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POZÝVAME VÁS NA VÝSTAVU... Skryté krásy divokej prírody
V utorok 2.februára popoludní
sa vo výstavnej sieni mestského domu kultúry konala vernisáž putovnej výstavy členov
Slovenskej asociácie fotografov
prírody Skryté krásy divokej prírody, ktorú asociácia zorganizovala v spolupráci s Mestom
Revúca a Mestským kultúrnym
strediskom Revúca.
Slovenská asociácia fotografov prírody sa vykreovala z
pôvodného Slovenského klubu
fotografov prírody, založeného
v roku 2005. Členská základňa
organizácie sa postupne rozrastala a dnes je členom Medzinárodnej federácie fotografie
prírody WildLifePhoto, čo jej umožňuje zapájať sa do diania v
oblasti fotografie na európskej
úrovni.
Členovia pravidelne dosahujú
vynikajúce výsledky na národnej aj medzinárodnej scéne.
Vytrvalo blúdiac s fotoaparátom

po všetkých zákutiach našej
krajiny a sveta prispievajú tak k
zvečneniu krás prírody a k jej
ochrane. Jedným takým vytrvalo blúdiacim s fotoaparátom
je aj Revúčan Maroš Detko,
ktorého osobnosť a tvorbu nie je
potrebné verejnosti osobitne
predstavovať. Už dávno sa
predstavil svojou prácou. A jeho
pričinením si dnes môžete
pozrieť jedinečné fotografie
prírody členov asociácie.
Fotografia prírody - je tichý
žáner. Ticho a kľud, tieto dve
esencie musia byť prítomné už
pri zhotovení snímky. Ticho
obklopuje aj hotovú fotografiu,
nech je zavesená na stene, či
zobrazená na monitore. A predsa dokáže dobrá fotografia
sprostredkovať takmer všetko.
Naša myseľ nás cez naše oči
necháva počuť spev vtáka,
praskot snehu pod nohami diviaka, cítiť rosu na tele srnca,

Primátorka mesta E.Cireňová,M.Detko na vernisáži

teplo zohrievajúce hniezdo kúdelníčky.
Fotografia prírody je paradox,
ktorý nám v pokojnej a lebo vzrušujúcej tichosti hádže skutočnosti do oka.
A človek za fotoaparátom? Je to
človek cítiaci celou svojou dušou a znalý pomerov v prírode.
Zanietenosť mu musí byť vlastná. Najťažšie chvíle neprežíva
počas stláčania spúšte. Tie
prichádzajú oveľa skôr. Vstávať
do tmy skoréno rána, vediac, že
tam vonku čaká mráz, dážď, studená rosa, komáre, pach močiara. V chlade aj horúčave
čakajúc hodiny aj dni v tesnom
kryte, často bezvýsledne. Preniesť sa nad premárnenými
okamihmi. Toto všetko je ťažšie,
než zhotovenie fotografie-zároveň však patria k sebe. A to z
neho robí fotografa prírody
.Výstavu fotografií Skryté krásy

Najlepší športovec mesta 3 Kino opäť premieta
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divokej prírody si môžete pozrieť
do 3.marca 2016
Text:Katarína Kvetková,www.wildlifephoto.sk,
Foto:Maroš Detko,K.Kvetková

... A do kina
Kino KLUB Revúca
začína premietať
od 11.februára 2016.
Premietacie dni:
streda, štvrtok,
piatok,sobota
a nedeľa.
www.kino.msksrevuca.sk

Volejbal a štrajk učiteľov
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Parlamentné voľby klopú na dvere
Parlamentné voľby
5.marec 2016

V sobotu 5.marca sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky.
Parlamentné voľby sa konajú každé štyri roky,
naposledy sa na Slovensku konali predčasné voľby 10.marca
2012. V zmysle novej legislatívy sa volebná kampaň začala dňom
uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR a
končí sa 48 hodín pred dňom konania volieb. Nový zákon o
volebnej kampani určil politickým stranám a hnutiam limit na
kampaň k voľbám do Národnej rady SR tri milióny eur vrátane DPH.
Posledné volebné prieskumy je možné zverejniť 19. februára, 14
dní pred voľbami a v deň volieb až do skončenia hlasovania je
zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov zakázané.
Kedy voliť ?- 5.marca 2016 v čase od 7.00-22.00.hod.
Kde voliť?- vo volebných miestnostiach podľa volebných
okrskov(v Revúcej 11 okrskov),
Koho voliť?- v parlamentných voľbách 2016 kandiduje do
parlamentu národnej rady 23 politických strán a hnutí. Zoznam
zaregistrovaných kandidátov jednotlivých politických subjektov,
ktorí sa uchádzajú o 150 parlamentných kresiel bol doručený do
domácností.
Ako voliť?- volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže
občianskym preukazom svoju totožnosť a prevezme hlasovacie
lístky a obálku. Vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho
subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací
lístok
môže
bez úpravy vložiť do obálky alebo môže na ňom
Allan
Mikušek
zakrúžkovať poradové číslo kandidáta, ktorému dáva prednosť.
Krúžkujeme najviac štyroch kandidátov. Obálku s jedným
hlasovacím lístkom vložíme do volebnej schránky, nepoužité
hlasovacie lístky odložíme do inej zapečatenej schránky určenej na
tento účel.
Prečo voliť?-Nevyužiť volebné právo je nevyužiť svoje právo
garantované Ústavou SR. Právo voliť je pilier demokracie, cez
ktorý nesie každý zodpovednosť za chod vecí verejných. Kto nevolí
sa zodpovednosti nezbavuje, len sa vzdáva možnosti rozhodovať.
Katarína Kvetková

