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Muzeálna expozícia opäť sprístupnená verejnosti

Po takmer štvorročnej prestávke sa otvorili dvere do všetkých
priestorov historickej budovy
Prvého slovenského gymnázia.
V posledný marcový deň popoludní sa konalo slávnostné
otvorenie Múzea Prvého slovenského gymnázia, ktoré je
príspevkovou organizáciou
Mesta Revúca s jeho zriaďo-

vateľskou pôsobnosťou a zapísané do evidencie múzejných
zariadení Slovenského národného múzea. Múzeum sa špecializuje na činnosť Slovenského evanjelického a. v. gymnázia známeho ako Prvé slovenské gymnázium a jeho historický prínos v rokoch 1862
1874, na históriu mesta Revú-

ca, ktoré v 40. - 70. rokoch 19.
storočia patrilo k centrám slovenského národného hnutia.
Súčasťou otvorenia bolo odhalenie Pamätnej tabule čestného občana a historika Dušana
Dubovského, ktorý počas svojho života mapoval a dokumentoval históriu a súčasnosť mesta
a pôsobil aj ako správca historickej budovy Prvého slovenského gymnázia.
Pozvaných hostí na území mesta a v priestoroch historickej budovy privítali primátorka mesta
Eva Cireňová a riaditeľka múzea
Diana Lamperová. Prítomným
sa prihovorili poslanec Národnej
rady SR Michal Bagačka, Augustín Maťovčík zo Slovenskej
národnej knižnice Martin a
predseda Matice slovenskej
Marián Tkáč.
Hostia mali možnosť prezrieť si
históriu a činnosť gymnázia
počas 12 rokov trvania v salónnej časti, školskú dobovú trie-

du, dobovú zborovňu, v dúfarte
históriu mesta, národné kultúrne pamiatky mesta a osobnosti mesta, zoznam všetkých
študentov, študujúcich v gymnáziu a interaktívny detský panel
Nakukni do histórie.
V podkrovných priestoroch výstavu fotografií z rekonštrukcie
budovy a expozície od Maroša
Detka a z archívu múzea.
Dobovú atmosféru priestorov a
podujatia umocnila dokumentárna inscenácia Spomienky na
Ľudovíta Štúra v podaní hercovštudentov divadelného súboru
Z.N.A.K, ktorý pôsobí pri Prvom
slovenskom literárnom gymnáziu. Autorkou scenára bola
taktiež študentka školy Lujza
Laudárová. Vonkajšie priestory
ponúkli slnkom zaliaty Park
národovcov a komoru alumnea-dobovú školskú jedáleň.
Text a foto: Katarína Kvetková.
Viac informácií v prílohe novín.

Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní samoštúdia

Zľava:T:Kršková,Ľ.Senková,J.,Koreňová,I.Baranová,K.Grendelová,J.Buchta

Jeden deň s dobrým učiteľom je
viac ako tisíc dní samoštúdia.
Týmito slovami pedagogického
velikána J.A.Komenského sa
prihovoril zástupca primátorky
mesta Július Buchta predstaviteľom početnej pedagogickej
obce nášho mesta, ktorí sa v
piatok podvečer 8.apríla 2016
stretli
v mestskom dome
kultúry. Prišli podporiť svojich
kolegov, ktorí si pri príležitosti
Dňa učiteľov prevzali Plakety
J.A.Komenského. Július Buchta
poďakoval všetkým učiteľom za
doterajší zodpovedný a profesionálny prístup k práci, za
ľudský postoj a veľkorysé srdce
pri plnení náročných úloh priameho výchovno-vzdelávacieho
procesu, ale aj pri plnení všetkých ostatných prác súvisiacich
s ich pracovnou náplňou.
Spoločenské stretnutie učiteľov
sa tento rok konalo v priestoroch
kaviarne Alfa. Na základe
návrhov riaditeľov škôl
za
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obetavú prácu pri výchove a
vzdelávaní najmladšej generácie v našom meste a mimoriadne výsledky v práci s deťmi a
mládežou si ocenenia prevzali:
Mgr. Janka Koreňová. J.Koreňová pracuje v Základnej škole J. A. Komenského od roku
2007, ako učiteľka slovenského
jazyka a občianskej náuky. Pravidelne pripravuje žiakov na
najrôznejšie literárne a jazykové
súťaže, hlavne olympiádu slovenského jazyka a literatúry,
Hviezdoslavov Kubín a iné. .
Darí sa jej
viesť reprezentantov školy k úspechom na
obvodnej a krajskej úrovni, čím
šíri dobré meno školy i nášho
mesta. Skoro každoročne sa
podieľa na úspešnej príprave
žiakov 9. ročníka
školy zo
slovenského jazyka a literatúry
na Testovanie 9.V mimovyučovacej činnosti sa venuje koordinovaniu činnosti žiackej samosprávy školského parlamentu. Spolu s parlamentom organizuje súťaž Supertrieda.Podieľala sa na organizácii 1. ročníka talentovej súťaže Ámosko
hľadá talent. Spolu s vedením
školy sa podieľa na zabezpečovaní a organizovaní aktivít s
partnerskou školou v českom
Litovli. Je autorkou každoročne
vydávanej Ročenky školy. V
kolektíve je uznávaná za svoju
otvorenosť a odbornosť .
Mgr.Ľubica Senková
Po ukončení štúdia na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici
v odbore slovenský jazyk, literatúra a výtvarná výchova nastúpila Lˇ.Senková v auguste
1987 pracovať ako učiteľka Základnej školy Ivana Branislava
Zocha v Revúcej, kde pôsobí až
dodnes. Venuje sa príprave žiakov na literárne súťaže Šaliansky Maťko, Rozprávkové vretienko, Hviezdoslavov Kubín.
Jej prioritou je rečnícke umenie.
Rozvíja u žiakov schopnosť
zaujímavo a presvedčivo sa
vyjadrovať aj na verejnosti.
Zdokonaľuje ich rečnícke vystupovanie, argumentáciu a spôsob reči. Jej žiaci reprezentujú
nielen školu, ale aj región v celoslovenskej súťaži Štúrov Zvolen. Výtvarnými tematickými
prácami prispieva k skrášľovaniu a estetizácii školského
prostredia. Je ochotná pomôcť
nielen žiakom, ale aj svojim
kolegom. Vo voľnom čase veľmi
rada experimentuje v kuchyni.
Mgr. Katarína Šimková.
Učiteľka vykonáva pedagogickú činnosť už 33 školských
rokov. Jej prvým pôsobiskom
bolo Stredné odborné učilište
textilné v Revúcej. Od roku 1996
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pracuje v ZŠ na Hviezdoslavovej
ulici v Revúcej, pričom v rokoch
1997-2009 vykonávala funkciu
zástupkyne riaditeľky.Mgr. Katarína Šimková ako učiteľka matematiky a informatiky naozaj zodpovedne, svedomito a zanietene
odovzdáva poznatky svojim žiakom. Ich úspechy na rôznych
súťažiach, prijímacích skúškach, či testovaniach , sú odrazom jej pedagogického majstrovstva a výbornej motivácie k
učeniu. Vo svojej práci využíva
efektívnu kombináciu klasických
vyučovacích metód s modernými inovačnými postupmi, čím sa
jej darí zvyšovať u detí záujem o
učenie. U nadaných žiakov úspešne podporuje a rozvíja ich
schopnosti a individuálnym
prístupom pomáha prekonávať
prekážky slabším žiakom.Je
prototypom tvorivého, akčného
a obetavého pedagóga. Ako
lyžiarsky inštruktor zorganizovala a viedla veľké množstvo
lyžiarskych výcvikov žiakov. Vo
svojom voľnom čase organizuje
mnoho mimovyučovacích aktivít. Už niekoľko rokov koordinuje
vydávanie školského časopisu
Hviezdička. Pripravuje pre žiakov rôzne športové podujatia a
súťaže, je tvorcom mnohých
relácií v školskom rozhlase. Počas svojej pedagogickej praxe
bola koordinátorkou viacerých
školských projektov. Svoje
bohaté pedagogické skúsenosti
odovzdáva svojim kolegom aj
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ako vedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov.Svojim vysoko profesionálnym a
zodpovedným prístupom k práci
prispieva k udržiavaniu a neustálemu zlepšovaniu kvality
školy.
Katarína Grendelová DiS.art.,
ktorá pôsobí ako učiteľka v ZUŠ
v Revúcej od roku 1982, teda už
34 rokov. Hneď od svojho príchodu sa aktívne zapojila do
umeleckej výchovno-vzdelá-vacej činnosti. Zodpovedne vykonáva funkciu vedúcej hudobného odboru a v prípade neprítomnosti vedenia školy je poverená
riešením dôležitých náležitostí.
Pozná profiláciu a zameranie
školy a napriek povinnostiam
pedagogického pracovníka sa
osobne zapája do ich realizácie.
Vo výchovných situáciách je
schopná citlivo posudzovať potreby žiakov školy, čoho dôkazom sú aj úspešne schválené
projekty na podporu talentovanej mládeže TALENTY NOVEJ
EURÓPY. Každý rok sa so svojimi žiakmi zúčastňuje rôznych
súťaží, prehliadok a festivalov,
na ktorých dôstojne reprezentujú našu ZUŠ a získavajú
popredné umiestnenia. Jej žiak
dokonca získal na Celoštátnej
súťaži najvyššie ocenenie Laureát súťaže. Podieľa sa na modernizácii a inováciách zameraných na stratégiu školy. Je
členkou speváckeho zboru QUIRIN pri ZuŠ.

