 
- žiadosť, 
- životopis, 
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR 
SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, 
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
- ovládanie štátneho jazyka 
Ponúkame: 
nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o 
pedagogických zamestnancoch a odborných  
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  zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone  
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov vo výške  v závislosti od platovej triedy, 
odpracovaných rokov a úväzku. 
  
Všetky potrebné doklady zašlite poštou, osobne alebo 
emailom do 31.03.2022 na riaditeľstvo školy. 
Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.  

 

  

 

Učiteľ základnej 
umeleckej školy 
(1) 

Základná umelecká 
škola(Okružná 11, 
Revúca, 05001) 

(tel.: +421911124241, e-mail: 
zusrevuca@gmail.com) 

18.2.2022 za mesiac (-) Vyššie odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: 22.08.2022 ; učiteľ hry na klavír  na 
základnej umeleckej škole-elokované pracovisko pri ZŠ 
Lubeník 
 
Druh pracovného pomeru: čiastočný úväzok  
Kvalifikačné predpoklady: 
minimálne vyššie odborné vzdelanie príslušného študijného 
odboru podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a 
vyhlášky MŠ SR, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov 
Požadované doklady: 
- žiadosť, 
- životopis, 
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR 
SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, 
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
- ovládanie štátneho jazyka 
Ponúkame: 
nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o 
pedagogických zamestnancoch a odborných  
zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone  
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov vo výške  v závislosti od platovej triedy, 
odpracovaných rokov a úväzku. 
  
Všetky potrebné doklady zašlite poštou, osobne alebo 
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emailom do 31.03.2022 na riaditeľstvo školy. 
Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.  

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

Šepík Peter (tel.: +421915859333) 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, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.sk) 

8.2.2022 za mesiac 
(od 1008,3) 

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

Dátum nástupu: Ihneď ;  

 

Zdravotnícky 
laborant (1) 

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

Gabriela Magurová  (tel.: 
+421584833302, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.sk) 

8.2.2022 za mesiac 
(od 1008,37) 

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: 01.04.2022 ; samostatne vykonáva odborné 
pracovné činnosti v laboratórnych vyšetrovacích metódach a 
vzdelávaciu, výchovnú a výskumnú činnosť, ktoré 
zodpovedajú obsahu a rozsahu získaného vzdelania. 

 

  
 

Zootechnik (1) AGRODRUŽSTVO - S, 
družstvo(Muránska 1, 
Revúca, 05001) 

(tel.: +421911173850, e-mail: 
agrodruzstvo@combin.sk) 

2.2.2022 za mesiac 
(od 1100) 

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: Ihneď ; plánovanie výroby ( kŕmenie, 
dojenie), kontrola implementácie, plemenárska práca, 
organizovanie a riadenie tímu zamestnancov, starostlivosť o 
zdravotný stav zverených zvierat v spolupráci s 
veterinárnym lekárom, zaznamenávanie a zasielanie 
pravidelných informácií o stave, presunoch a úžitkovosti, 
kontrolovanie a zabezpečovanie dodržiavania 
technologických postupov, zabezpečovanie ostatnej 
administratívnej činnosti, ktorá sa na farme vyžaduje 
 
Potrebné si dohodnúť stretnutie - tel. +421 904 849 289 

 

   

   

   

   

  

 

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 

 

 
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 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa 

  Dátum nástupu: Ihneď ; školský psychológ 
 
 
 
 
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických 
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  zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky 
MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. 
 
Zoznam požadovaných dokladov: 
• 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. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 