Nové projekty na trhu práce
Nové príspevky poskytované
ÚPSVR Revúca v rámci nových Národných projektov
Absolventská prax štartuje
zamestnanie
Projekt je realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít.
Aktivita č.1- zabezpečenie absolventa školy na účely vykonávania absolventskej praxe pre
zamestnávateľa a poskytovanie
finančného paušálneho príspevku na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51 zákona o
službách zamestnanosti.
Aktivita č.2-poskytovanie finančného príspevku podľa §54 ods.
1 písm. a) zákona o službách
zamestnanosti na podporu vy-

tvárania pracovných miest zamestnávateľovi, ktorý príjme do
pracovného pomeru UoZ, ktorý
u zamestnávateľa vykonával
absolventskú prax.
V rámci aktivity č.1 sa poskytuje
príspevok UoZ na úhradu nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním
absolventskej praxe.
V rámci aktivity č.2 úrad poskytne finančný príspevok na
podporu vytvárania pracovných
miest zamestnávateľovi, ktorý
príjme na vytvorené pracovné
miesta určitý počet uchádzačov
o zamestnanie ak pracovný
pomer je dohodnutý na plný
pracovný úväzok. Povinná do-

Revúcke listy č. 3|12.február 2016

ba trvania tohto pracovného
miesta je najmenej 9 mesiacov,
pričom po dobu najviac 6 mesiacov bude úrad pracovné
miesto podporovať finančným
príspevkom a následne je zamestnávateľ povinný udržať pracovné miesto najmenej počas
ďalších 3 mesiacov.
Finančný príspevok bude poskytovaný zamestnávateľovi v sume preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie
platených zamestnávateľom
mesačne zo mzdy zamestnanca.
Chceme byť aktívni na trhu
práce
Úrad poskytne finančný príspevok na podporu vytvorenia
pracovného miesta zamestnávateľovi, ktorý príjme na vytvorené pracovné miesto znevýhodneného UoZ 50+ z oprávnenej cieľovej skupiny, ak je
pracovný pomer dohodnutý najmenej na dobu 12 mesiacov.
Finančný príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu preddavku na poistné na
povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne
poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie, platených zamestnávateľom.Finančný príspevok na
podporu vytvárania pracovných
miest v zmysle tohto projektu
poskytnutý podnikateľským subjektom, resp. subjektom, ktoré
sú v rámci svojej činnosti zapojené do hospodárskej činnosti
tzn. že ho možno považovať za
podnik v zmysle čl. 107 ods. 1
zmluvy o fungovaní Európskej
únie. Podľa čl. 107 ods. 1 tejto
zmluvy je podnikom každý subjekt vykonávajúci hospodársku
činnosť bez ohľadu na svoje
právne postavenie, spôsob
Karnevalové
masky
financovania
a bez
ohľadu na to,
či dosahuje zisk, napr. aj neziskové organizácie.
Žiadateľ je povinný preukázať,
že ku dňu predloženia žiadosti
o poskytnutie finančného príspevku vykonával svoju činnosť najmenej 12 mesiacov.
Výška príspevku pre rok 2016 je
najviac vo výške 453,52 eur.
Cesta z kruhu nezamestnanosti
Úrad poskytne finančný príspevok na podporu vytvárania
pracovných miest zamestnávateľovi, ktorý príjme do pracovného pomeru uchádzačov o
zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny, na dobu minimálne
15 mesiacov. Povinná doba tr-

vania pracovného miesta je
najmenej 15 mesiacov, pričom
finančné príspevky sa poskytujú
zamestnávateľovi mesačne
najviac počas 12 mesiacov/doba evidencie UoZ 12-24 mesiacov/, alebo najviac počas 15
mesiacov/doba evidencie UoZ
nad 24 mesiacov/.
V prípade ak zamestnávateľ
príjme do pracovného pomeru
UoZ evidovaného v evidencii
UoZ najmenej 12 - 24 mesiacov
je mesačná výška príspevku 80
% z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo
výške 80 % z minimálnej celkovej ceny práce t.j. na rok 2016
maximálne 438,04 €.
V prípade ak zamestnávateľ
príjme do pracovného pomeru
UoZ evidovaného v evidencii
UoZ viac ako 24 mesiacov je
mesačná výška príspevku 95 %
z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške 95
% z MCCP, t.j. na rok 2016
maximálne 520,17 €.
Ak je pracovný pomer dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného
pracovného času, výška finančných príspevok sa pomerne
kráti.
Finančný príspevok sa môže
poskytovať zamestnávateľovi
na pracovného tútora, ktorý
zabezpečí prijatému zamestnancovi z oprávnenej cieľovej
skupiny aktívnu pomoc a podporu pri vykonávaní pracovných
činností vo výške najviac 25 % z
MCCP, t. j. na rok 2016 maximálne 136,88 € (príspevok ku
mzde, je to hrubá mzda) na
jedno dohodnuté podporované
pracovné miesto.
Finančný príspevok na pracovný tútoring bude poskytovaný
zamestnávateľovi najviac počas
prvých troch mesiacov odo dňa
vzniku pracovného pomeru. V
rámci národného projektu môže
1 pracovný tútor zabezpečovať
pracovný tútoring pre 1 - 3
zamestnancov.
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Sloboda sa rodila v ťažkých podmienkack