Spevácky zbor Quirin

Karnevalové masky

Kolektív učiteľov ZŠ I.B.Zocha

Iveta Baranová z Materskej
školy Ul. Vl. Clementisa. Učiteľka I.Baranová získala pedagogické vzdelanie na Strednej
pedagogickej škole v Levoči.
Svoju pedagogickú činnosť začala roku 1982, ako učiteľka v
MŠ na Kollárovej ulici v Revúcej. Od roku 1991 až po súčasnosť pracuje v MŠ na Ul. VL.
Clementisa v Revúcej. Počas
svojej 34 ročnej pedagogickej
praxe vedie deti k láske k
slovesnému umeniu, k spevu ľudových piesní i ľudovému tancu.
Pravidelne pripravuje deti na
súťaže v speve a v prednese
poézie a prózy. Reprezentovala
materskú školu na rôznych
vystúpeniach s deťmi. Absolvovala mnohé pobyty v škole v
prírode. Píše kroniku materskej
školy. Vo svojej práci využíva
nové progresívne formy a metódy. Je dôsledná a zásadová.
Neustále sa vzdeláva a pracuje
na sebarozvoji. So zanietením
sa angažuje v mimoškolskej
činnosti. Spolupracovala s detským ľudovým súborom Lykovček. V súčasnosti je členkou
Speváckeho zboru Quirin. Za
svedomitú prácu, ktorú počas
odpracovaných rokov odviedla
jej patrí uznanie a poďakovanie.
Slávnostné chvíle aktu oceňovania umocnilo vystúpenie žiakov ZUŠ Revúca a speváckeho
zboru Quirin. Po malom občerstvení sa pedagógovia a hostia
presunuli do divadelnej sály,
kde sa konalo predstavenie
mestského divadla Actores z
Rožňavy. Text a foto: Katarína
Kvetková

Riaditeľky materských škôl
vyhlasujú v zmysle
školského zákona a
vyhlášky o materskej škole
zápis detí na školský rok
2016/2017.
Prihlášky sa podávajú
od 30.4.2016 do 31.5.2016
riaditeľkám príslušnej
materskej školy

Gymnázium Martina Kukučína
v Revúcej vyhlasuje VOS na
prenájom nebytových
priestorov-školský bufet.
Bližšie informácie:
www.gmk-ra.sk
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Na Prednej Hore znela hudba Striebro putovalo do Revúcej

Hovorí sa, že piesni rozumie každý. Nezáleží na tom, či je mladý,
starý, vysoký, nízky, s bolesťou v srdci alebo s úsmevom na perách.
Preto sa ani spevokol Quirin, ktorý spieva už viac ako 10 rokov,
nebojí výziev. Jednou z nich je i koncert v Odbornom liečebnom
ústave psychiatrickom n. o. na Prednej Hore, ktorý sme zrealizovali
dňa 16. marca 2016 o 16:00 hod.
Aj keď sme sa na vystúpenie zodpovedne pripravili, stretnutie s
pacientmi, ktorí z rôznych príčin stratili správnu cestu životom, nie
je vôbec jednoduché. Je tu veľká pravdepodobnosť, že sa s nimi už
nikdy nestretneme, a preto o to viac túžime odovzdať trochu vzácnej chvíle, lásky, citu a radosti. Veď čo je viac, ako potešiť niekoho,
kto to potrebuje. A ako to už býva pomaly zvykom, ani my sme
neodišli naprázdno. Úsmev v tvárach publika, potlesk, povzbudzujúca atmosféra a srdečné poďakovanie je to, čo bude rezonovať v
našich srdciach ešte dlhý čas. Uvedomujeme si, že nie všetky
životné cesty sú radostné, ale koncertom sme vyjadrili, že na tých
cestách človek nie je sám. Dúfame, že budeme mať ešte veľa
príležitostí na rozdávanie radosti prostredníctvom piesne.
Mgr. Anna Joachimová.

