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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@nsprevuca.sk) 

30.5.2022 za mesiac 
(od 646) 

Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa 

  Dátum nástupu: Ihneď ; 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.: +421584833302, 
e-mail: magurova.gabriela@nsprevuca.sk) 

18.7.2022 za mesiac 
(od 646) 

Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa 

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

  
Anesteziológ a 
intenzivista (1) 

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

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

 

 
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@nsprevuca.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. 
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Elektromechanik (1) LVD S3, a. s. 

(Priemyselná 1946/1, 
Tornaľa, 98201) 

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

23.8.2022 za mesiac 
(od 646) 

Úplné stredné 
odborné vzdelanie 

  Dátum nástupu: Ihneď ; Elektrická inštalácia strojov 
podľa dokumentácie, inštalácia softvéru do nových 
strojných zariadení, uvedenie strojných zariadení do 
prevádzky, testovanie, nastavovanie a príprava 
strojov na expedíciu. 

 

  

 

Fyzioterapeut/ka (1) Nemocnica s poliklinikou, 
n.o. Revúca (Litovelská 25, 
Revúca, 05001) 

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

30.6.2022 za mesiac 
(od 

1008,37) 

Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa 

  Dátum nástupu: Ihneď ; Liečenie a rehabilitovanie 
pacientov prostredníctvom telesných cvikov. 
Ručné masírovanie celého tela – najmä svalov, 
pokožky, kĺbov a chrbtice. 
Posudzovanie zdravotného stavu pacientov. 
Vykonávanie rôznych druhov masáží (reflexnej, 
športovej alebo lymfodrenáže). 
Poskytovanie poradenstva pri stanovovaní správneho 
spôsobu cvičenia, chôdze, sedenia, státia, držania 
tela a podobne. 
Evidovanie dokumentácie o zdravotnom stave 
pacientov. 
Pomoc pri aplikácii a používaní zdravotných a 
masážnych zariadení. 

 

   

   

   

   

   

  

 

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

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

 

 

 
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@nsprevuca.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. 

 

 

 
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. 
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Kardiológ (1) Nemocnica s poliklinikou, 

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

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

30.5.2022 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 (2) LVD S3, a. s. (Priemyselná 
1, Tornaľa, 98201) 

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

23.8.2022 za mesiac 
(od 1200) 

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 - pizzér (1) Ján Matajz 
(Tomášikova 1025/49, 
Revúca, 05001) 

Radim Matajz (tel.: +421910434000) 1.6.2022 za mesiac 
(od 762) 

Stredné odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: Ihneď ; 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. 

 

   

   

   

   

   

   

  

 

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

Gabriela Magurová (tel.: +421584833302, 
+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. 
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Lekár (5) 

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

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

17.8.2022 
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@nsprevuca.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.: +421902965064, e-
mail: dagmar.birova@olup-prednahora.sk) 

15.8.2022 za mesiac 
(od 

2605,9) 

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 závislostí. 

 

  
 

Lekár špecialista - 
psychiater (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) 

15.8.2022 za mesiac 
(od 

2605,9) 

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

 

  
 

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

PhDr. Vladimír Stanislav  (tel.: 
+421902965066, e-mail: 
dagmar.birova@olup-prednahora.sk) 

8.9.2022 za mesiac 
(od 

1416,25) 

Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa 

  Dátum nástupu: 01.10.2022 ; Odborná diagnostická a 
liečebno- preventívna činnosť pod dohľadom lekára 
špecialistu na lôžkovom oddelení psychiatrie a 
medicíny drogových závislostí. 

 

  
 

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

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

8.9.2022 za mesiac 
(od 

1416,25) 

Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa 

  Dátum nástupu: 01.10.2022 ; Odborná diagnostická a 
liečebno - preventívna činnosť pod dohľadom lekára, 
špecialistu na lôžkovom oddelení psychiatrie a 
medicíny drogových závislostí. 