Mesto Revúca
vás pozýva
na slávnostné vyhlásenie
NAJLEPŠÍ ŠPORTOVEC
MESTA REVÚCA
ZA ROK 2015
25.februára 2016 o 17.00
v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Revúcej

V dňoch 24. a 25.januára v roku 1945 vraj bola poriadna zima.
Taká aká v našich končinách v januári obvykle býva. Možno aj nad
týmto sa zamýšľali účastníci spomienkovej slávnosti pri príležitosti
71.výročia oslobodenia nášho mesta dňa 25.januára 2016
popoludní pri pamätníku na Námestí slobody. Husto snežilo a
nepríjemný chlad prenikal cez vrstvy oblečenia.
V podobných podmienkach sa pred 71 rokmi počas II.svetovej
vojny rodila aj sloboda nášho mesta. Pamiatku vojakov
oslobodzovacích armád si uctili členovia Základnej organizácie
zväzu protifašistických bojovníkov v Revúcej, predstavitelia
mesta, spoločenských inštitúcií v meste a žiaci základných škôl.
Prítomným sa prihovorila podpredsedníčka Národnej rady SR
Jana Laššáková a zástupca primátorky mesta Július Buchta, ktorý
nám priblížil historické, dramatické chvíle oslobodzovania mesta.
Text a foto: Katarína Kvetková

VYNESENÉ ZO ŠKOLY

Investícia do športu

,

Oddelenie služieb obyvateľstvu

Ocenenia za výnimočné činnosti
Touto cestou chceme vyzvať širokú verejnosť o podanie návrhov na
udelenie ocenení Mesta Revúca za výnimočné činnosti občanom
nášho mesta.
Druh ocenenia :
Pečať Prvého slovenského gymnázia ( udeľuje sa len
žiakom a študentom ),

Cena primátora mesta,
Plaketa mesta,
Zlatý Quirin mesta Revúca,
Čestné občianstvo mesta Revúca.

Dňa 3.2.2016 sa začala dlho pripravovaná rekonštrukcia povrchu
telocvičnej Základnej školy J. A. Komenského.
Po kompletnej výmene a inštalácii nového osvetlenia, montáže
svetelnej výsledkovej tabule a dodatočného zateplenia z vnútornej
strany telocvične minulom roku sme pristúpili k ďalšej investícii v
priestoroch telocvične. Začala plánovaná rekonštrukcia povrchu
telocvične. Po dôkladnom vyčistení, odstránení škvŕn, prišla na rad
oprava existujúcich športových čiar / hádzaná, basketbal, volejbal /.
Keďže sa u nás udomácňuje aj ďalší šport - badminton, inštalovali
sa aj čiary na tento šport.

Investícia do športu je investíciou do zdravia našich detí. Keďže
šport, pohyb, zdravý spôsob života je neodmysliteľným pilierom
Oblasti ocenenia :
Tvorivé výkony a výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publi- školy investície do športového vyžitia žiakov našej školy, v prípade
dostatku finančných prostriedkov, budú pokračovať aj v budúcnosti
cistickej, verejno-prospešnej činnosti,
Športová činnosť a výsledky okresné, regionálne, celoslovenské, s cieľom ďalšieho skvalitnenia športovísk školy a podmienok pre
povinnú telesnú a športovú výchovu, ako aj pre záujmovú činnosť a
medzinárodné,
Činnosť osoby ( organizácie ) pri záchrane ľudských životov , športovanie verejnosti.ZŠ
majetku mesta a občanov,
Návrhy môžete odovzdať na predpísanom formulári v kancelárií Oddelenie životného prostredia
prvého kontaktu Mestského úradu v Revúcej najneskôr do konca
a verejného poriadku
februára, kde Vám jeho príjem potvrdia.
Formuláre nájdete na webovej stránke mesta pod hlavičkou
„Tlačivá a formuláre“ pod Oddelením služieb obyvateľstvu a taktiež Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup
papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť
na Mestskom úrade vedľa kancelárie prvého kontaktu.
(vyplácané nad 200 kg)v týchto dňoch: 23.2., 22.3., 26.4., 24.5.,
Hľadáme rečníkov a recitátorov 28.6., 26.7., 23.8., 27.9., 25.10., 29.11., 20.12.,