Hlavným cieľom hudobných súťaží základných umeleckých
škôl je motivovať žiakov i pedagógov, vymieňať si skúsenosti a hľadať nové postupy, ako
skvalitniť výučbu hry na hudobnom nástroji.
Organizátorom celoslovenskej
súťaže v hre na keyboarde v
Považskej Bystrici sa tento zámer darí napĺňať v plnom rozsahu. Svedčí o tom zvyšujúci sa
počet súťažiacich i kvalita ich
výkonov. Atmosféra na stretnutiach je veľmi dobrá a i napriek
veľkému počtu účastníkov
zvládnutá na vysokej úrovni.
Na 9. keyboardovej súťažnej
prehliadke v Považskej Bystrici
dňa 21. a 22. marca 2016 sa zúčastnil i Kevin Gerhard Lázok,

žiak 1. ročníka druhej časti základného štúdia ZUŠ v Revúcej,
z triedy učiteľky Kataríny Grendelovej, DiS.art. Súťažilo sa v 5
kategóriách
Výkony súťažiacich hodnotila
odborná porota, zložená z pedagógov vysokých škôl, konzervatórií i ZUŠ. Sme veľmi radi, že
žiak našej školy získal striebro
už po tretíkrát na takomto významnom podujatí. Zviditeľnil
tak nielen ZUŠ v Revúcej, ale i
samotné mesto.
Hudba zohráva dôležitú úlohu
vo formovaní mladých ľudí, dáva im nesmierne nehmotné
bohatstvo do života. Kevin si to
možno ešte neuvedomuje, ale
svoje pocity a emócie vyjadruje
práve prostredníctvom nej.
Veríme, že bude na sebe naďalej pracovať a škola urobí
všetko pre to, aby mohol napredovať na svojej umeleckej
ceste.
Katarína Grendelová.

UkÁŽ, ČO VIEŠ A NAUČ NÁS
mohli obdivovať účastníci a pozvaní hostia na prezentačných
paneloch jednotlivých základných organizácií okresu. A boli
to nielen výšivky, čipky, vajíčka
ale aj sochy z dreva, cukrárske
dobroty , pražené pankúšiky a
iné dobroty z dielní a kuchýň

Okresná organizácia JDS v Revúcej v spolupráci s RZMO
Stredný Gemer, Mestom Revúca a ZO JDS Revúčka usporiadali
v stredu 6.apríla 2016
tradičnú prehliadku zručnosti
seniorov Ukáž, čo vieš a nauč
nás. Seniori sa stretli v Kultúrnom dome v Revúčke. Ako vo

svojom príhovore povedala
predsedníčka okresnej organizácie Zuzana Homoliaková , k
životu patria nielen chlieb, peniaze, zisk a a úžitok, ale ja
krása a radosť, vďačnosť našim
predkom a úcta k ich pracovitým
rukám. A práve výsledky pracovitých rúk a kreatívne nápady

našich starých mám. Prezentujúcim boli odovzdané ďakovné
listy a všetkých prítomných
potešili svojím vystúpením deti z
Materskej školy v Revúčke,
spevácky súbor Luna z Revúčky
a súbor Revúška.
Katarína Kvetková

Zástupca primátorky Július Buchta otvoril podujatie
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Február 2016 rekordným mesiacom pre Revúcu

Situácia pri vodomernej stanici Bretka-Muráň
Február 2016 sa do dejín Revúcej zapíše ako jeden z doposiaľ najdaždivejších mesiacov.
Mimoriadne, až extrémne úhrny
zrážok sme zaznamenali 10. februára, kedy na území nášho
mesta v priebehu 24 hodín
spadlo až 56,7 mm zrážok. Toto
množstvo predstavuje takmer
dvojnásobok doposiaľ platného
rekordu z februára 2005, ktorý
mal hodnotu 31,0 mm. 10. februára sme v Revúcej dokonca boli
svedkami rekordného úhrnu
zrážok v rámci celého Slovenska spomedzi všetkých meracích staníc. Len pre ilustráciu za
jeden deň (10.2.) v Revúcej
spadlo toľko zážok, ako je celomesačný februárový priemer. K
16. februáru v Revúcej spadlo
132,3 mm, pričom doteraz naj-

