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Kto rozmýšľa o večnosti, vychováva deti
Príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov
praje redakcia RL

Kto rozmýšľa o tom, ako prežiť
rok,ten zasadí pšenicu. Kto rozmýšľa o desaťročiach, sadí stromy. Kto rozmýšľa o večnosti, vychováva deti.
Aj tieto múdre a krásne slová o
zmysluplnom naplnení ľudského života odzneli v divadelnej
sále mestského domu kultúry vo
štvrtok 28.marca,kedy Mesto
Revúca pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo pedagógov za ich
výchovno-vzdelávaciu prácu.
Primátor mesta Július Buchta v
príhovore vyjadril obdiv k vznešenému povolaniu učiteľa, úprimne poďakoval učiteľom za
profesionálny prístup k ich práci
a načrtol, že situácia v školstve v
meste nie je jednoduchá.
Ako uviedol:“ Všetkým ďakujem
za profesionálny prístup k práci,
za ľudský postoj, úspešné plnenie náročných úloh i prezentovanie školských výsledkov z
poľa výchovno-vzdelávacej činnosti. Veď práca učiteľa sa vždy
spájala s takými vlastnosťami,
ako sú zodpovednosť, trpezlivosť, vytrvalosť, slušnosť, čestnosť, úprimný vzťah k práci, ale
ja myslím, že hlavne osobný
príklad. Je ťažko vyrátať všetky
vlastnosti, ktorými má učiteľ oplývať. Vaša práca je vysoko tvorivá hlavne preto, že vychovať
zo žiakov osobnosti si vyžaduje
veľkú mieru pedagogického citu,
veľa tvorivých úvah vychádzajúcich zo sústavného štúdia, vzdelávania a analyzovania výsledkov svojej práce. A začína
sa to v materskej škôlke, kde
pani učiteľky dávajú našim deťom tie elementárne základy od
hygieny cez slušné správanie,
učia ich rozoznávať farby, či

recitovať prvé básničky.Úprimne veľa tvorivých síl a úspechov,
vám chcem povedať aj niečo neutíchajúcu motiváciu a priateľskú pracovnú klímu“
osobnejšie.
.Medaily
J.A.Komenského si z
Situácia v školstve v Revúcej nie
je jednoduchá, lebo za všetkým rúk primátora mesta a predsedsú peniaze, ktoré ako malé mes- níčky Komisie školstva a kultúry
to jednoducho nemáme. Proste Tatiany Krškovej prevzali:
keď niekde pridáme, tak nám to Mgr. Iveta Špaldová malá žena
bude inde chýbať. Veľmi pozor- s veľkým srdcom, v ktorom má
ne vnímam, ako každá škola bo- miesto nielen pre svoju úžasnú
juje o žiaka, lebo, bohužiaľ, takto rodinu, ale aj pre svojich žiakov,
je nastavený v súčasnosti sys- kolegov, priateľov a tiež tých,
tém školstva. Žiaci sú pre vás ktorí jej vstúpia do života úplne
peniaze o ktoré bojujete a to vás náhodou. Kde sa objaví, tam šíri
rozdeľuje. Riaditeľ školy je už dobrú náladu, optimizmus a
dávno výkonný manažér a učiteľ všetko to, čo v tejto uponáhľanej
zas jeho nástroj. K tomu stále dobe často ľuďom chýba.Po
meniace sa metodické pokyny a ukončení štúdia na Prírodoneustály boj o peniaze.Mesto vedeckej fakulte UPJŠ v KošicRevúca patrí medzi najväčších iach sa začala naplno venovať
zamestnávateľov v regióne a u- povolaniu, v ktorom sa našla.
čitelia zastupujú v tejto skupine Svoje vedomosti a skúsenosti
významné miesto. Vychovali ste odovzdávala žiakom v ZŠ Muráň
nám mnoho významných rodá- a neskôr sa stala neodmyslikov začo vám úprimne ďakujem. teľnou súčasťou pedagogického
Na záver mi dovoľte v mene svo- kolektívu v ZŠ Ivana Branislava
jom ako aj v mene poslancov Zocha v Revúcej. S veľkým elámestského zastupiteľstva, aby nom učí svoje aprobačné predsom poďakoval vám všetkým, mety biológiu a chémiu a to
ktorých zásluhou fungujú škôlky nielen v čase vyučovania, ale aj
a školy v našom meste Revúca v popoludňajších hodinách v záuž dlhé roky. Osobitne oceňujem ujmových útvaroch. Je nám
váš profesionálny a ľudský prí- veľkou cťou, že ju môžeme predstup k žiakom, k práci, k prezen- staviť ako svoju kolegyňu a
tácii školy, mesta, regiónu i nezištnú priateľku.
Slovenska, doma i v zahraničí. RNDr. Ľubica ProfantováPrajem Vám k sviatku predov- pracuje ako učiteľka matematiky
šetkým dobré zdravie, ale aj