Pravidelný výkup papiera

Mesto Revúca hľadá externých spolupracovníkov (rečníkov a
recitátorov na občianske pohreby) , ktorí budú vedieť na
základe podkladov od pozostalých samostatne pripraviť smútočné
príhovory a zároveň aj predniesť smútočnú reč počas pohrebu.
Požiadavky: ukončená SŠ, komunikačné schopnosti, ovládanie
slovenského jazyka slovom a písmom, mikrofonický hlas.
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na PhDr. Renátu
Ružinovú , referát kultúry a ZPOZ 0905762238, 058/2251591
Svoje životopisy môžete posielať na ruzinova@revuca.sk

na týchto uliciach v daných časových intervaloch:14.00-14.20
Kúpeľná,14.25-14.45 Štúrova,14.50-15.10 Dobšinského,15.1515.35 Hlinkova,15.40-16.00 Daxnerova,16.05-16.25 Okružná,16.30-16.50 križovatka Jesenského a B. Němcovej,16.55 17.15 Revúčka pri kultúrnom dome.
Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je
potrebné, aby bol zber zviazaný!!!
Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom Brantner.
Kontakt na výkupcu: 0902 980 995
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ZOS CILKA bilancuje rok 2015
V decembri uplynuli už 4 roky
od uvedenia ZOS „CILKA“ do
prevádzky po rozsiahlej rekonštrukcii. Skúsme si pripomenúť,
čo všetko sme v priebehu roka
2015 stihli urobiť na úseku personálneho zabezpečenia, sociálnej prace a taktiež materiálno-technického vybavenia interiéru a exteriéru nášho zariadenia .
Čo sa personálneho zabezpečenia týka, o 78 klientov umiestnených v zariadení sa staralo 40
zamestnancov. Súčasne bola
zabezpečovaná výpomoc na
pozíciách opatrovateliek a pomocného personálu prostredníctvom dobrovoľníkov, a pracovníkov menších obecných
služieb,financovaných z prostriedkov úradu práce, čo bola
pre nás nesmierna pomoc.
Našou snahou v rámci sociálnej
práce je pracovať s klientmi a
naučiť ich žiť plnohodnotný život
v komunite seniorov. Preto pre
nich pripravujeme rôzne aktivity, na vyplnenie ich voľného
času, na ktorých sa v hojnom
počte zúčastňujú.
Jedná sa hlavne o kultúrne
programy pri príležitostí aktuálnych sviatkov, posedenia s harmonikou, muzikoterapia, náboženské dopoludnia podľa vierovyznania, posedenia s knihou,
dopoludnia dobrej gazdinky,
tvorivé dielne, rôzne ručné práce, prechádzky v areáli zariadenia, rehabilitačné cvičenia, relaxačné cvičenia s hudbou, autogénne tréningy,sociálne poradenstvo a mnoho ďalších iných
zaujímavých činnosti.
Klienti majú zvolenú svoju samosprávu, prostredníctvom ktorej sa riešia rôzne sťažnosti, pripomienky, návrhy, pochvaly...
K jedným z nezabudnuteľných
akcií minulého roka patrilo už
opakované vystúpenie sokoliarskej skupiny Falconaria, ktoré
sa uskutočnilo v našom zariadení aj za účasti detí z tunajších
materských škôlok . Spojenie
detského džavotu s ich rozžiarenými očami a predstavenými
letovými schopnosťami dravcov, znamenali pre našich seniorov neskutočný zážitok.
Vysoká účasť na všetkých aktivitách, ktoré pre klientov pripravujeme je pre nás spätná
väzba, že táto kategória ľudí
ešte stále má záujem o aktívny a
zmysluplný život.
Všetky spomínané akcie ako aj
iné užitočné informácie sú pravidelne zverejňované na našej
webovej stránke www. Cil-

ka.revuca.sk.
V interiéri zariadenia sme v
priebehu minulého roka realizovali II. etapu úpravy pivničných priestorov. Po miestnosti pracovnej terapie s kuchynkou pre klientov pribudla
rehabilitačná miestnosť. V
týchto pracovných priestoroch
prebiehali takmer všetky oddychové, tvorivé a pohybové
aktivity ako aj pracovné porady a školenia zamestnancov
V rámci interiérového vybavenia oddelenia pre ležiacich
klientov bolo zakúpených 6 elektricky polohovateľných postelí s antidekubitnými matracmi, nočnými stolíkmi a 6
výškovo polohovateľných servírovacích stolíkov. Po tejto
investícií podporenej dotáciou
MPSVR vo výške 3 200,- Eur
už máme celé oddelenie pre
ležiacich klientov vybavené elektricky polohovateľnými lôžkami
Súčasne sme zabezpečili do
všetkých buniek na tomto oddelení montáž umývadiel, ktoré tu neboli projektované, no
čas ukázal, že sú nevyhnutné.
Skvalitnili sa tým poskytované
služby a uľahčila sa práca
opatrovateliek pri manipulácií
s imobilnými klientmi.
V priestoroch záhrady sa realizovala výsadba živého plota
a úprava terénu pod bezbarierovým nájazdom. Vďaka
aktivačným pracovníkom a
pracovníkom vykonávajúcim
dobrovoľnícku činnosť bol areál záhrady po celý rok udržiavaný. Klienti v tejto oddychovej zóne radi trávia svoj
voľný čas od jari až po neskorú jeseň a spomínajú na
časy minulé.
Záverom by som chcela poďakovať všetkým tým, ktorí sa v
priebehu celého roka podieľali na spríjemnení života
klientov a hlavne tým, ktorí
prišli aj potešiť dobrým slovom, prianím, tancom, či piesňou. Veď najviac poteší blízkosť dobrých ľudí, blízkosť
srdca...
Ďakujeme všetkým deťom a
pedagógom MŠ, ZŠ, SŠ,
ZUŠ,CVČ, súboru Lykovček,
spevokolu Úsvit, OZ ZP, JDS,
zboru katolíckej mládeže, hudobnej formácií Slavonia Duo,
ochotníckemu divadelnému
súbor REV, pánovi Fabovi a
skupine Metalex za pripravené kultúrne vystúpenia.
Ďakujeme pracovníčkam ko-