vyšší mesačný úhrn zrážok za
február tu bol nameraný v roku
2013 a mal hodnotu 110,3 mm.
Rekordné úhrny boli zaznamenané prakticky na celom území
Gemera, o čom svedčia záznamy aj z okolitých staníc Štítnik,
Jelšava, Predná Hora či Ratkovské Bystré. Takýto vysoký
úhrn sa bežne vyskytuje skôr v
lete. Čo bolo teda príčinou tejto
situácie?
Ide o výsledok viacerých faktorov. Jedným z nich bol južný
až juhozápadný smer postupu
vzduchových hmôt, ktoré k nám
priniesli výdatné zrážky. Dôležitú úlohu zohral aj vplyv náveterného efektu na južných svahoch
a úpätiach pohorí v celej južnej
polovici stredného a východného Slovenska, kde boli zazna-

menané viaceré rekordy.
Mimoriadna výdatnosť zrážok
sa následne prejavila aj na
výške hladín vodných tokov Muráň, Turiec a Rimava, ktoré dosiahli stupne povodňovej aktivity. Muráň kulminoval v Bretke v
noci z 10. na 11.2.2016 na úrovni
takmer 330 cm, pričom kulminačný prietok tu dosiahol hodnotu s dobou opakovania raz za
10 rokov. Vysoké hladiny gemerských riek boli príčinou vyhlásenia tretieho stupňa povodňovej aktivity v obciach
Kameňany, Ratková, Sása,
Lubeník, Gemerská Ves a
Držkovce, kde voda zaplavila
viacero domov. Nepríjemnú situáciu však obce zvládli. Podobne ako Bretka na Muráni boli
na tom aj okolité vodomorné sta-

Hasičské jednotky 2015

Mesačné úhrny zrážok na stanici Revúca v mesiaci február (zdroj:SHMÚ)

nice, Turiec v Gemerskej Vsi dokonca dosiahol 50-ročný prietok. Podľa predbežných údajov
SHMÚ to boli druhé najvyššie
kulminačné prietoky za pozorovacie obdobie v týchto vodomerných staniciach, hodnoty z
roku 2010 však prekonané
neboli.
Okrem zrážkových extrémov bol
február bohatý aj na teplotné
rekordy na juhu stredného a
východného Slovenska. Február bol zároveň špecifický aj tým,
že vplyvom veľkej oblačnosti patril k najmenej slnečným februárom od roku 1951. Z uvedeného
prehľadu rekordov vyplýva, že
máme za sebou skutočne rekordný február, ktorý zrejme nič
tak skoro neprekoná.
Mgr.M.Valko

Brána múzea otvorená
Po krátkom odmlčaní sa začiatkom jari opäť otvorili priestory Múzea Prvého slovenského gymnázia,
v ktorých takmer pred 154 rokmi zasadli do lavíc malí chlapci. Dnes si už síce do pôvodných lavíc zasadnúť
nemôžeme, ale predsa si návštevníci môžu vyskúšať ako sa v týchto laviciach kedysi sedelo a vyučovalo. Dávnu
históriu návštevníkom približuje nová stála expozícia múzea. Tvorí ju prechodná časť (dúfart), kde je zobrazená
história mesta Revúca, salónna časť, približujúca dvanásť rokov existencie Slovenského evanjelického a. v.
gymnázia, dobová školská trieda, zborovňa a komora alumnea (školskej jedálne).

Foto: Martin Rolinec

Primátorka mesta Eva Cireňová odovzdáva prestrihnutú stuhu riaditeľke múzea Diane Lamperovej počas slávnostného
otvorenia Múzea Prvého slovenského gymnázia.

Múzeum Prvého slovenského gymnázia v Revúcej je príspevkovou organizáciou Mesta Revúca s jeho
zriaďovateľskou pôsobnosťou a zapísané do evidencie múzejných zariadení Slovenského národného múzea.
V súčasnosti sú v múzeu zamestnaní dvaja zamestnanci. Múzeum sa špecializuje na históriu a činnosť
Slovenského evanjelického a. v. gymnázia známeho ako Prvé slovenské gymnázium a jeho historický prínos
v rokoch 1862 – 1874, na históriu mesta Revúca, ktoré v 40. – 70. rokoch 19. storočia patrilo k centrám
slovenského národného hnutia.
V roku 2015 získalo Mesto Revúca prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu 3.1 posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónov pod názvom projektu Rekonštrukcia budovy a areálu Prvého slovenského
gymnázia – Národnej kultúrnej pamiatky v Revúcej, vo výške 212 237-, EUR, z ktorej je 5% spoluúčasť Mesta
Revúca.