 

  

 

Masér (Hotel Hrádok) 
(2) 

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

Bc. Beáta Bánesová  (tel.: +421584822373, 
e-mail: banesova.beata@smzjelsava.sk) 

22.3.2022 za hodinu 
(od 4,78) 

Úplné stredné 
odborné vzdelanie 

  Dátum nástupu: Ihneď ; - poskytuje masáž klientom 
- poskytuje služby elektroliečby 
- poskytuje služby vodoliečby 
- zabezpečuje dozor pri bazéne 
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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. 

 

   

   

   

   

Montážny pracovník - 
inštalatér (1) 

EDASTYL, s.r.o. (Mierová 
52, Tornaľa, 98201) 

Ján Fejes (tel.: +421905474981, e-mail: 
edastyl@edastyl.sk) 

26.8.2022 za mesiac 
(od 700) 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; montážny pracovník - 
inštalatér 

 

Námestník pre OS (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) 

14.12.2021 za mesiac 
(od 1201) 

Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa 

  Dátum nástupu: Ihneď ; Riadi a organizuje 
ošetrovateľskú prax . Metodicky riadi prácu sestier, 
pôrodných asistentiek, laborantov,  technikov,  
fyzioterapeutov, masérov, praktických sestier a 
sanitárov v rámci NsP, n.o. . Dbá o rovnomerné a 
účelné rozmiestňovanie týchto pracovníkov a ich 
ďalšiu výchovu a o dôsledné dodržiavanie etických 
zásad v styku s pacientmi. 

 

   

  

 

Obrábač kovov (1) SLOVMAG, a.s. Lubeník 
(Lubeník , 04918) 

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

6.9.2022 za hodinu 
(od 4,39) 

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie   

Dátum nástupu: 01.10.2022 ; obsluha obrábacích 
strojov a výroba lisovacích foriem  

Obrábač kovov (1) 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) 

29.11.2021 za hodinu 
(od 4,55) 

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: Ihneď ; - vyrába  náhradné diely 
- vykonáva výdaj náradia v ústrednej mechanizovanej 
dielni  
- vypomáha pri údržbárskych prácach  
- vykonáva práce s ručným elektrickým náradím 
- kontroluje pracovné nástroje 
- kontroluje vyrobené predmety s využitím rôznych 
meracích a  
        skúšobných prístrojov 
- robí jednoduché opravárenské práce 

 

   

   

   

   

   

   

Operátor špeciálnej 
výroby tunelových pecí 
(1) 

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

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

6.9.2022 za hodinu 
(od 4,52) 

Úplné stredné 
odborné vzdelanie 

  Dátum nástupu: 01.10.2022 ; obsluha automatického 
rezacieho zariadenia 
nastavenie požadovaných parametrov manipulátora 

 

  
 

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 
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Potrebné si dohodnúť stretnutie - tel. +421 904 849 
289 

Predajca tovaru (1) LG Bau-Trade, s.r.o. 
(Železničná 227/48, Revúca, 
05001) 

Zuzana Lang  (tel.: +421904009592, e-mail: 
zlang@lgbautrade.sk) 

13.9.2022 za mesiac 
(od 960) 

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: 17.10.2022 ; - obsluha zákazníka pri 
predaji 
- objednávanie a prijímanie tovaru na sklad a na 
predajňu  
- práca s ERP 
- práca so skladovým softvérom 
- vypracovávanie cenových ponúk 

 

   

   

   

   

Predavač - návrhár 
kúpeľňových štúdií (1) 

Maroš Balážik – BAMAR 
(Francisciho 47, Revúca, 
05001) 

Maroš Balážik (tel.: +421908523111) 23.6.2022 za mesiac 
(od 770) 

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

Dátum nástupu: Ihneď ; predaj sanity a doplnkového 
sortimentu, návrhy a spracovanie vizualizácií kúpelní 

 

Predavač/ka a 
aranžér/ka kvetov (1) 

Patrícia Huťanová (M.R. 
Štefánika 4 1399/6A, 
Revúca, 05001) 

Patrícia Huťanová (tel.: +421907870369) 12.9.2022 za mesiac 
(od 741) 

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

  Dátum nástupu: 01.10.2022 ; PREDAVAČ A ARANŽÉR 
KVETOV ZABEZPEČUJE PREDAJ KVETOV A 
POSKYTUJE KUPUJÚCIM PORADENSKÚ ČINNOSŤ 
SÚVISIACU SO STAROSTLIVOSŤOU O NE. 
OŠETRUJE A VYSTAVUJE KVETY, VIAŽE A VYRÁBA 
KYTICE A INÉ DEKORAČNÉ PRODUKTY Z KVETOV A 
STARÁ SA O ZVERENÝ TOVAR. 