munitného centra za lektorovanie tvorivých dielní. Ďakujeme
manželom Böhmerovcom za
prednášku o živote včiel.
Ďakujeme všetkým cirkvám,
pôsobiacich v meste Revúca za
ústretovú spoluprácu. Ďakujeme
pani doktorke Slížovej, ADOS
Anna Durjančíková, ADOS TILIA, Falck Revúca, NsP Revúca
a všetkým odborným ambulan-

ciám za poskytované zdravotnícke služby, ÚPSVR za výpomoc v rámci výkonu dobrovoľníckej činnosti. Ďakujeme
Mestským lesom Revúca za
darované dreviny a všetkým
nemenovaným darcom a dodávateľom, ktorí v priebehu minulého roka pomohli nášmu
zariadeniu. Ing.G.Borosová

Hasičské jednotky 2015

V Cilke separujeme...
V Zariadení opatrovateľskej
služby „Cilka“ máme v súčasnosti umiestnených 78 klientov,
pracuje tu 40 stálych zamestnancov a 15 dobrovoľníkov a
všetci produkujeme komunálny
odpad.
V snahe správať sa ekologicky,
zamerali sme sa na zlepšenie
separovania použitých PET
fliaš. Doterajší zber prázdnych
obalov do vriec sa ukázal ako
účinný, no málo efektívny. Stačila malá investícia vo výške 26
Eur na kúpu lisu na PET fľaše a
znížil sa tak počet z piatich plných vriec nelisovaných obalov
na jedno vrece zlisovaných.
Na každom poschodí máme
umiestnené zberné nádoby na
prázdne fľaše, ktoré po naplnení

obslužný personál znesie do
suterénu a jednoduchým spôsobom zabezpečí ich zlisovanie.
V budúcnosti uvažujeme na túto
činnosť v rámci pracovných terapií využívať aj pomoc našich
klientov,ak budú mať o tieto
aktivity záujem.
Chceli by sme touto cestou vyzvať aj ostatné inštitúcie pôsobiace na území nášho mesta,
aby sa k nám pripojili. Vedeli by
sme takto spoločne za málo peňazí objemovo päťnásobne znížiť množstvo plastového odpadu z použitých PET fliaš a tým ušetriť náklady spojené s jeho odvozom do zberných dvorov. Je to
len kvapka v mori, ale práve z takýchto maličkostí sa skladá náš
každodenný život .G.Borosová
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V kine sa opäť premieta
V máji 2015 podalo Mestské kultúrne stredisko žiadosť o poskytnutie dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu. Projekt, ktorého základným
cieľom bolo umožniť divákom
mesta a celého okresu Revúca
prístup k aktuálnym dielam v
štandardnej kvalite požadovanej v dnešnej dobe, Audiovizuálny fond schválil a finančne podporil sumou 28 000 €. Konečná
suma 83 256 €, potrebná na
zabezpečenie technických a
inštalačných náležitostí, bola
spolufinancovaná Mestom Revúca, ktoré prispelo sumou 55
256 €.
Slávnostné otvorenie Kina
KLUB Revúca, vo štvrtok 11. februára o 19:30 odštartovala česká komédia „Padesátka“ so
symbolickým vstupným 1 €. Premietacie dni budú streda, štvrtok, piatok, sobota a dvakrát sa
bude premietať v nedeľu, kde o
17:00 hod. dostanú priestor filmové rozprávky pre deti. Všetky
informácie ohľadom premietania Kina KLUB nájdete na:
www.kino.msksrevuca.sk, ako
aj na facebookovej stránke
facebook.com/kinoklub.

formáte 3D, lepší filmový zážitok ako aj vyššia návštevnosť,
keďže najbližšie 3D kino je až v
Poprade. Programová stratégia
kina bude zostavovaná tak, aby
v rámci hracieho profilu pokrývala všetky vekové kategórie
diváka. Bude sa prispôsobovať
a bude reagovať na aktuálnu
premiérovú ponuku filmov s
plánovaným rozšírením priamych prenosov prostredníctvom satelitu. Filmy sa budú
získavať od filmových distribučných spoločností pôsobiacich na území SR na základe
zmluvných vzťahov.Po úspešnom ukončení digitalizácie kina
má Mesto Revúca v úmysle
ďalej pokračovať vo zveľaďovaní nášho kultúrneho stánku a
to rekonštrukciou sály, výmenou
sedadiel, vzduchotechniky a jej
celkovou úpravou.
MsKS

Zavedením digitalizácie sa očakáva skvalitnenie filmovej projekcie, premietanie filmových
premiér v rovnakom čase ako
budú prinášané do iných kín na
Slovensku, niektoré aj vo

