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

8.6.2021 za mesiac (od 
646) 

Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa 

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

  
Administratívny/a 
pracovník/čka - asistent/ka 
(1) 

Ing. Peter Ondrúšek(M. R. 
Štefánika 1659/9A, Revúca, 
05001) 

Ing. Peter Ondrúšek (tel.: 
+421915829459, e-mail: 
peter.ondrusek@partnersgroup.s
k) 

3.5.2022 za mesiac (od 
646) 

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

  Dátum nástupu: Ihneď ; komunikácia s 
mandantmi firmy, s finančnými partnermi, 
administratívna činnosť, práca s PC 
 
Pracovné miesto je vytvorené v zmysle NP Cesta 
na trh práce - preobsadzovanie 

  

  
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.s
k) 

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. 

 

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

Eleonóra Mészárosová (tel.: 
+421918727211, e-mail: 
jobs@aries2.eu) 

22.4.2022 za mesiac (od 
800) 

Stredné 
odborné 
vzdelanie   

Dátum nástupu: Ihneď ; CNC operátor 
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CNC operátor (8) 

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

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

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

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. 

 

 
Ekonóm (1) Litterra, n. o.(Revúca , 05001) Kollárová Nikoleta  (tel.: 

+421947913118) 
17.5.2022 za mesiac (od 

900) 
Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
prvého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa 

aspoň 2 
roky 

Dátum nástupu: 01.06.2022 ; komplexné vedenie 
účtovníctva organizácie: 
- spracovanie účtovných dokladov organizácie 
- fakturácia 
- pokladňa 
- banka 
- majetok organizácie 
- záväzky, pohľadávky 
- mesačné kontroly účtov 
- interné zúčtovania 
- mzdové účtovníctvo, personalistika 
- spracovanie daňových priznaní DPH (daňové 
priznanie, kontrolný a súhrnný výkaz) 
- ročná účtovná uzávierka: Daňové priznanie, 
Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
- nastavenia pre nový rok, uzatvorenie obdobia 
- externá komunikácia s orgánmi štátnej a 
verejnej správy, zverejňovanie zmlúv a interná 
komunikácia v rámci iných oddelení organizácie 
- sledovanie a zapracovanie legislatívnych zmien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gastroenterológ (1) Nemocnica s poliklinikou, 

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

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

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, 
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KONZILIÁRNA A POSUDKOVÁ ČINNOSŤ, 
EXPERTÍZA A VÝSKUM UVEDENÝCH CHORÔB. 

Generálny riaditeľ (prezident 
spoločnosti) (1) 

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

Ingrid Unterfrancová  (tel.: 
+421903909028, e-mail: 
butorova.mariana@slovmag.sk) 

11.3.2022 za mesiac (od 
7000) 

Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa 

6 alebo viac 
rokov 

Dátum nástupu: Ihneď ; Bude zabezpečovať 
bezproblémovú integráciu Slovmagu do skupiny 
INTOCAST. Bude taktiež sprevádzať technický 
presun v oboch smeroch. Medzi jeho úlohy bude 
patriť aj rozpoznávanie a definovanie synergií 
medzi Slovmagom a skupinou INTOCAST. 

 

 
Internista (2) Nemocnica s poliklinikou, 

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

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

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, 
+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.s
k) 

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) ARIES 2, s.r.o.(Poštová 56, 

Tornaľa, 98201) 
Eleonóra Mészárosová (tel.: 
+421918727211, e-mail: 
jobs@aries2.eu) 

22.4.2022 za mesiac (od 
1000) 

Stredné 
odborné 
vzdelanie   

Dátum nástupu: Ihneď ; konštruktér 
 

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

(tel.: +421584814125) 12.5.2022 za mesiac (od 
845) 

Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa 

  Dátum nástupu: 01.06.2022 ; 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 (okrem šéfkuchára) 
(2) 

Gymnázium Martina 
Kukučína(Clementisova 1166, 
Revúca, 05001) 

Gabriela Hrivňaková (tel.: 
+421911054255, e-mail: 
jedalen@gmk-ra.sk) 

20.4.2022 za mesiac (od 
584) 

Stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: 01.06.2022 ; samostatný kuchár 
výberové konanie sa uskutoční 05.05.2022 od 9.00 
hod u zamestnávateľa Gymnázium Martina 
Kukučína, Clemnetisova 1166, Revúca 
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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 

 

Kuchár/ka - pomocný/á 
kuchár/ka (2) 

Dušana 
Babiaková(Tomášikova 1250 
1, Revúca, 05001) 

Dušana Babiaková (tel.: 
+421915825596, e-mail: 
dadababiakova@gmail.com) 

25.4.2022 za hodinu (od 
4,5) 

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

aspoň 3 
mesiace 

Dátum nástupu: Ihneď ; príprava kebabu, 
hamburgerov, langošov, hranoliek.... 
 