a fyziky a zároveň výchovná poradkyňa v ZŠ J. A. Komenského v
Revúcej od roku 2007. Jej profesijná kariéra začala po
skončení Matematicko-fyzikálnej
fakulty UK v Bratislave v roku
1985 na základnej škole s rozšírením vyučovaním matematiky
v Bratislave , neskôr pôsobila ako
učiteľka matematiky na SSOŠ v
Revúcej. Po absolvovaní štúdia
manažmentu a marketingu na
The Open University City University Bratislava pôsobila zároveň ako učiteľka odborných
predmetov.Pedagogická aprobácia, ale i povahové vlastnosti,
schopnosti a vlastné koníčky ju
od začiatku viedli k aktívnej práci
s mladými ľuďmi, ktorým s nadšením odovzdáva svoje vedomosti i osobné skúsenosti.Vyniká
príkladným pedagogickým taktom, dominuje u nej ľudskosť a
empatia, presadzuje pozitívne
pedagogické hodnoty, výchovu
zrelej osobnosti a otvorenú komunikáciu. Jej profesijné a ľudské pôsobenie je veľkým prínosom pre ZŠ J. A. Komenského v
Revúcej.
Mgr. Beáta Kilíková- pracuje v
školstve už 32 rokov a škola na
Hviezdoslavovej ulici je od začiatku pedagogickej praxe jej druhým
domovom. Srdcu najmilšia je jej
určite práca s maličkými prváčikmi, ktorí s prekvapeným po-
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Kto rozmýšľa o večnosti, vychováva deti
hľadom hľadia na svoju pani
učiteľku, ktorá plná elánu a energie im pomáha zvládnuť všetky
nástrahy. Svojím prístupom k
práci svojich žiakov inšpiruje,
motivuje, aktivizuje, usmerňuje
a pomáha im. K svojej práci
pristupuje vždy svedomito, úlohy a povinnosti vyplývajúce z
práce pedagóga plní kvalitne,
obetavo a precízne. Neustále
hľadá nové metódy a spôsoby
výuky. Už niekoľko rokov je koordinátorkou Zdravej školy. Organizuje mnoho zaujímavých podujatí od prijímania prvákov do
cechu školákov, každý rok s
iným zaujímavým programom a
úžasnou výzdobou, karneval,
projektové dni, stridžiu noc a
mnohé ďalšie. Vo svojom voľnom čase sa venuje zveľaďovaniu a skrášľovaniu školy. Jej
umelecké nadanie cítiť v škole
na každej chodbe. Jej kultúrne
podujatia sú plné nápadov, elánu, energickej choreografie a
zaujímavých kostýmov. Beáta
Kilíková je obetavá, šikovná,
tvorivá a empatická učiteľka s
veľkým a tvorivým srdcom.
Mgr. Iveta Živnerová.- Už v MŠ
vedela, že chce byť učiteľkou. A
MŠ sa jej stala osudnou. Je veľkým šťastím vykonávať povolanie, ktoré je zároveň koníčkom,
čo je i prípad Mgr. Ivety Živnerovej. V tomto povolaní mohla
naplno uplatniť svoj vzťah k literatúre a umeleckému hovorenému slovu, dramatickému umeniu, hudbe, športu, tancu, výtvarnému umeniu, no najmä svoj
vzťah k deťom. V poradí tretím
pôsobiskom sa stala MŠ na Ulici
Clementisovej v Revúcej, kde

pracuje od roku 1991.Výučbu
prevažne realizuje formou
tvorivej dramatiky a zážitkového
učenia. Vo svojej práci používa i
rôzne iné moderné metódy a
stratégie výučby. „Jej heslom je:
Som tu pre všetky deti - múdre,
aj menej chápavé, šikovné i menej zručné. Talentovaným deťom sa venovala aj mimo práce,
v spolupráci s CVČ. Viedla
útvary Tvorivá dramatika a Tanečná príprava. Otvorene prezentuje svoje názory a stojí si za
slovom. Rada pomáha radou i
činom. Deti, ktoré prešli jej rukami sa k nej i po rokoch hlásia a
obracajú sa na ňu, čo berie ako
najväčšie ocenenie svojho pedagogického pôsobenia. A do
srdca - hoci je malý ľudský orgán, sa zmestí ešte veľa detí.
Renáta Brezovská, DiS. art.- V
ZUŠ v Revúcej pôsobí od roku
1982 ako učiteľka hudobného
odboru v oddelení dychových a
strunových nástrojov. Má profesionálny prístup k práci, ceníme
si u nej najmä jej zodpovednosť,
vytrvalosť, náročnosť na seba,
ale aj úprimnosť a toleranciu.
Snaží sa pochopiť, poznať a akceptovať osobnosť svojich študentov, vníma ich ako rovnocenných partnerov. Jej vynikajúce odborné vedomosti, všeobecný prehľad, humánny a tvorivý prístup vo vyučovaní, z nej
robia výborného pedagóga. Dokáže inšpirovať a spolupracovať
s inými učiteľmi , kolegom nikdy
neodmietne pomoc a radu. Pod
jej vedením dosiahli žiaci úspechy na mnohých súťažiach
nielen v rámci regiónu, ale aj
celého Slovenska. Niekoľkokrát

Revúcke listy č.7/10.apríl 2019

získala so svojimi hudobníkmi
popredné ocenenia na celoslovenskej súťaži Čarovná flauta v
Nižnej, celoslovenskej súťaži
Melódie priateľstva a nadregionálnej súťaži Pódium mladých
umelcov. V rokoch 2002 2007
pôsobila v ZUŠ Revúca ako
zástupkyňa riaditeľa školy a v
rokoch 2012 - 2016 ako riaditeľka školy. Bola jednou z iniciátoriek vzniku Detského denného
tábora Slniečko a muzikálových
projektov Putá, Chains. Je ďalšou dirigentkou speváckeho

zboru QUIRIN a detského speváckeho zboru Slniečka pri ZUŠ.
Dlhoročne pôsobila v dychovej
hudbe Gemerčanka.
Slávnostné chvíle v sále umocnilo v závere hudobné vystúpenie skvelého akordeónového
virtuóza, heligonkára Michala
Červienku.
Text a foto: Katarína Kvetková,
spracované podľa návrhov škôl
na ocenenia,krátené

Kolektív učiteľov ZŠ I.B.Zocha

Ako sme volili v II.kole prezidentských volieb
V sobotu 30.marca 2019 sme v rámci prezidentských volieb
pristúpili k volebným urnám po druhýkrát. Krajinu po prvýkrát v
histórii povedie a najvyšší ústavný post obsadí žena, Zuzana
Čaputová. V druhom kole o prezidentské kreslo presvedčivo
porazila Maroša Šefčoviča s vyše 58% hlasov.Šefčovič získal
podporu vyše 41% voličov.
V Revúcej volilo 3254 voličov z oprávneného počtu 9789 , čo
predstavuje tretinu oprávnených voličov. Advokátka a občianska aktivistka Zuzana Čaputová získala 1570 hlasov, Šefčovič 1626
hlasov.
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Predstavujeme oddelenia mestského úradu

Investícia za takmer 2milióny eur

V Revúckych listoch budeme postupne predstavovať činnosť
jednotlivých oddelení a zamestnancov zabezpečujúcich plnenie
agendy oddelenia.Oddelenia sú základnými organizačnými
útvarmi MsÚ ,na ich čele je vedúci oddelenia, ktorý je podriadený
prednostovi úradu.Jednotlivé oddelenia medzi sebou úzko
spolupracujú pri plnení úloh,ktoré pre ne vyplývajú z platnej právnej
úpravy a obsahovej náplne činnosti jednotlivých oddelení.

Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku
Vykonáva činnosť správneho orgánu v zmysle platnej legislatívy,
vypracúva stanoviská, povolenia, rozhodnutia týkajúce sa vodného
hospodárstva, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, podnikateľskej činnosti, verejného poriadku a ochrany, ochrany zdravia občanov pred nákazlivými chorobami. Spracováva stanoviská k externým materiálom, pripravuje
návrhy VZN, interných noriem a pokynov týkajúcich sa oddelenia.
Spolupracuje pri prešetrovaní petícií a sťažností v rozsahu
vymedzenej odbornej spôsobilosti.
Ing. Lenka Rekenová, vedúca oddelenia Referát odpadového
hospodárstva, vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany
pred povodňami, rybárstva a útulok pre psov. Kontakt: kancelária
Šafárikova 1, 050 01 Revúca, Tel.: 058 2851516, 0940 604 072, email: lenka.rekenova@revuca.sk
MVDr. Viera Homoliaková.Referát ochrany prírody ochrana
drevín, podnikateľských činností trhové miesta, mestská doprava a
taxislužba, jarmoky, ochrana spotrebiteľa a verejného poriadku.Kontakt: kancelária: Šafárikova 1,Tel.: 058 285 15 38, 0918 645
422, e-mail: viera.homoliakova@revuca.sk
Peter Jankóšik.Referát správy športovísk prevádzka umelej
ľadovej plochy, letného kúpaliska a detských ihrísk, čistoty mesta,
údržby verejných priestranstiev a miestnych komunikácií, opráv
miestnych komunikácií a zvláštneho užívania miestnych komunikácií. Kontakt: kancelária: Šafárikova 1, Tel.: 058/2851539,
0905248768, e-mail: peter.jankosik@revuca.sk.
Iveta Barciová.Referát aktivácie uchádzačov o zamestnanie,
organizátor aktivačných činností a menších obecných služieb.
Spolupráca s úradom práce v rámci projektov, administratívne činnosti s tým spojené a doručovanie poštových zásielok. Kontakt:
kancelária: Šafárikova 1, Tel.: 058 285 15 39, 0905 463 969

Obnova DDI

V týchto dňoch Mesto Revúca v spolupráci s Bytovým hospodárstvom v Revúcej realizujú na detskom dopravnom ihrisku obnovu pôvodnej dopravnej situácie a výmenu dopravných značiek.
Práce prebiehajú v rámci projektu Obnova detského dopravného
ihriska v Revúcej, ktoré sumou 2000 € finančne podporila Nadácia
Alianz. Zámerom nadácie je aktívne podporovať bezpečnosť
cestnej premávky všetkých jej účastníkov, prostredníctvom dopravnej výchovy, osvety a prevencie prispievať k znižovaniu nehodovosti a predchádzaniu vzniku škôd na zdraví a majetku.
Podporovať vzdelávanie a výchovu v oblasti cestnej premávky pre
všetky vekové kategórie a iniciovať a podporovať informačné
kampane na zlepšovanie dopravného správania sa.
Mesto Revúca podporuje práce obnovy ihriska, zakúpenie a výmenu dopravných značiek takisto sumou 2000 € z vlastného
rozpočtu. Práce budú ukončené v apríli a dopravné ihrisko bude do
prevádzky uvedené začiatkom mája 2019.
Text a foto: Katarína Kvetková