Foto: Ing. Marian Detko

Začiatok vstavby podkrovia v múzeu.

Foto: Ing. Marian Detko

Park slovenských národovcov pred konštrukciou.

Foto: Ing. Marian Detko
Foto: archív Múzea PSG

Maľba fasády múzea.

Podkrovie múzea počas rekonštrukcie.

V rámci rekonštrukcie bola uskutočnená vstavba podkrovia, vymenené vstupné dvere, položená nová
dlažba v podchode, urobené nové schodisko do podkrovia, maľba vonkajšej fasády objektu a náter strešnej
krytiny. Záhradný priestor, Park slovenských národovcov, bol kompletne zrekonštruovaný a zväčšený o priľahlý
pozemok vo vlastníctve mesta. Mesto Revúca na rekonštrukciu prispelo sumou takmer 47 000,- EUR. Z týchto
prostriedkov okrem iného zabezpečilo aj plynofikáciu objektu, realizáciu priľahlého oplotenia, inštaláciu
kamerového systému a vnútornej štruktúrovanej kabeláže. Celková suma rekonštrukcie sa vyšplhala zhruba na
250 000,- Eur. Pre predmetnú stavbu bolo vydané kolaudačné rozhodnutie v decembri 2015.
Realizáciou projektu došlo k obnove národnej kultúrnej pamiatky a ochrane pamiatkovej hodnoty objektu.
S cieľom vytvoriť vhodné podmienky na realizáciu nových činností múzea sa časť týchto prostriedkov použila
na tvorbu novej stálej expozície múzea, ktorej autorom technického scenára a libreta je PhDr. Vladimír
Michalička, CSc. a autorkou výtvarného a grafického návrhu Mgr. art. Ľubica Sitáková.
Slávnostné otvorenie sa konalo 31. 3. 2016. Mnohí hostia boli svedkami odhalenia pamätnej tabule
čestného občana a historika Dušana Dubovského, ktorý svojím dielom prispel k zmapovaniu historického života
v Revúcej.

Foto: Mgr. Katarína Kvetková

Vzhľad dobovej školskej triedy v múzeu.

Foto Martin Rolinec

Odhaľovanie pamätnej tabule čestného občana mesta Revúca
a historika Dušana Dubovského.

Foto: Martin Rolinec

Príhovor predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča.

Foto: Mgr. Katarína Kvetková

Výstava fotografií z rekonštrukcie múzea.

V podkroví mali hostia možnosť prezrieť si výstavu fotografií z rekonštrukcie múzea. Súčasťou
slávnostného otvorenia novej expozície bola aj krátka divadelná hra „Spomienky na Štúra“, v podaní divadla
Z.N.A.K., študentov Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej pod vedením stredoškolského učiteľa
Mariána Lacka. Sme veľmi radi, že sa podarilo zrealizovať tento projekt – otvoriť Múzeum Prvého slovenského
gymnázia. Touto cestou by sme sa chceli sa poďakovať autorom novej stálej expozície PhDr. Vladimírovi
Michaličkovi, CSc., Mgr. art. Ľubici Sitákovej a odborným spolupracovníkom Mgr. Monike Tihányiovej, PhD.,
Mgr. Jánovi Jakubejovi, PhD., Ing. Marianovi Detkovi, Slovenskej národnej knižnici v Martine, Štátnemu
archívu Košice pobočka Rožňava, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
primátorke mesta, prednostke mestského úradu, mestskému zastupiteľstvu, všetkým zamestnancom oddelenia
územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu a oddelenia vnútornej prevádzky
Mestského úradu v Revúcej.
Poďakovanie patrí aj dodávateľským firmám SQM s.r.o. Banská Bystrica, Advis, s.r.o. Revúca,
M-interiér s.r.o. Bratislava, IS SEC, s.r.o. Banská Bystrica, Ing. Milanovi Poprockému, Ing. arch. Marcele
Masarykovej a firme Lifeworks, s.r.o. Banská Bystrica.