Osobné stretnutie je potrebné dohodnúť vopred 
telefonicky na č. 0915825596 

 

 

 
Lekár (1) Nemocnica s poliklinikou, 

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

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

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

Dagmar Bírová  (tel.: 
+421902965064, e-mail: 
dagmar.birova@olup-
prednahora.sk) 

13.5.2022 za mesiac (od 
1416,25) 

Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa 

  Dátum nástupu: 01.07.2022 ; 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, +421584833302, 
fax: +421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevuca.s
k) 

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: 
kokackova@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, +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, +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. 

 

   

   

   

   

Opatrovateľ/ka (10) Združenie obcí Mikroregión 
pri Slanej(Mierová 14, 
Tornaľa, 98201)       

7.5.2022 za mesiac (od 
850) 

Stredné 
odborné 
vzdelanie   

Dátum nástupu: Ihneď ; opatrovateľ/ka 
 

Operátor drevovýroby - 
Kynceľová (1) 

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

HR oddelenie (tel.: 
+421800221222, +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) 

15.12.2021 za mesiac (od 
828) 

Základné 
vzdelanie, Nižšie 

  Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha robotov a 
poloautomatov 
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ATENA – PERSONAL 
s.r.o.(Komenského 1207/13, 
Revúca, 05001) 

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

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

  - 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 

 

   

   

   

  

 

Operátor výroby - Lozorno 
(10) 

ATENA – PERSONAL 
s.r.o.(Komenského 1207/13, 
Revúca, 05001) 

oddelenie HR (tel.: 
+421800221222, +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 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 

 

  

 

Pracovník výroby  - Považská 
Bystrica (15) 

ATENA – PERSONAL 
s.r.o.(Komenského 1207/13, 
Revúca, 05001) 

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

15.12.2021 za mesiac (od 
700) 

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

  Dátum nástupu: Ihneď ; - Vykonávanie 
montážnych a demontážnych prác  
- Jednoduchá manuálna práca vhodná pre mužov 
aj ženy 
- 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: 
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  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 

 

   

   

   

   

   

   

Predavač/ka (1) 1. Správcovská spoločnosť 
s.r.o. (M.R.Štefánika  1399/6A, 
Revúca, 05001) 

p. Kubej (tel.: +421948008214) 17.5.2022 za mesiac (od 
770) 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj 

 

Prevádzkový údržbár - 
rekreačný areál Predná Hora 
(1) 

PREDNA HORA 
s.r.o.(Rekreačný areál Predná 
Hora 491/, Muráň, 04901) 

Ing. Rudolf Čižmár  (tel.: 
+421915779986, e-mail: 
ra@prednahora.sk) 

8.3.2022 za mesiac (od 
762) 

Stredné 
odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: Ihneď ; -zabezpečuje 
bezporuchový chod kotolní, bazénových a 
wellness priestorov 
-vykonáva preventívnu údržbu zverených strojov 
a zariadení 
-zodpovedá za správne nastavenie a chod 
prístrojov a zariadení /čerpadlá, vzduchotechnika, 
sonda na meranie chlóru.../ 
-bezodkladne rieši vzniknuté problémy a 
nedostatky, ktoré následne nahlasuje 
kompetentným osobám 
-vedie prevádzkové denníky a evidenciu 
-udržiava vonkajšie priestory areálu /zimný posyp 
cesty, odhŕňanie snehu.../ 

 

   

   

   

   

  

 

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.s
k) 

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. 

 

 
Riaditeľ školy a školského 
zariadenia (1) 

Obec Sirk(Sirk 71, 04964)       5.5.2022 za mesiac (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa 

  Dátum nástupu: 01.07.2022 ; Obec Sirk v zmysle § 
4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v 
školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 
§ 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
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       vyhlasuje 

výberové konanie na vymenovanie 
riaditeľa/riaditeľky 
Materskej školy, Sirk 169. 
Predpoklady na výkon kariérovej pozície 
riaditeľa/riaditeľky Materskej školy sú stanovené 
v § 6 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov: 
Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné 
predpoklady: 
- kvalifikačné predpoklady podľa § 7 zákona č. 
317/2009 Z.z. o pedagogických a 
odborných zamestnancoch, 
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa 
vyhlášky MŠ SR č 437/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov, 
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe. 
Iné požadované predpoklady: 
- bezúhonnosť, 
- zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a 
duševná spôsobilosť potrebná na výkon 
pedagogickej činnosti), 
- ovládanie štátneho jazyka, 
- znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon 
funkcie, 
- osobnostné a morálne predpoklady, organizačné 
schopnosti, komunikatívnosť. 
Požadované doklady: 
- písomná prihláška do výberového konania, 
- štruktúrovaný profesijný životopis, 
- overené kópie dokladov o dosiahnutom 
vzdelaní, 
- overená kópia dokladu o absolvovaní I. 
atestácie, 
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti, 
- potvrdenia o pedagogickej praxi, 
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej 
spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa 
a vedúceho pedagogického zamestnanca, 
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       - návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia, 