V pondelok 1.apríla 2019 podpísal primátor mesta Július Buchta so
zástupcami Východoslovenskej distribučnej, a.s. Memorandum o
porozumení a vzájomnej spolupráci. Revúca a blízke okolie podpisom získalo takmer 2-miliónovú investíciu na najbližšie 3 roky.
Spolupráca sa týka predovšetkým skvalitňovania a rozširovania
elektroenergetickej infraštruktúry v tomto energetickom uzle.
Súčasťou rozsiahlych investícií je napríklad výstavba siete na
nízkonapäťovej úrovni (NN) v IBV lokalite Za nemocnicou, či úpravy
vysokonapäťovej vzdušnej siete, a to demontážou starých drevených stĺpov a vybudovaním novej kioskovej trafostanice a potiahnutím podzemného elektrického vedenia. „Časť prác sme stihli v
minulom roku, ostatné je naplánované na najbližšie obdobie,“
informoval riaditeľ divízie Sieťový obchod vo VSD Jaroslav Hrušč. V
nasledujúcom 3-ročnom období sa ďalšie finančné injekcie
premietnu v rekonštrukciách a nových elektroenergetických
stavbách na uliciach Priemyselná, Komenského, Tajovského,
Tomášikovej, tiež v blízkosti Ulice Pavla Dobšinského, či Štúrovej a
garáží. „V týchto lokalitách pôjde opäť o zmenu vzdušného vedenia
na podzemný variant; vybudovanie trafostaníc; nových izolácií, ktoré
umožnia zmenšenie ochranných pásiem; tiež budeme upravovať
domové prípojky a vymeníme vodiče verejného osvetlenia a
rozhlasu,“ konkretizoval okruh prác J. Hrušč.
Mesto zase prisľúbilo pomoc, aby tieto finančné prostriedky boli
investované čo najefektívnejšie a v súlade s očakávanými požiadavkami a verejným záujmom obyvateľstva, samosprávy a podnikateľského sektora Revúcej. „To znamená, že sa budeme vzájomne informovať o časovom harmonograme a všetkých ďalších
možných prácach a skutočnostiach v meste, ktoré by mohli ovplyvniť
práce VSD, prípadne ich spájať, ak je to logisticky a podľa charakteru
prác možné,“ uviedol primátor Július Buchta. Investície do distribučnej sústavy si vyžadujú veľmi dobré plánovanie, načasovanie a,
najmä, vhodné technické riešenie. „Je veľmi prínosné, ak sa do projektu zapojí aj samospráva. Tak máme istotu, že nemalé finančné
prostriedky, ktoré vložíme do konkrétnej lokality, v prípade Revúcej v
objeme takmer 2 milióny eur, budú kopírovať nielen elektroenergetické trendy, ale budú to tiež na mieru šité riešenia, ktoré
vychádzajú z očakávaného rozvoja a potrieb mesta,“ uviedol po podpise memoranda J. Hrušč.
VSD ďalej ponúkla mestu pomocnú ruku aj v otázkach internetizácie
územia, správy a rekonštrukcie verejného osvetlenia, celého radu
technických riešení pre energetický manažment mesta a tiež
inteligentných priemyselných riešení.
Katarína Kvetková, zdroj: tlačová správa vsds
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Stretnutia primátora s občanmi Výberové konanie
Primátor mesta Revúca Ing. Július Buchta pozýva Revúčanov na
verejné stretnutia k aktuálnym otázkam rozvoja mesta, ktoré sa
budú pravidelne počas roka organizovať v každom volebnom
okrsku.

Mesto Revúca,Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca zastúpené
primátorom Ing. Júliusom Buchtom
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov i
Prvé stretnutie sa uskutoční v stredu 17. apríla 2019 vo podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
výberové konanie
volebnom okrsku č. 1 - ZŠ Komenského, Komenského 7 o záujme vyhlasuje
na
miesto
riaditeľa/riaditeľky
Základná škola, Hviez15.30.Túto príležitosť stretnúť sa s predstaviteľom mesta môžete
využiť na vyjadrenie svojich názorov a zúčastniť sa tak diskusie o doslavova 1, Revúca
s nástupom od 01. 07. 2019.
aktuálnych problémoch.
Platové ohodnotenie: tarifný plat 927,50 € + zvýšenie platovej tarify
HARMONOGRAM VEREJNÝCH STRETNUTÍ.
podľa praxe + ostatné príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.
Obvod č. 1 Okrsok č. 2 SOŠ, Gen. Viesta 6 15. máj 2019,
Predpoklady na výkon kariérnej pozície riaditeľa/riaditeľky školy sú
Okrsok č. 3 Gymnázium M.Kukučína,V.Clementisa 21 12. jún 2019, stanovené v § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
Okrsok č. 4 Základná škola I.B. Zocha, Jilemnického 3 24. júl 2019, niektorých zákonov:
Okrsok č. 5 MsKS Revúca, Námestie slobody 18 14. august 2019, Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a
Okrsok č. 6 ZŠ Hviezdoslavova,Jilemnického1 11. september iné požiadavky:
kvalifikačné predpoklady podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o
2019,
pedagogických a odborných zamestnancoch,odborná a
Okrsok č. 7 SSOŠ, Železničná 2 16. október 2019,
pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
Okrsok č. 8 Bývaláj ŠJ ZŠ Ul. SNP Revúca, 13. november 2019,
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
Okrsok č. 9 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,
zamestnancov a odborných zamestnancov,
Reussova 5 11. december 2019,
absolvovanie 1. atestácie alebo jej náhrady,
Okrsok č. 11 Materská škola V. Clementisa, Vladimíra Clementisa najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
12 12. február 2020,
Bezúhonnosť,
Obvod č. 2 Okrsok č. 10 Dom kultúry, Revúčka 120 15. január 2020 zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť
potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
znalosť príslušnej legislatívy,
ovládanie štátneho jazyka.
Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania,
overené kópie dokladov o vzdelaní,overená kópia dokladu o
absolvovaní
I. Atestácie,
obchodné
aktivity
a
rozšíriť
Vo štvrtok 28.marca sa konalo
zasadnutie mestského zastu- portfólio poskytovaných služieb profesijný životopis,
piteľstva. V programe rokovania (a aj predmet činnosti) tak že potvrdenia o pedagogickej praxi,
bol len jeden bod, navýšenie vložilo do majetku spoločnosti lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon
základného imania Bytového nehnuteľnosť. Jedná sa o stav- činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
bu v ktorej sídli bytové BH. Tým návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max. 4 strany),
hospodárstva v Revúcej.
Situácia v Bytovom hospodár- sa zvýši imanie (majetok) spo- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely
stve , s.r.o. (ďalej BH) nie je ločnosti zo 6500 € na sumu výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
vôbec jednoduchá ale nie je ani rádovo o niekoľko desiatok tisíc osobných údajov.
katastrofálna. Spoločnosť sa eur vyššiu, z čoho spoločnosť Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou
nachádza niekde medzi nulou a akoby prekryla záporný stav najneskôr do 29. apríla 2019 na Mesto Revúca, Námestie slobody
novým začiatkom, kedy treba majetku (150000 € pohľadávky) 13/17, 050 80 Revúca alebo osobne podať v podateľni MsÚ v
vyriešiť staré resty, aby sa spo- a bola účtovne evidovaná ako Revúcej v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie ZŠ,
ločnosť mohla uchádzať o sa- spoločnosť s dobrým obchod- Hviezdoslavova 1 NEOTVÁRAŤ“.Rozhodujúci je dátum podania
mosprávne a štátne zákazky. ným postavením a bonitná, prihlášky na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni
Podstatou problémov je formál- ktorá má pokryté hospodárenie MsÚ v Revúcej.
Ing.Július Buchta,primátor mesta
ne záporné imanie spoločnosti, svojim majetkom. V súvislosti s Revúca 05. 04. 2019
ktoré vzniklo preúčtovaním po- tým, sa spoločnosť môže, zahľadávok, väčšinou nedobyt- pájať do výberových konaní.
Pravidelný výkup papiera
ných, do majetku spoločnosti. Zároveň dala dozorná rada
Tieto pohľadávky sú väčšinou konateľovi pokyn naštartovať
nedoplatky na službách posky- proces vymáhania pohľadávok
tovaných v súvislosti s užívaním a preto je potrebné aby si ľudia Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup pabytov a nebytových priestorov a a spoločnosti, ktoré evidujú piera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vyplácané
nájmu nebytových priestorov, nedoplatky voči BH, tieto uhra- nad 200 kg) v týchto dňoch:- -30.apríl,28.máj,-25.jún,-30.júlktoré vznikli v minulosti a spo- dili a vyhli sa prípadným exe- ,27.august,24.september,-29.október,26.november,17.deločnosť ich "tlačí pred sebou" , kučným a iným konaniam, ktoré cember
tieto pohľadávky sú v objeme so sebou prinášajú ďalšie na týchto uliciach v daných časových intervaloch: 14.00-14.20 Kúvýdavky.
cca 150000 €.
peľná ,14.25-14.45 Štúrova, 14.50-15.10 Dobšinského,15.15Spoločnosť ako taká má len je- Poslanci po hodinovej diskusii 15.35 Bodického,15.45-16.05 Križovatka Hlinkova-Komenskéden záväzok po lehote splatnos- schválili navýšenie imania spo- ho(bývalá budova SMZ),16.05-16.20 Daxnerova,16.30-16.40
ti a to voči dodávateľovi tepla ale ločnosti na sumu vyše 280 000 € Okružná,16.40-17.00 Križovatka Komenského-Krasku.
tento dlh vie spoločnosť uhradiť formou nepeňažného vkladu Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je
zo svojej obchodnej činnosti. Mesta Revúca tvorený nehnu- potrebné, aby bol zber zviazaný! Ulicami bude prechádzať biela
Mesto, ako jediný spoločník BH teľnosťami vo výlučnom vlast- dodávka s logom Brantner.
sa rozhodlo pomôcť spoločnosti, níctve mesta Revúca.
Kontakt na výkupcu:0904 645 645,0902 980 998,
aby mohla rozvíjať svoje Katarína Kvetková
email:brantnergemer@brantner.com