Sadzobník poplatkov
1. Vstupné do Múzea Prvého slovenského gymnázia
Dospelý (lektorovaný vstup)
Študent / Senior (nad 65 rokov) / ZŤP
Dieťa (do 6 rokov)
Skupinové vstupné (od 10 osôb)
2. Vstupné na vlastné výstavy
Vstupenka na samostatnú výstavu realizovanú
múzeom
3. Poplatky za reprografické služby
A. Xerografické kópie knižničných
dokumentov
1 strana A4
1 strava A3
B. Skenovanie na CD (DVD)
Do 300 dpi / 1 strana
Nad 300 dpi / 1 strana
CD / DVD
C. Zaslanie oskenovaného dokumentu
E-mailom / do 5 strán
Na CD (DVD) / nad 5 strán
D. Fotografická kópia dokumentu
vlastným zariadením
1 strana (rôzny formát, bez blesku)
E. Tlač
Z internetu / 1 strana
Z oskenovaného dokumentu / 1 strana
4. Poplatky za ostatné služby
Bádateľská / výskumná činnosť
Vzdelávací program (muzeálna
pedagogika)
Fotografovanie v priestoroch múzea
a areálu
Svadobný obrad v priestoroch múzea
a areálu vrátane fotografovania (bez
technického zabezpečenia)
Prenájom priestorov múzea a areálu
5. Sprievodcovská činnosť po meste
Potulka mestom – veľký okruh
Potulka mestom – malý okruh

2,00 €
1,50 €
zdarma
10,00 €

0,50 € / 1 osoba

0,10 €
0,20 €
0,10 €
0,50 €
0,50 €
zdarma
vyššie uvedené
0,50 €
0,05 €
0,05 €
1,00 € / 1 hod.
1,50 € / 45 minút / 1 školská trieda
20,00 € / 1 hod.
60,00 € / 1 obrad
5,00 / 1 pracovný deň
10,00 € / 1 skupina
7,00 € / 1 skupina

Otváracie hodiny
Pondelok
8.00 – 12-00 12.30 – 16.00
Utorok
8.00 – 12-00 12.30 – 16.00
Streda
8.00 – 12-00 12.30 – 16.00
Štvrtok
8.00 – 12-00 12.30 – 16.00
Piatok
8.00 – 12-00 12.30 – 16.00
Posledný vstup do stálej expozície múzea je o 15.30 hod.
Prehliadky počas víkendu poskytujeme len pre vopred nahlásené skupiny. Nahlásiť sa môžete minimálne 3 dni
vopred na telefónnych číslach 058/28 515 62, 0918 977 645 alebo e-mailom na muzeum@revuca.sk.
Bližšie informácie nájdete na stránke http://muzeum.revuca.sk/ a na facebooku.
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Brilantne napísaná komédia jedného z celosvetovo najhrávanejších francúzskych autorov. Celý dej sa točí okolo veľkého osvieteneckého filozofa Denisa Diderota. Známy mysliteľ a nenapraviteľný sukničkár, ktorého v záhradnom pavilóne práve v intímnej
póze portrétuje pekná maliarka, musí narýchlo napísať heslo o morálke do veľkej Encyklopédie. Diderotove milostné túžby, ktoré lavírujú medzi zvodnou maliarkou, žiarlivou manželkou a mladým
pokušením v podobe priateľky jeho dcéry, sa dostávajú do konfliktu
- časového aj ideového - s písaním state o morálke, ktorou chce
celému svetu i sebe samému dokázať, že je schopný filozofovať o
čomkoľvek. A okrem toho ešte musí otcovsky výchovne pôsobiť na
dcéru Angeliku, ktorá je sama zamilovaná do omnoho staršieho
muža, s čím Diderot, samozrejme, kardinálne nesúhlasí. Schmitt
vo svojej hre ukazuje, že na svete snáď nie je nič relatívnejšie ako
morálka a jeho vtipné dialógy sú pohladením pre divákovu
inteligenciu a citlivosť. Inscenácia je určená pre večerného diváka.
OSOBY A OBSADENIE:Denis Diderot: S.Pitoňák,A. D. Therboucheová: Henrieta Kecerová,Antoinetta Diderotová: Adriana Ballová,Angelika Diderotová: Kamila Kopčová, mladá Holbachová:
Katarína Horňáková,baronnet: Juraj Zetyák
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Kalendár podujatí mesta Revúca-apríl 2016

Rozpis pohotovostných služieb lekární -apríl 2016
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Dr.Max