Kalendár podujatí mesta Revúca-február 2016
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Možnosti odborného vzdelávania pre potreby priemyslu v okrese Revúca
Pod týmto názvom sa uskutočnil dňa 22. 1. 2016 na pôde
Strednej odbornej školy Generála Viesta v Revúcej workshop,
ktorého hlavným cieľom bolo
poukázať na vývoj odborného
školstva v okrese Revúca a hľadať možnosti vzájomnej spolupráce zainteresovaných vo vzdelávaní odborníkov pre potreby zamestnávateľov v tomto
okrese.
Škola sa od svojho vzniku zameriava na prípravu odborníkov
v strojárskej a elektrotechnickej
oblasti a práve o takýchto odborníkov bude v budúcnosti na
trhu práce veľký dopyt nielen v
revúckom okrese, ale na celom
Slovensku
Workshopu sa zúčastnili zástupcovia samospráv, úradu
práce,základných škôl a zamestnávateľov.
V prvej časti pracovného stretnutia riaditeľ školy Ing. František Lukáš vo svojej prezentácii
predstavil študijné a učebné

odbory, v ktorých SOŠ ponúka
vzdelanie s možnosťami ďalšieho uplatnenia v praxi. Zároveň poukázal na nepriaznivý
demografický vývoj absolventov základných škôl v okrese
Revúca do roku 2020.Po jeho
vystúpení Ing. Alena Piatková z
úradu práce informovala o nezamestnanosti absolventov
stredných škôl v okrese, o deficite strojárskych profesií v okrese ako sú CNC operátori,
konštruktéri a montážni zámočníci.
Ďalšiu časť stretnutia vyplnili
svojimi vstupmi najväčší zástupcovia zamestnávateľov v
okrese spoločnosti Slovmag,
a.s. Lubeník a SMZ, a.s. Jelšava. Zhodnotili priemerný vek
zamestnancov firiem a zdôraznili potrebu prípravy mladých
odborníkov v odboroch mechanik strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik, elektromechanik a murár. Ponúkli škole
aktívny prístup k vykonávaniu
odbornej praxe a odborného

výcviku v týchto odboroch.
SMZ, a.s. Jelšava zamýšľa
navrhnúť do experimentálneho
overovania nový študijný odbor mineralurg-s možnosťou zavedenia tohto odboru do praxe.
Zástupcovia základných škôl
poukázali na nepriaznivý odliv
absolventov základných škôl z
Revúcej do iných miest a okresov. Podľa ich vyjadrenia je slabá komunikácia medzi nimi a

zamestnávateľmi
Vytvorenie dialógu medzi základnými školami a zamestnávateľmi bolo najväčším prínosom workshopu a z neho vyšli aj
základné požiadavky ďalšieho
postupu pre vzbudenie a získanie záujmu absolventov
základných škôl o štúdium technických a remeselných odborov.
Mgr.A.Bernáthová

Túto zimu sme si klzisko užili SUPER LYŽOVAČKA NA ZBOJSKEJ

Zima konečne ukázala svoju silu. Mrazivé noci a dni vytvorili
ideálne podmienky na to, aby sme si s deťmi zo školského klubu
detí užili tohtoročný ľad na našom mestskom klzisku. Deti z II.
oddelenia zbalili korčule, termosky s teplým čajom a hurá za
zimnými radovánkami. Pochvala patrí najmä deťom, ktoré nabrali
odvahu a po prvýkrát sa postavili na korčule. Domov prišli poriadne
vymrznutí, nadšení z množstva zážitkov a taktiež plní dobrého
pocitu, že sa nielen zabavili, ale zároveň aj urobili niečo pre svoje
zdravie.ŠK Hviezdoslavova

Týždeň plný radosti, zábavy na
čerstvom vzduchu, lyžovania,
klzákovania a hier na snehu zažili deti z MŠ na Sládkovičovej
ulici v krásnom prostredí Muránskej planiny na chate Zbojská.
Náš pobyt sa uskutočnil v
termíne od 11.1.- 15.1.20-16 a
zúčastnilo sa ho 13 detí spolu s
učiteľkami Ivankou, Mimkou,
Irenkou a zdravotníčkou Ivetkou
Šavlíkovou, ktorá po celý čas
dohliadala na zdravie našich
detí.
Aj keď nám Perinbaba spustila
snehovú nádielku len koncom
týždňa, mali sme dobré podmienky vďaka technickému zabezpečeniu.
Prvé lyžiarske kroky , boli ako

Text a foto: M.Balogová

prvé krôčiky, ale pevná vôľa a radosť detí zo zvládnutia lyžiarskych zručností nás posúvala
vždy ďalej. Deti postupne zvládli
samostatný nástup na vlek a
jazdu pluhom z mierneho svahu.
Voľné chvíle na chate sme si vypĺňali spoločnými hrami, kreslením denníčkov, spevom ale aj
discotékou. Deti boli veľmi zlaté
a poslušné.
Ochotný personál kuchyne a pestrá strava nám dopĺňala našu
energiu a uspokojovala hladné
brušká. Spoločný týždeň sme
ukončili vyhodnotením, z ktorého si všetci lyžiari okrem medaily,diplomu a veľkej pochvaly odniesli domov aj pekné zážitky.
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Volejbal aj štrajk našich učiteľov

V piatok 29.januára 2016 sa
konal tradičný volejbalový turnaj
pedagógov revúckych škôl o
Putovný pohár primátora mesta.
Organizátorom tohtoročného
športového podujatia bola
Stredná odborná škola ,kde sa
konalo aj otvorenie turnaja.
Družstvá hrali zápasy podľa
stanoveného rozpisu v telocvični usporiadateľskej školy a
školy na Komenského ulici.
V neskorých popoludňajších
hodinách zástupca primátorky
mesta Július Buchta odovzdal
pohár víťaznému družstvu pedagógov z Komenského školy.
Druhé skončilo družstvo pedagógov Hviezdoslavky a tretí boli
gymnazisti(Gymnázium Martina
Kukučína).