Z mestkého zastupiteľstva.
Poslanci navýšili základné imanie
Bytového hospodárstva v Revúcej.
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Kam v apríli

Knihy-dedičstvo každého národa

Marec ako mesiac knihy bol jasným sloganom na školských nástenkách. Spája sa nám aj vďaka dobovému aj súčasnému
marketingu.
Mesiacom knihy si pripomíname
osobnosť Mateja Hrebendu, ktorý sa narodil aj zomrel v marci.
Tento chudobný človek šíril osvetu medzi slovenským ľudom.
Veľmi miloval knihy, napriek tomu, že bol slepý. Najskôr chodil
po dedinách Malohontu, Gemera a napokon po celom území
dnešného Slovenska až za jeho
etnické hranice. Ako kolportér
rozsieval vzdelanie pomocou ilustrovaných kalendárov a rozprávkových knižiek, ktorým jednoduchí ľudia dokázali porozumieť. Po založení Matice slovenskej a gymnázia v Revúcej
daroval viacero zväzkov kníh zo
svojej zbierky práve týmto dvom
inštitúciám, pričom im odkázal aj
celoživotné úspory vo výške 200
zlatých. Práve na počesť Mateja
Hrebendu v roku 1955 vyhlásilo
vtedajšie ministerstvo kultúry
ČSSR a Zväz československých
spisovateľov marec za mesiac
knihy.
Mestská knižnica Samuela Reussa túto tradíciu zachováva
desaťročia. Aj v tomto roku sme
pripravili podujatia, ktoré mesiac
knihy opäť oživili. Počas troch
týždňov sa na 14. podujatiach v
našej knižnici zúčastnilo 287 detí. Už tradične sme privítali rev-

úckych prváčikov na podujatí
„Na každého prváka, rozprávková kniha čaká,“ nezabudli
sme ani na Deň ľudovej rozprávky /16. 3./ a s najmenšími sme
hádali ako by rozprávky od P.
Dobšinského mohli ešte pokračovať alebo akí šibali a figliari v
jeho rozprávkach vystupujú. V
spolupráci s učiteľkou I. Šavlíkovou zo ZŠ J. A. Komenského
sme pripravili medailón spisovateľky G. Futovej.
V roku 2018 vydavateľstvo Tatran prinieslo výber rozprávok S.
Reussa prvýkrát v tlačenej podobe pod názvom „Rozprávky
starých Slovákov. Tejto výnimočnej knihe a jej autorovi sme
venovali literárne dopoludnie. V
marci tradične pripravujeme podujatia aj pre žiakov ŠZŠ. Žiaci I.
stupňa sa zoznámili s Osmijankom a tí starší s príbehmi o Drakulovi. Revúcka knižnica plní aj
úlohu regionálnej knižnice. Knižnicu aj tento rok navštívili žiaci z
M.D. Lúky, Muráňa a Lubeníka.
Knižnica pracuje v nevyhovujúcich a zastaralých priestoroch. Okrem mnohých podujatí
sme sa snažili vypracovať projekty na nákup literatúry a rekonštrukciu celej knižnice. Dúfame,
že budeme v projektoch úspešní
Technológie pohltili svet. Omnoho viac času trávime pasívnou
zábavou online, ako s knihou.
Čítanie by malo byť zábavou a
nikdy nie niečím nepríjemným.
Po stáročia sa nezmenila dôležitosť a funkcia knihy, naďalej
zostáva zdrojom informácií, vzdelania i zábavy, je zložkou kultúrneho dedičstva každého
moderného národa.
M.Meriačová