 

   

  

 

Projektant-supervízor 
(1) 

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

(tel.: +421584814121, e-mail: 
vrabelova.katarina@slovmag.sk) 

17.6.2022 za mesiac 
(od 865) 

Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa 

  Dátum nástupu: Ihneď ; projektovanie žiaruvzdorných 
výmuroviek rôznych zariadení, supervízoring: 
dozorovanie správneho zabudovania stavív v 
zariadeniach u zákazníkov 

 

  
 

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

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

 

 
Regionálny obchodný 
zástupca - Revúca (1) 

KOMUNÁLNA poisťovňa, 
a.s. Vienna Insurance 
Group (Revúca , 05001) 

Ing. Jana Bibová  (tel.: +421905942900, e-
mail: jbibova@kpas.sk) 

8.8.2022 za mesiac 
(od 571,5) 

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

  Dátum nástupu: Ihneď ; Máte skúsenosti s prácou s 
klientom alebo predajom a chcete v tom napredovať? 
Alebo ste ešte finančné poradenstvo neskúsili? 
Podporíme Vaše schopnosti a zručnosti a pomôžeme 
Vám zlepšiť svoj finančný rozhľad a predajné aktivity. 
Dáme Vám príležitosť stať sa regionálnym 
obchodným zástupcom. 
 
Vaše pracovné úlohy na uvedenej pracovnej pozícii 
budú: 

 

   

   

   

   

   

   



Evidované voľné pracovné miesta v okrese Revúca na UPSVR Revúca 
Údaje k 13.09.2022 

Názov profesie (počet 
miest) 

Zamestnávateľ (adresa 
pracoviska) 

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM 

Mzda - 
forma 

(od-do) 

Požadované 
vzdelanie 

Požad. prax                                     Popis miesta 

 
vzdelanie druhého 
stupňa 

  - Aktívne vyhľadávanie klientov a následná 
starostlivosť o nich. 
- Poistné poradenstvo a vypracovávanie návrhov na 
poistenie podľa potrieb klienta. 
- Príprava, uzatváranie poistných zmlúv životného a 
neživotného poistenia v príslušnom regióne 
obchodného miesta. 
- Starostlivosť o zverené klientske portfólio. 
- Sprostredkovanie predaja vybraných bankových 
produktov. 

 

  

 

Rádiologický technik 
(1) 

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

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

17.5.2022 za mesiac 
(od 

1008,3) 

Vyššie odborné 
vzdelanie 

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

 

  

 

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

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

23.8.2022 za mesiac 
(od 1200) 

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

  Dátum nástupu: Ihneď ; * inštalácia, montáž, start-up 
nových strojov u zákazníkov po celom svete 
(možnosť práce aj nastálo v Nemecku so znalosťou 
Nemčiny) 
* sprostredkovanie základného školenia a inštruktáže 
ku prevádzke stroja pre obslužný personál 
* zodpovednosť za pravidelnú, preventívnu, ale aj 
operatívnu kontrolu a servis strojných zariadení na 
strane klienta 
* riešenie problémov a požiadaviek (asap) pri 
inštaláciách a údržbe strojov ku spokojnosti 
zákazníka 
* budovanie a udržiavanie zdravých obchodných 
vzťahov so zákazníkom 
* mesačne viac ako 80% cestovania v rámci Európy a 
celého sveta 

 

   

   

   

   

   

  

 

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 

 

Technik počítačových 
sietí a systémov (1) 

Vladimír Ferdinandy 
(Partizánska 19, Revúca, 
05001) 