- písomný súhlas uchádzača so spracovaním 
osobných údajov pre účely výberového 
konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je 
potrebné zaslať poštou najneskôr do 31.05.2022 
na adresu: Obec Sirk, Sirk č. 71, 049 64 Sirk alebo 
osobne podať v podateľni Obce Sirk v zalepenej 
obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ 
MŠ -Neotvárať“. 
Rozhodujúci je dátum podania prihlášky na 
poštovej pečiatke alebo dátum podania v 
podateľni Obce Sirk. 
Ďalšie informácie: 
- nástup do funkcie riaditeľa/riaditeľky dňom 
1.07.2022 
- výkon funkcie riaditeľ/riaditeľky materskej školy 
trvá 5 rokov, 
- pracovný úväzok: 37,5 hod./týždeň, 
- termín, čas a miesto výberového konania bude 
oznámený prihláseným uchádzačom, 

 

        

        

 

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

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

17.5.2022 za mesiac (od 
1008,3) 

Vyššie odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: 01.07.2022 ; RÁDIOLOGICKÝ 
TECHNIK SAMOSTATNE VYKONÁVA ODBORNÉ 
PRACOVNÉ ČINNOSTI V RÁDIOLÓGII, 
RADIAČNEJ ONKOLÓGII A NUKLEÁRNEJ 
MEDICÍNE, KTORÉ ZODPOVEDAJÚ ROZSAHU A 
OBSAHU ZÍSKANÉHO VZDELANIA. 

 

  

 

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

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

11.8.2021 za mesiac (od 
1200) 

Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa 

  Dátum nástupu: Ihneď ; sestra 
samostatná odborná ošetrovateľská starostlivosť 

 

  

 

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.s
k) 

8.6.2021 za mesiac (od 
1200,9) 

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

  

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. 

 

Skladník - Dubnica nad 
Váhom (5) 

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

HR oddelenie (tel.: 
+421800221222, +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 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 školy (1) Základná škola 
Ratková(Ratková 229, 
Ratková, 98265) 

PaedDr. Pavol Majerčík, riaditeľ  
školy (tel.: +421475491111, e-

17.5.2022 za mesiac (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa   

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; učiteľ pre II. stupeň, 
aprobácia ANJ  
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mail: 
zs.ratkova@zsratkova.edu.sk) 

Učiteľ základnej školy (1) Základná škola 
Ratková(Ratková 229, 
Ratková, 98265) 

PaedDr. Pavol Majerčík, riaditeľ  
školy (tel.: +421475491111, e-
mail: 
zs.ratkova@zsratkova.edu.sk) 

17.5.2022 za mesiac (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa 

  Dátum nástupu: 01.10.2022 ; učiteľ pre II. stupe, 
aprobácia SJL-DEJ 
zastupovanie počas MD/RD 

 

  
 

Vodič MKD (11) 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.s
k) 

8.2.2022 za mesiac (od 
1008,3) 

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

Dátum nástupu: Ihneď ;  

 

Všeobecný administratívny 
pracovník (3) 

Limitless Group 
s.r.o.(Revúca , 05001) 

PhDr. Erik Mihalko (tel.: 
+421907717548, e-mail: 
mihalko@limitessgroup.sk) 

21.4.2022 za mesiac (od 
650) 

Stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, 
Vyššie odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
prvého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
tretieho stupňa 

  Dátum nástupu: 01.06.2022 ; Zamestnanec bude 
aktívne telefonicky komunikovať s klientami a 
budúcimi partnermi. Súčasťou práce bude 
vybavovanie objednávok, emailov a tendrovanie 
zákaziek. 

 

  

 

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

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

8.2.2022 za mesiac (od 
1008,37) 

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: Ihneď ; 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 

 

   

   



Evidované voľné pracovné miesta v okrese Revúca na UPSVR Revúca 
Údaje k 25. 05. 2022 

Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa 
pracoviska) 

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM 

Mzda - forma 
(od-do) 

Požadované 
vzdelanie 

Požad. prax Popis miesta 

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

Eleonóra Mészárosová (tel.: 
+421918727211, e-mail: 
jobs@aries2.eu) 

22.4.2022 za mesiac (od 
800) 

Stredné 
odborné 
vzdelanie   

Dátum nástupu: Ihneď ; zvárač 
 

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

Eleonóra Mészárosová (tel.: 
+421918727211, e-mail: 
jobs@aries2.eu) 

22.4.2022 za mesiac (od 
1000) 

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie   

Dátum nástupu: Ihneď ; účtovník 
 

 