Zberateľ času

Každý zrodený okamih berie do minulosti čas, iba záznam pohyb zastaví. Potom možno pozbierať veci, ľudí i miesta a iným ich ukázať...
V stredu 27.marca 2019 sa vo výstavnej sieni mestského domu
kultúry konala vernisáž prvej samostatnej výstavy fotografií z ciest
prírodovedca, ochranára a cestovateľa Marcela Uhrina s názvom
Čas(o)zber. Vysokoškolský pedagóg Marcel Uhrin je autorom
mnohých odborných i obrazových publikácií, vystavovateľom a
realizátorom projektových aktivít zameraných na skvalitnenie a
zveľadenie životného prostredia. Popri svojej práci veľa cestoval a
veľa fotil.Za roky z ciest ďalekých i blízkych miest a krajín pozbieral
obrazy strácajúce sa okamžite v uplynulom časopriestore, ale zachované na fotografii či pamäťovej karte.
Príďte si pozrieť malú vzorku pozbieraného času, ktorú autor pre vás
pripravil. Výstava potrvá do 28.apríla 2019. Text a foto: Katarína
Kvetková
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Do základných škôl sa zapísalo 114 detí
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Schôdza seniorov okresu a oslavy MdŽ

V utorok a stredu 2-3.apríla 2019 prebiehal na základných
Dňa 7.marca 2019 sa v Mestškolách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zápis detí skom
kultúrnom stredisku uskudo prvých ročníkov. Zápisu sa zúčastnilo spolu 114 detí, točnila výročná schôdza Okresnej organizácie JDS Revúca.Ro42 detí v ZŠ Komenského,50 detí v ZŠ Hviezdoslavova a
kovanie otvoril a prítomných
22 detí v ZŠ I.B.Zocha.
hostí a členov privítal predseda

Zápis detí do materských škôl
od 10.apríla do 10.mája 2019
Zápis detí do materských škôl od 10.apríla do 10.mája 2019.
Riaditeľky materských škôl vyhlasujú zápis detí na školský rok
2019/2020.V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v zmysle §3 vyhlášky MŠ SR č.
306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.
308/2009 Z.z.
Prihlášky do materských škôl na školský rok 2019/2020 sa
prijímajú od 10. apríla 2019 - do 10. mája 2019.

Príslušníci mestskej polície medzi deťmi

V Špeciálnej základnej škole v Revúcej sa dňa 25.3.2019
uskutočnila beseda s príslušníkmi mestskej polície M. Ganajom a
P. Haluškom pre žiakov druhého až štvrtého ročníka.
Beseda bola zameraná na povinnosti žiakov a na slušné správanie
sa na verejnosti. Žiaci sa dozvedeli o základných úlohách a
povinnostiach mestskej polície a taktiež sa oboznámili s výstrojom
a výzbrojou.
Beseda žiakov veľmi zaujala a pre policajtov mali veľa otázok.
Ďakujeme za ich ochotu prísť medzi nás a odpovedať zvedavým
otázkam. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. MsP

organizácie Igor Hock. Predstavil vzácnych hostí, podpredsedu
BBSK Mgr. art Romana Malatinca, poslanca BBSK Ing. Júliusa Laššana,prednostu OÚ v
Revúcej, Ing. Petra Balogha,
zástupkyňu primátora mesta
Mgr. Luciu Medvecovú , predsedu KO JDS BB Jána Hlaváča,
predsedu OK Gemer PhDr. Juraja Králika, prítomných starostov obcí, sponzorov a zástupcov
spoločenských organizácií.
Prítomní si vypočuli správu o
činnosti, ktorú predniesla podpredsedníčka Zuzana Homoliaková, a Plán činnosti na rok
2019.Podpredseda BBSK
R.Malatinec, vysoko hodnotil bohatú činnosť okresnej a základných organizácií a zároveň zablahoželal ženám k sviatku
MDŽ. K prítomným sa prihovoril
poslanec BBSK Július Laššan,
starosta obce Mokrá Lúka a
predseda OO Smer SD, poprial
veľa úspechov v ďalšej činnosti a
každú prítomnú dámu obdaril
karafiátom, čím nás potešil. V
podobnom znení sa prihovoril
prednosta OÚ Peter Balogh a
keďže pozná našu činnosť i podujatia na ktorých sa zúčastňuje