Ferdinandy (tel.: +421948752775, e-mail: 
vladimir.ferdinandy@re.com) 

28.7.2022 za mesiac 
(od 646) 

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné   

Dátum nástupu: Ihneď ; oprava počítačov, inštalácia 
počítačových sietí, servis, predaj..........  
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všeobecné 
vzdelanie 

Terénny  sociálny 
pracovník (1) 

Obec Sirk (Sirk 71, 04964) (tel.: +421584881373, e-mail: 
sekretariat@obecsirk.sk ) 

8.7.2022 za mesiac 
(od 

1112,2) 

Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa 

  Dátum nástupu: Ihneď ; terenny sociálny pracovník 
 
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu Žiadosť o 
prijatie do zamestnania doručiť: osobne, alebo zaslať 
poštou, či elektronicky na adresu 
sekretariat@obecsirk.sk. Záujemcovia vo svojej 
žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú 
záujem (TSP).  
 
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie 
do zamestnania:  
• žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú 
pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,  
• životopis uchádzača,  
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo 
potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),  
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo 
pracovné hodnotenia od predchádzajúceho 
zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v 
minulosti spolupracoval alebo iné doklady 
potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a 
podobne),  
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo udelenie 
súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov 
podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších zmien a predpisov (platí pre obce).  
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z 
registra trestov nie starší ako 3 mesiace1. (platí pre 
MVO). 
 
Minimálne požadované vzdelanie pre pozíciu TSP:  
− ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna 
práca2, alebo  
− ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v súlade s § 45 
zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších 
predpisov3 ak k 30.6.2019 pracoval/a na pozícii TSP 
alebo  
− ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna 
práca ak k 30.6.2019 pracoval/a na pozícii TSP alebo  
− ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna 
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práca a preukázateľne štúdium II. stupňa VŠ v odbore 
sociálna práca.  
 
Na výberové konanie budú pozvaní všetci 
záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady 
na danú pozíciu.  
Miestom výkonu práce je lokalita, kde žijú, resp. sa 
zdržiavajú marginalizované skupiny - Sirk a 
kancelária TSP v priestoroch KD Sirk, Sirk č. 320, 049 
64 SIRK. 
 
  

Vedúci posunu (1) SLOVMAG, a.s. Lubeník 
(Lubeník , 04918) 

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

6.9.2022 za hodinu 
(od 4,14) 

Úplné stredné 
odborné vzdelanie 

  Dátum nástupu: 01.10.2022 ; -riadenie posunovacích 
prác na podnikovej vlečke 
-zostavenie súprav posunujúceho dielu 
-zabezpečenie bezpečného posunu 
-prestavenie a zaistenie výhybky a výkoľajky 
-zaistenie bezpečnosti na železničných priecestiach 
-zabezpečenie brzdenia posunovaných vozidiel a ich 
zabezpečenie proti náhodnému pohybu 
-vykonávanie činností podľa návestných a 
dopravných predpisov a vnútropodnikovej legislatívy 

 

   

   

   

   

   

   

Vedúci zmeny (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 

 

   

   

   

   

  

 

Vedúci/a školskej 
jedálne (1) 

Súkromná stredná odborná 
škola Revúca (Železničná  
2, Revúca, 05001) 

(tel.: +421584421920, e-mail: 
zssormisa@gmail.com) 

2.8.2022 za mesiac 
(-) 

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa 

  Dátum nástupu: Ihneď ; vedúca školskej jedálne  
 
- riadenie prevádzky školskej jedálne, zodpovedanie 
za dodržiavanie hygieny a kultúry stravovania v 
priestorch školskej jedálne, zostavovanie týždenných 
jedálnych lístkov, zabezpečovanie dodávateľsko-
odberateľských vzťahov, spracúvanie podkladov, 
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  rozpočtovania a zúčtovanie finančných prostriedkov, 

riedenie zamestnancov,  
 
prax v odbore vítaná 

 

  
 

Vodič MKD (20) Remonte, s.r.o 
(Priemyselná 1, Revúca, 
05001) 