V deň konania turnaja sa v
školách na Slovensku odovzdávali aj neodovzdávali polročné
výpisy vysvedčení a štrajkovalo
sa. V revúckych školách odovzdali vysvedčenia všetkým žiakom a študentom, prítomným v
škole.
Do štrajku učiteľov sa v našom
meste individuálne zapojilo 13
pedagógov zo Základnej školy
Komenského,7 pedagógov zo
školy I.B.Zocha,14 zo špeciálnej ZŠ a 1 pedagóg z GMK a
PSLG.
Podľa vyjadrenia riaditeľov škôl
vyučovací proces je zabezpečený a učitelia by sa mali vrátiť
do škôl v pondelok 8.februára
2016.
Katarína Kvetková

Zlato pre Stelu

Kickbox Leon Revúca a CVČ po úspešnom roku roku 2015 získal
celkom 88 medailí ,14 zlatých, získal 3 tituly majstra SR v kat.
mužov, 9 titulov vicemajstra , súťažil na Slovensku, Maďarsku v
Čechách a na Ukrajine v celkovom hodnotení klubov Slovenska sa
umiestnili sa na 4. mieste.
V novom roku 30. januára členov čakala prvá súťaž v Prešove ako
1. kolo Open ligy SZKB v kickboxe ,ktorého sa zúčastnilo 216
štartujúcich z 23 klubov Slovenska, Poľska a Ukrajiny.
Revúca sa umiestnila na 7. mieste v hodnotení klubov, celkom
sme získali 1zlato,4xstriebro a 4x.bronz spolu 9 medailí. Najúspešnejšou pretekárkou bola Stela Laurenčíková, ktorá dominuje
svojimi vysokými kopmi (hikick),dobrou cestou sa vydala aj Mirka
Sokolová, ktorá bojovala vynikajúco pod vedením vedúceho a zároveň kouča výpravy Ľuboslava Bodora ml.
Výsledky:lightcontact-1.miesto Stela Laurenčíková diev. 55kg(kicklight 3.m), 2. Miesto AlžbetaTeličáková -28kg(kicklight
2.m), 3.miesto Diana Sokolová -32kg (kicklight 2.m), 3.miesto
JankaGuláková -50kg, 2. miesto Miriam Sokolová -50 kg(kicklight
3.m).
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Kapustová a Ottinger na stupňoch víťazov
Seriál pretekov Slovenského pohára v biatlone 2016 pokračoval
predposledný januárový víkend
v Národnom biatlonoom centre v
Osrblí.
Takmer arktický vzduch (-18⁰ C)
pred štartom sobotňajších rýchlostných pretekov a tvrdé, ale dobre pripravené trate poriadne
preverili pripravenosť pretekárov. Na štart vybehli najprv žiaci
v najmladších kategóriách absolvovali svoju biatlonovú premiéru
tri dievčatá z prípravnej skupiny
Mgr. Milana Chrapána - Veronika
Šteczová, Alexandra Štempelová, Tamara Molentová. A bola
to premiéra veľmi úspešná Veronika obsadila 4. miesto pár sekúnd od bronzovej priečky. Saška dobehla na 9. a Tamarka na
11. mieste.
Zimnú premiéru absolvoval aj
Samuel Siman, obsadil 12. miesto.V kategórii starších žiakov
René Chrapáň (0,3) obsadil 5.
miesto, od stupňov pre najlepších ho odsunuli tri rany mimo na
druhej streleckej položke. Andrej
Mladší (0,2) obsadil 14. priečku.
Viac sa darilo Emke Kapustovej
(0,2) aj medzi staršími žiačkami
dokázala výbornú pripravenosť a
s dvoma netrafenými terčami
vybojovala 3. miesto. Anka Fujdiarová (0,1) obsadila 9. a Emma
Petalíková (1,0) 16. miesto.
V popoludňajšom programe sa
darilo Lukášovi Ottingerovi
(3,1) napriek celkovo štyrom
trestným kolám vybojoval 3.
miesto. Tomáš Sklenárik (4,2)
obsadil 5., Radovan Humeník
(2,1) 10.a Andrea Uličná (2,5) 12.
miesto.
V nedeľu žiaci absolvovali preteky s hromadným štartom.V
najmladšej kategórii sa dievčatá
v tlačenici nevyhli viacerým pádom, napriek tomu však dobehli
s minimálnymi rozdielmi na peknom 5., 6. a 7. mieste, tentokrát v
poradí Štempelová , Šteczová a
Molentová. S.Siman svoje umiestnenie zo soboty vylepšil o
tri priečky. Nedarillo sa starším