vysoko hodnotil organizáciu i
aktivitu našich členov. Nezabudol pozdraviť dámy a poprial
veľa šťastia a lásky od blízkych.
Prihovoril sa aj predseda OKG
Rožňava Juraj Králik, konštatoval, že všetky podujatia, ktoré
boli organizované v športovej i
kultúrnej oblasti boli organizované s bohatou a zaujímavou
náplňou. Prisľúbil naďalej aktívnu osobnú pomoc a tiež OKG v
Rožňave. Predseda KO JDS
Ján Hlaváč , pozdravil prítomných doplnil informácie o športovej činnosti, že naši športovci v
rámci celoslovenských športových súťaži sa športovci z BB
kraja umiestňujú na medailových miestach a už viac rokov sa
podieľajú na úspechoch športovci z OO JDS Revúca, Lýdia
Zatrochová,Helena Tóthová ZO
Mur. Dlhá Lúka,Peter Školník,
Michal Regenda- ZO Muráň, ale
aj na kultúrnych podujatiach Juraj Kochjar a spev.súbor Levenda ZO Muráň, spevácké
súbory Úsvit z Revúcej a Poľaň z
Mur. Dlhej Lúky. Poprial dámam
radosť zo života a pevné zdravie. Takisto predseda OO JDS
Igor Hock, zablahoželal dámam
k sviatku a poďakoval všetkým
za prácu , ktorú v jednotlivých
organizáciách okresu vykonávajú.
Text a foto:Katarína Kvetková,
zdroj: Okresná organizácia JDS
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Zmeny na detskom potešia deti aj rodičov Zastavte sa na chvíľu a kreslite!
Pediatricko-neonatologické oddelenie NsP n.o. Revúca intenzívne pracuje na zmenách vedúcich k zvyšovaniu kvality ošetrovateľskej starostlivosti. Samotný
intenzívny prístup zo strany
oddelenia (reedukácia personálu v resuscitácii novorodenca,
podpora kontaktu skin to skin rodiča a dieťaťa včasne po spontánnom pôrode či pôrode cisárskym rezom, nový hygienickoepidemiologický management,
dotazníky spokojnosti pacientov
s cieľom sebareflexie personálu,
materiálno-technické či prístrojové zabezpečovanie oddelenia...) by však nebol dostatočný
bez pomoci sponzorov v podobe
empatických, ústretových ľudí,
ktorí prispeli k spríjemneniu nemocničného prostredia hospitalizovaných detí a ich rodičov.
Týmto spôsobom chce personál
oddelenia vyjadriť svoju vďačnosť nižšie uvedeným sponzorom: Ďakujeme Nadácii Križovatka za darovanie 10 Babysensov, ktoré nám umožňujú monitorovať dýchanie novorodencov a malých detí. Nadácia sa
snaží týmto veľkorysým spôsobom bojovať proti syndrómu
náhleho úmrtia, ktorý hrozí v
novorodeneckom a dojčenskom
veku. Sme radi, že v rámci obdarovávania nemocníc vyhovela aj našej potrebe.
Ďalšie poďakovanie patrí obyvateľom Revúcej, ktorí pozitívne
reagujú na náš inzerát a hlásia
sa na pozíciu dobrovoľníka ochotného venovať trochu svojho
vzácneho času deťom nášho
oddelenia,a to za účelom zabaviť ich, pohrať sa s nimi či prečítať rozprávku, skrátka zamestnať ich v čase, kedy sa personál
potrebuje venovať odborným,
pracovným povinnostiam. Na
detskom oddelení sa, bohužiaľ,
až priveľmi často stretávame so
situáciou, že je dieťa hospitalizované bez rodiča. Neprí-

tomnosť blízkej osoby vedie k
sociálnej deprivácii, úzkosti,
stresu. Pomocou dobrovoľníkov
sa snažíme tomuto zabrániť.
Veľký úspech pri odbúravaní
stresu osamotených detí sme
zaznamenali už po zakúpení nových interaktívnych hračiek (detské kolotoče nad postieľkou,
farebné hrazdičky, detská hojdačka s melódiou, premietačka
farebných obrázkov na stenu
cez noc spolu s jemnou melódiou), ktoré nám venoval nám
známy, milý sponzor, ten si však
neželá byť menovaný. Hračky
boli zakúpené aj za prispenia
internetového obchodu Aladdin.sk, za čo mu taktiež patrí
veľká vďaka.
Do nemocničných izieb pribudli
nové televízory zakúpené z
vlastných zdrojov a tiež za pomoci sponzorov, konkrétne empatických pánov - Šúplata Š.,
vedúci predajne Okay elektro v
Brezne a pán Hrivnák R., Elektro
Revúca. Našim cieľom je, aby
každá detská izba mala svoj
televízor.
Február bol náročný mesiac na
epidémiu vírusových infekcií a
extrémny tlak na lôžka nášho
oddelenia. Chceme preto poďakovať vnímavým rodičom, ktorí
nám svojim pozitívnym prístupom spríjemnili našu prácu.
Hneď nasledujúci mesiac sme
začali od nich a ďalších milých
ľudí dostávať oblečenia pre
naše detičky, ktoré v nevyblednutom pestrom oblečení pôsobia akosi veselšie. Aj naša
sympatická pani vrátnička, pani
Valašteková J., prispela šikovnými rukami a uplietla čiapočky
tým najmenším.
Samostatné poďakovanie chceme venovať aj zamestnancom
nemocnice - technikom (pán
Hrbál V. a spol.) a murárom, ktorí
nám zrenovovali miestnosť, v
ktorej prebieha prvé ošetrenie

Celý svet je uponáhľaný a všetci
žijeme veľmi rýchlo, preto aspoň
na chvíľu spomaľte, zastavte a
ponorte sa do svojho vnútra.
Otvorte sa tvorivosti prostredníctvom terapie kreslením.
Nemusíte byť talentovaným
maliarom, túto kresbu zvládne
každý! Vítam Vás vo svete
fraktálnej kresby.
Metóda fraktálnej kresby je novou formou arteterapie - terapie
umením. Funguje ako most
medzi vedomím a podvedomím.
Ide o vyjadrenie seba a človek
má jedinečnú možnosť, práve
prostredníctvom kresby, vidieť
svoj vnútorný stav. Kreslenie
fraktálov nevyžaduje umelecký
talent a ani znalosť kreslenia. Je
to energická kresba, ktorej vibrá-

novorodenca, je síce menšia, ale
zato čistá, farebná, praktická .
Čo dodať záverom? Snáď len
popriať veľa šťastia do budúcna
nie len samotnému oddeleniu,
ale aj obyvateľom v Revúcej, aby

cie prenikajú do nášho tela,
myšlienok a pocitov. Kreslením
fraktálov sa otvárame vyššiemu
vedomiu, a tak uvoľňujeme kreatívnu energiu. Spájame sa s tou
časťou našej bytosti, ktorá je
zdrojom radosti, spokojnosti,
súladu a všetkých duchovných
hodnôt.
Vy kreslíte, ja pomáham čítať
posolstvá farieb, obrázkov a podporujem Vás na ceste k sebe samým. Tak poďme spolu spomaliť,
ponoriť sa do svojho vnútra a nachádzať pokoj v tomto nepokojnom svete bude to harmonické!
Tieto príjemné pocity spojené s
kreslením a nové skúsenosti
môžete zažiť, ak sa rozhodnete
byť súčasťou jedného z workshopov, ktoré pre vás organizujem.
Workshopom v Revúcej vás budem sprevádzať ja - lektorka:
Mgr. Martina Meriačová (psychológ). Ak vás metóda zaujala
neváhajte ma kontaktovať prostredníctvom emailu fraktalnakresbam-m@gmail.com.