Šepík Peter (tel.: +421915859333) 19.7.2022 za mesiac 
(od 750) 

Základné 
vzdelanie 

aspoň 1 rok Dátum nástupu: Ihneď ; preprava tovaru v rámci EÚ 
 

Vodič na rozvoz jedál 
(1) 

NIKA-R s.r.o. (M.R. 
Štefánika 4 , Revúca, 05001) 

Dušan Rusnák (tel.: +421905919926) 10.6.2022 za mesiac 
(od 762) 

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

  Dátum nástupu: Ihneď ; rozvoz stravy, preberanie 
tovarou, pomocné práce v kuchyni - 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 

 

   

  

 

Vodič nákladného 
vozidla (4) 

Gold Car s. r. o. 
(Francisciho 290/49, 
Tornaľa, 98201)       

22.8.2022 za mesiac 
(od 646) 

Stredné odborné 
vzdelanie 

  

Dátum nástupu: Ihneď ; vodič nákladného vozidla 
 

Vodič, expedient (1) DAMYS, s.r.o. (Priemyselná 
301/4, Revúca, 05001) 

Timea Radnótyová (tel.: +421918621285, e-
mail: damys.pekaren@gmail.com) 

16.8.2022 za mesiac 
(od 750) 

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, Stredné 
odborné vzdelanie 

  Dátum nástupu: Ihneď ; Nakládka prepraviek s 
pekárenskými výrobkami do mot. vozidla, rozvoz 
výrobkov odberateľom s príslušnými dokladmi 
(dodacie listy), výdaj surovím pre výrobu, rezanie, 
delenie a balenie pekárenských výrobkov, ukladanie 
výrokov do prepraviek 

 

  

 

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

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

30.5.2022 za mesiac 
(od 

1008,3) 

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

Dátum nástupu: Ihneď ;  

 

Zdravotná sestra , 
zubný asistent (1) 

Duo-orthodent JP, spol. s 
r.o. (Železničná 1390/21, 
Revúca, 05001) 

MDDr. miroslava Koreň Krajňáková (tel.: 
+421907255918, e-mail: 
miroslava.krajniakova@gmail.com) 

30.6.2022 za mesiac 
(od 1000) 

Úplné stredné 
odborné vzdelanie 

  

Dátum nástupu: Ihneď ; asistencia v zubnej 
ambulancii  

Zdravotná sestra - 
špecialistka na OAIM 
(1) 

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

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

30.5.2022 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, 
zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo 

 

   

   

   

   

   



Evidované voľné pracovné miesta v okrese Revúca na UPSVR Revúca 
Údaje k 13.09.2022 

Názov profesie (počet 
miest) 

Zamestnávateľ (adresa 
pracoviska) 

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM 

Mzda - 
forma 

(od-do) 

Požadované 
vzdelanie 

Požad. prax                                     Popis miesta 

 
Vysokoškolské 
vzdelanie druhého 
stupňa 

  

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@nsprevuca.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. 

 

  

 

Zvárač (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 ; 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) Dušana Babiaková 
(Tomášikova 1250 1, 
Revúca, 05001) 

Dušana Babiaková- majiteľ (tel.: 
+421915825599) 

25.8.2022 za mesiac 
(od 750) 

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie 

  Dátum nástupu: Ihneď ; Čašník, servírka je 
zodpovedný/zodpovedná za obsluhu hostí v 
zariadení. Radí pri výbere jedál a nápojov a vykonáva 
ich zúčtovanie po skonzumovaní. 

 

  
 

Čašník, servírka (1) Ján Matajz 
(Tomášikova 1025/49, 
Revúca, 05001) 

Radim Matajz (tel.: +421910434000) 1.6.2022 za mesiac 
(od 762) 

Stredné odborné 
vzdelanie 

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

 

   

   

Čašník, servírka (1) Rečník Ján (Jilemnického  
95/5, Revúca, 05001) 

Ján Rečník (tel.: +421903518330) 28.7.2022 za mesiac 
(od 646) 

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie 

aspoň 6 
mesiacov 

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha hostí 

 

 