žiakom R.Chrapáň (0,3) obsadil
11. miesto, A. Mladší (3,5) po nevydarenej streľbe absolvoval 8
trestných kôl a skončil 18.E.
Kapustová (0,3) opäť atakovala
čelo pretekov, po prvej streľbe
sa pohybovala na striebornej
pozí-cii. Tri trestné kolá za rany
mimo na “stojke” ju však
posunuli na nepopulárne 4.
miesto, v tejto se-zóne už
tretíkrát.
Emma Petalíková (0,0) dobehla
po bezchybnej streľbe na 9. a
Anka Fujdiarová (0,3) po troch
ranách mimo na 11. mieste.
Dorastenci mali na programe
stíhacie preteky, na trať vybiehali s časovým oneskorením
podľa výsledkov zo soboty,
streľbu absolvovali až 4-krát.
Najlepšie sa s tým vysporiadal
Lukáš Ottinger (1,2,0,1), ktorý
sa oproti sobote posunul o jednu
priečku a skončil strieborný.
Bežecky výborne pripravený Tomáš Sklenárik (3,3,3,3) likvidoval manko v každom kole, po
každej streľbe ho však spomalili
tri trestné okruhy a svoje umiestnenie zo soboty nevylepšil.
Radovan Humeník (1,1,4,4) aj
Andrea Uličná (1,2,4,3) si oproti
sobote o jednu priečku polepšili
a nebyť nevydarených položiek
v stoji, posun mohol byť ešte výraznejší. Ale taký je biatlon, vyžaduje si absolútnu koncentráciu počas celých pretekov a
nekompromisne trestá každú
chybičku.
Seriál pohárových pretekov má
chvíľu pauzu, v Osrblí vrcholia
prípravy na preteky Európskeho
pohára v biatlone (13.-14. februára), príďte sa pozrieť na
kvalitný biatlon
Snehové podmienky v našom
okolí sú,žiaľ, opäť nevyhovujúce
a s výnimkou troch tréningov
sme opäť odkázaní na dochádzanie za snehom, prípadne na
alternatívnu prípravu bez neho.
Sledujte nás aj naďalej a podporte našu prácu s deťmi darovaním svojich 2% z dane.

Dávid Tomečko,Športovec roka 2015

8
INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE
Predám murovanú chatu s pozemkom za futbalovým štadiónom. Cena dohodou
0910 260 666
Predám zateplenú UNIMOBUNKU na pevnom ráme rozmery 3x7 m. 0915 831 662
Predám Ford Ka na súčiastky
0944 011 262
Prenajmem garáž, 6.rad oproti
požiarnej stanici, bez elektriny,
montážna jama,pivnica,regále,dlhodobý prenájom,30 €/mesiac
0919 266 103,0919 188 010

Novootvorený kadernícky
salón ELITA
Jilemnického 98
za Rozkvetom
0915 065 447
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INZERCIA

Neštátna gynekologicko-mamologická ambulancia

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci január

MUDr.Bibiana Sedláková
-ponúka možnosť vyšetrenia kostnej hustoty u žien
a mužov pomocou ultrazvukového prístroja SONOST 2000
-ponúka možnosť ultrazvukového vyšetrenia novým
prístrojom MINDRAY DC-70 s vylepšenou technológiou
pre 3D/4D zobrazenie v gynekológii a pôrodníctve
Ordinačné hodiny: pondelok,utorok,streda: 7.00-15.00
piatok: 7.00-12.00, štvrtok-objednaní pacienti
Kontakt: 0917 689 745,e-mail:gynosansro@gmail.com

Rozpis pohotovostných služieb lekární -február 2016
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Dr.Max

2
Lainela

3
Sunpharma

4
Dr.Max

5
Sunpharma

6
Cannabis

7
Dr.Max

8
Sunpharma

9
Dr.Max

10
Cannabis

11
Sunpharma

12
NsP

13
Sunpharma

14
Lianela

15
Cannabis

16
Dr.Max

17
Sunpharma

18
Lianela

19
Dr.Max

20
Cannabis

21
NsP

22
Lianela

23
NsP

24
Dr.Max

25
Sunpharma

26
Cannabis

27
Dr.Max

28
Lianela

Lúčime sa
Dušan Kršňák
vo veku 57 rokov
Ján Stano
vo veku 76 rokov
Emília Ragančoková
vo veku 94 rokov
Margita Makróczyová
vo veku 84 rokov

Vitajte
Gabriela Kónyová
Diana Čellárová

Dňa 14.februára 2016 uplynie
15 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý

29
Sunpharma

Ing.Emil
Šmidt
Dňa 10.februára 2016 sa obyvatelia nášho mesta a široká
verejnosť rozlúčili s

Dušanom
Dubovským

Odišiel tíško, niet je medzi nami
ale v našich srdciach žije stále s
nami. S láskou spomína manželka, dcéra s rodinou a celá
ostatná rodina.

Poďakovanie
Čestným občanom mesta Revúca, dlhoročným poslancom a
zástupcom primátora mesta, historikom a publicistom, ktorý
zomrel 7.februára 2016 vo veku
72 rokov.
Česť jeho pamiatke.

Ďakujeme rodine, priateľom a
známym za prejavy sústrasti a
kvetinové dary pri poslednej
rozlúčke dňa 2.februára 2016 s
pre nás vzácnym človekom

Ladislavom Krokovaim
Nikdy na Teba nezabudneme.
Smútiaca rodina.
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