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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.: 
+421584833302, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevu
ca.sk) 

30.5.2022 za mesiac (od 
646) 

Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa 

  Dátum nástupu: 30.06.2022 ; administratívne 
práce v rámci jednotlivých zdravotníckych 
oddelení  
nemocnice 

  
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@nsprevu
ca.sk) 

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@partnersgro
up.sk) 

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 (1) 

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

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

30.5.2022 za mesiac (od 
2605,9) 

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. 

 

 
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@nsprevu
ca.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. 
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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) 

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 
 

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, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevu
ca.sk) 

30.5.2022 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. 

 

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

Revúca(Litovelská 25, Revúca, 
05001) 

Gabriela Magurová (tel.: 
+421584833302, 
+421584833302, fax: 
+421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevu
ca.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. 

 

 
Donáškar (1) Cognita s.r.o.(Námestie 

Republiky 496/5, Jelšava, 04916) 
Diana Rusznyáková, konateľ 
(tel.: +421904027149, e-mail: 
cognitasro@gmail.com) 

1.6.2022 za mesiac (od 
775) 

Stredné 
odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: 01.07.2022 ; Rozvoz jedla- miesto 
sa vytvára v zmysle NP Chyť sa svojej šance - 
vhodné pre znevýhodnených UoZ podľa §8, 
vedených v evidencii najmenej 1 mesiac, alebo 
pre mladých UoZ - NEET do 30 rokov vedených v 
evidencii najmenej 1 mesiac 
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Ekonóm/ Ekonómka 
(1) 

G. CASSANOVA, s.r.o.(Lubeník , 
04918) 

Jana Gallová  (tel.: 
+421907719159, e-mail: 
mzdy@adamsk.eu) 

30.5.2022 za mesiac (od 
994) 

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie 

aspoň 1 rok Dátum nástupu: 20.06.2022 ; - Personalistika a 
mzdy zamestnancov 
- Ročné zúčtovania zamestnancov 
- Spracovanie mesačných výkazov 
- Administratíva 
- Evidencia tržieb 
- Príprava účtovných podkladov pre externú 
účtovníčku 
- Evidencia prijatej a odoslanej korešpondencie 
- Mesačné spracovanie podkladov k fakturácii a 
vystavovanie faktúr 
- Štatistiky 
- Objednávky materiálov 

 

 

 

 

 

 

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

+421947913118) 
6.6.2022 za mesiac (od 

1100) 
Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
prvého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa 

aspoň 2 roky Dátum nástupu: 01.07.2022 ; 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, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevu
ca.sk) 

30.5.2022 za mesiac (od 
2605,9) 

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. 
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Gastroenterológ (1) 

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

Gabriela Magurová (tel.: 
+421584833302, 
+421584833302, fax: 
+421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevu
ca.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. 

 

 
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, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevu
ca.sk) 

30.5.2022 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. 

 

 

 
Internista (2) Nemocnica s poliklinikou, n.o. 

Revúca(Litovelská 25, Revúca, 
05001) 

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

30.5.2022 za mesiac (od 
2605,9) 

Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa 

aspoň 6 
mesiacov 

Dátum nástupu: 30.06.2022 ; Kardiológ vykonáva 
špecializované pracovné činnosti a v rámci 
zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, 
diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, 
posudzovaním a výskumom chorôb srdcovo-
cievneho systému. 
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Kardiológ (1) Nemocnica s poliklinikou, n.o. 

Revúca(Litovelská 25, Revúca, 
05001) 

Gabriela Magurová (tel.: 
+421584833302, 
+421584833302, fax: 
+421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevu
ca.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) 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: 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 (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: Ihneď ; samostatný kuchár 
výberové konanie sa uskutoční 05.05.2022 od 9.00 
hod u zamestnávateľa Gymnázium Martina 
Kukučína, Clemnetisova 1166, Revúca 

 

  

 

Kuchár - pizzér (2) Ján Matajz(Tomášikova 1025/49, 
Revúca, 05001) 

Radim Matajz (tel.: 
+421910434000) 

1.6.2022 za mesiac (od 
762) 

Stredné 
odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: 01.07.2022 ; kuchár 
príprava rýchleho občerstvenia a pizze 
NP Chyť sa svojej šance  - ZUoZ podľa § 8 zákona 
o službách zamestnanosti, vedený v evidencii 
UoZ najmenej 1 mesiac 

 

   

  
 

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. 
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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@nsprevu
ca.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 (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. 

 

  

 

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

Gabriela Magurová (tel.: 
+421584833302, 
+421584833302, fax: 
+421584833312, e-mail: 
magurova.gabriela@nsprevu
ca.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 - Gynekológ a 
pôrodník (1) 

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

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

30.5.2022 za mesiac (od 
2605,9) 

Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa 

6 alebo viac 
rokov 

Dátum nástupu: Ihneď ; prevencia, diagnostika, 
liečba a dispenzarizácia chorôb ženských 
pohlavných orgánov a prsníka, starostlivosť o 
fyziologický a patologický priebeh tehotnosti, 
pôrodu a šestonedelia. 

 

 
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: 

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 
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dagmar.birova@olup-
prednahora.sk) 

zákrokov na lôžkovom oddelení psychiatrie a 
medicíny drogových závislostí . 