v nej bolo viac ľudí so srdcom na
dlani akými sú vyššie uvedení.
Za pediatricko-neonatologické
oddelenie primárka MUDr. Tatiana
Čepišáková
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INZERCIA

Rozpis lekární
apríl 2019

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE

Výkup parožia
0904 834 937

Pohotovostné služby sú:Pondelok piatok : od 20.00hod22,30hod.Pohotovosť od 16.00-20.00hod. po.-piatok
zabezpečuje lekáreň BENU /Revúca/Víkend: lekáren BENU
/Revúca/ otvorená od 7.00-20.00, pohotovosť v ostatných
lekárňach okresu, podľa rozpisu je zabezpečená od 20.0022.30hod. V dňoch štátneho sviatku slúžia lekárne podľa
rozpisu v čase od 7.00-22.30hod
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Benu
Tornaľa

2
Cannabis

3
Dr.Max

4
Dr.Max
Tornaľa

5
Jelšava

6
Dr.Max

7
Dr.Max
Tornaľa

8
Simonka
Gem. Ves

9
U Ondreja
Tornaľa

10
Zafír
Lubeník

11
Azaela
Tornaľa

12
Benu
Tornaľa

13
Simonka
Gem. Ves

14
Cannabis

15
Dr.Max

16
Dr.Max
Tornaľa

17
Jelšava

18
Cannabis

19*
Panoráma

20
U Ondreja
Tornaľa

21*
NsP

22*
Lianela

23
Simonka
Gem. Ves

24
U Ondreja
Tornaľa

25
Zafír
Lubeník

26
Azaela
Tornaľa

27
Cannabis

28
Jelšava

29
Dr.Max

30
Lianela

Lekáreň Lianela Muránska 1335/12, Revúca otvorená po.-piat.
do 17,00hod,Lekáreň Dr. Max, M. R. Štefánika 1363/2A, Revúca
otvorená po-piat. do16,30 hod,Lekáreň Cannabis, M. R.
Štefánika 1250, Revúca otvorená
po.-piat. do
17,00hod,Lekáreň BENU, M. R. Štefánika, Tesco,otvorená
denne okrem štátneho sviatku do 20.00hod,Lekáreň pri NsP,
Litovelská 26, Revúca, otvorená po-piat. do 15,30hod,Lekáreň
Zafír,Lubeník 152, otvorená po.-piat. do 15.30hod,Lekáreň
J e l š a v a , To m á š i k o v a 4 8 1 , o t v o r e n á p o . - p i a t
do
15.30hod,Lekáreň AZAELA, Škultétyho 486/1 Torňaľa, otvorená
po.-piat do 16,00hod,Lekáreň Dr.Max, Sládkovičova 596/1m
Tornaľa,otvorená po.-piat do 16,00hod,Lekáreň BENU, Hlav.
námestie 6, Tornaľa, otvorená po.-piat do 16.00hod,Lekáreň
Simonka , Gemerská Ves,Lekáreň U Ondreja,Poštová
1038/11,Tornaľa otvorená po.-piat. do16.00 hod,Lekáreň
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Zamestnanie
Terénny pracovník, Obec Muránska Dlhá Lúka, Mgr.Ján Kvetkostarosta,0918 401 567,stredné
odborné vzdelanie, plat od 592€,
Administratívny pracovník ,Nemocnica s poliklinikou Revúca,
Gabriela Magurová, 4833302,
VŠ, plat od 480 €,
Lekár-pediater, Nemocnica s
poliklinikou Revúca, Gabriela
Magurová, 4833302, VŠ ,prax 4
roky, plat 2097 €
Lekár, Nemocnica s poliklinikou
Revúca, Gabriela Magurová,
4833302, VŠ,plat od 1140 €
Všeobecná zdravotná sestra
Nemocnica s poliklinikou Revúca, Gabriela Magurová, 4833302, úplné stredné vzdelanie,
plat od 738 €,
Pôrodná asistentka, Nemocnica
s poliklinikou Revúca, Gabriela
Magurová, 4833302, VŠ I.st.,
prax 1 rok, plat od 738 €,
Agronóm,, PM , s.r.o Hucín, Jana
Medveová,0905 741 127,VŠ,
prax 3 roky, plat od 1000 €, ,
Pracovník v mliekarni,Agrodružstvo-S,Revúca,Bc.T.Gajdošová,0911173850, základné
vzdelanie, plat od 480 €,

Životné križovatky
Vitajte
Zuzana Belánová
Jakub Kušnierik
Alex Ferko

Lúčime sa
Marta Koncová
vo veku 93 rokov
Anna Kocianová
vo veku 55 rokov
Gustav Slivka
vo veku 82 rokov
Lýdia Kováčová
vo veku 64 rokov
Ondrej Bujňák
vo veku 67 rokov
Zoltán Palloš
vo veku 70 rokov
Jozef Foltán
vo veku 70 rokov

Vaše pripomienky, otázky,
námety a tipy na
zaujímavé témy, ľudí a ich
nevšedné koníčky nám
môžete zasielať na e-mail:
revuckelisty@revuca.sk.

Kurka v Ponorke
Organizujeme smútočné pohostenia (kary)
v cene 5 € na osobu, prípitok grátis!
Menu podľa vlastného výberu.
Dôchodcovské menu a rozvoz za 2,70€.
0904 576 297
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