Marketingový 
pracovník a grafik 
(1) 

G. CASSANOVA, s.r.o.(Lubeník 
243, Lubeník, 04918) 

Ing.  Jana Gallová  (tel.: 
+421907719159, e-mail: 
mzdy@adamsk.eu) 

30.5.2022 za mesiac (od 
762) 

Stredné 
odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: 20.06.2022 ; - návrh a tvorba 
grafických podkladov/letáky, bannery, katalógy, 
prezentácia,  administrácia web stránky a e-shopu 
+ úprava ich obsahu,  správa sociálnych sietí, 
príprava stratégií a realizácia kampaní online a na 
sociálnych sieťach, asistencia a pomoc pri tvorbe 
marketingových aktivít spoločnosti, fotenie 
produktov na e-shop 

 

   

  

 

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 , 
04918) 

Katarína Vrábelová  (tel.: 
+421584814125, e-mail: 
vrabelova.katarina@slovmag.
sk) 

6.6.2022 za mesiac (od 
1096) 

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa 

  Dátum nástupu: 01.08.2022 ; - servis a analýza 
porúch riadiacich systémov SIMATIC v 
technologických  
        zariadeniach 
- správa kamerového systému 
- správa firemnej počítačovej infraštruktúry vo 
výrobných halách 

 

   

   

  
 

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) 

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 
828) 

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné 

  Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha robotov a 
poloautomatov 
- Obsluha a regulácia testovacích strojov 
- Výroba výfukových systémov pre známe 
automobilky na Slovensku 
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odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie 

  - 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 

 

   

   

   

   

  

 

Poradca v rámci 
projektu 
"Pomáhame 
utečencom- 
poradenstvo - 
komunikátor" (1) 

Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny(Gen. Viesta 1103/4, Revúca, 
05001) 

Ing.Mária Braunová (tel.: 
0582445120, e-mail: 
maria.braunova@upsvr.gov.s
k) 

21.4.2022 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
prvého stupňa 

  

Dátum nástupu: Ihneď ; odborné poradenstvo 

 

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: 
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  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 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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 

 

Predavač/ka kebabu 
(2) 

Cognita s.r.o.(Námestie 
Republiky 496/5, Jelšava, 04916) 

Diana Rusznyáková, konateľ 
(tel.: +421904027149, e-mail: 
cognitasro@gmail.com) 

1.6.2022 za mesiac (od 
775) 

Stredné 
odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: 01.07.2022 ; príprava a predaj 
kebabu - miesto sa vytvára v zmysle NP Chyť sa 
svojej šance - vhodné pre znevýhodnených UoZ 
podľa §8, vedených v evidencii najmenej 1 
mesiac, alebo pre mladých UoZ - NEET do 30 
rokov vedených v evidencii najmenej 1 mesiac 

 

  

 

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.../ 
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Pôrodná asistentka 
(1) 

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

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

30.5.2022 
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.  

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@nsprevu
ca.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. 

 

 
Rozvoz pizze (1) Ján Matajz(Tomášikova 1025/49, 

Revúca, 05001) 
Radim Matajz (tel.: 
+421910434000) 

1.6.2022 za hodinu (od 
762) 

Stredné 
odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: 01.07.2022 ; rozvor jedál, šofér 
VP sk. B 
NP Chyť sa svojej šance  - ZUoZ podľa § 8 zákona 
o službách zamestnanosti, vedený v evidencii 
UoZ  

 

  

 

Rádiologický 
technik (1) 

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

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

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@ddadssto
rnala.sk) 

11.8.2021 za mesiac (od 
1200) 

Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa 

  Dátum nástupu: Ihneď ; sestra 
samostatná odborná ošetrovateľská starostlivosť 

 

  

 

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 
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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-mail: 
zs.ratkova@zsratkova.edu.sk
) 

17.5.2022 za mesiac (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa 

  

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; učiteľ pre II. stupeň, 
aprobácia ANJ 

 

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@nsprevu
ca.sk) 

30.5.2022 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 

  Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnanec bude 
aktívne telefonicky komunikovať s klientami a 
budúcimi partnermi. Súčasťou práce bude 
vybavovanie objednávok, emailov a tendrovanie 
zákaziek. 
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stredné 
všeobecné 
vzdelanie, 
Vyššie odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
prvého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
tretieho stupňa 

Zdravotná sestra - 
špecialistka na 
OAIM (1) 

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

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

30.5.2022 za mesiac (od 
1200,9) 

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

 

   

   

   

   

   

  

 

Zdravotnícky 
laborant (1) 

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

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

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 
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 
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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 
 

Čašník, servírka (1) Ivan Baláž(Mokrá Lúka 132, 
Revúca, 05001) 

Ivan Baláž (tel.: 
+421908676772, e-mail: 
elektrora.balaz@gmail.com) 

31.5.2022 za mesiac (od 
762) 

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

  Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha hostí - miesto sa 
vytvára v zmysle NP Chyť sa svojej šance, op. č. 
2, pre mladých UoZ NEET do 30 rokov vedených v 
evidencii najmenej 1 mesiac 

 

  

 

Čašník, servírka (2) Ján Matajz(Tomášikova 1025/49, 
Revúca, 05001) 

Radim Matajz (tel.: 
+421910434000) 

1.6.2022 za mesiac (od 
762) 

Stredné 
odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: 01.07.2022 ; časník/ časníčka 
obsluha zákazníkov pizzerie 
NP Chyť sa svojej šance  - ZUoZ podľa § 8 zákona 
o službách zamestnanosti, vedený v evidencii 
UoZ  

 

   

  
 

 