2
Cannabis

3
BENU

4
Lianela

5
Dr.Max

6
BENU

7
Cannabis

8
NsP

9
Lianela

10
Dr.Max

11
Cannabis

12
Lianela

13
Dr.Max

14
NsP

15
BENU

16
Cannabis

17
NsP

18
BENU

19
Dr.Max

20
Cannabis

21
Dr.Max

22
Cannabis

23
BENU

24
Lianela

25
Dr.Max

26
Lianela

27
BENU

28
Cannabis

29
Lianela

30
Dr.Max

Lekáreň Sunpharma premenovaná na BENU

Pravidelný výkup papiera
Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup
papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť
(vyplácané nad 200 kg)v týchto dňoch: 26.4., 24.5., 28.6., 26.7.,
23.8., 27.9., 25.10., 29.11., 20.12.,na týchto uliciach v daných
časových intervaloch:14.00-14.20 Kúpeľná,14.25-14.45 Štúrova,14.50-15.10 Dobšinského,15.15-15.35 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.

Revúcke listy č.7./15.apríl 2016

ŠKOLSTVO

6

ZŠ Komenského pre svojich žiakov a širokú verejnosť - Prekvapenie pre budúcich prvákov
projektom bol grant Nadácie
Volkswagen, kde sme získali
1000 €. V tomto projekte pod
názvom „Supertrieda na dopravku“ budú naši žiaci súťažiť o
triedu s najlepšími vedomosťami a zručnosťami v dopravnej
výchove a vďaka získaným
financiám dokúpime vybavenie
na naše školské dopravné
ihrisko
Získané finančné prostriedky
budú použité na rozšírenie, modernizáciu a revitalizáciu hlavne
Škola nie je len o učení , škola je aj o hre. Základná škola J. A.
Komenského je škola hrou.
Pre našich terajších, ale aj budúcich najmenších budujeme detské
športovo-oddychové centrum. Vytvárame priestor pre našich
najmenších žiakov - žiakov prvého až štvrtého ročníka, pre deti
školského klubu, ale hlavne pre budúcich najmenších žiakov našej
školy.Spolu s dopravným ihriskom žiaci získajú postupne
zaujímavú hraciu plochu pozostávajúcu z minigolfu, detských
vonkajších hracích prvkov a jej súčasťou bude aj vonkajšia učebňa.
Veríme, že sa všetko podarí zrealizovať do 1. júna a naše deti
získajú prekrásny darček k svojmu sviatku. Ale hlavne to bude
priestor pre tých ktorí prvýkrát prekročia prah školy v septembri
2016.Naša škola nie je len o učení je o učení hrou. ZŠ.

športových plôch školy, s cieľom
skvalitnenia podmienok pre
zdravý pohyb žiakov školy. Dôjde zároveň k zhodnoteniu majetku mesta Revúca. Všetky
spomínané granty podporujú
pohyb, zdravý životný štýl a
zdravie našich detí. Piliere, ktoré
naša Základná škola J. A.
Komenského už roky buduje.Sme radi, že sa nám darí a dúfame, že aj ďalšie podané
projekty budú podporené. Držte
nám palce

Úspešné investície u Zocháčov

Úspech školy v grantových projektoch

Celý školský rok sa pre našu
školu nesie v znamení úspešných a podporených grantových
programov.
Ešte v septembri sa nám podarilo získať GRANT Nadácie
Tesco pod názvom Kolegovia
pre dobrú vec. Grant v hodnote
2000 € sme využili na vybudovanie detského ihriska v areáli
školy, konkrétne na zhotovenie
interaktívnej hracej plochy, kde
sa naši žiaci aj široká verejnosť
môžu zahrať obrí šach, Človeče,
nehnevaj sa, poskákať si „škôlku, slimáka“ a zakúpenie detských minigolfových dráh. Tento
úspech nás podnietil k ďalšej
práci a výsledkom je minidopravné ihrisko a hracie prvky.
Onedlho sa naši žiaci môžu tešiť
okrem hracej lode na novú
preliezačku psíka, hracie lavičky loďku a auto a ďalšiu hraciu
vežu

Ďalším podporeným grantom
bol projekt pod názvom Malí,
veľkí, hýbte sa...v grantovom
programe Nadácie pre deti
Slovenska a Kooperatívy, vďaka ktorému sme získali 1400 € a
od januára tak môžeme realizovať voľnočasové aktivity v
netradičných športoch. V apríli
je v rámci projektu plánovaný
workshop o bezpečnosti a prevencii proti úrazom. Súčasťou
projektu bude Športový maratón
v netradičných športoch, na
ktorý srdečne pozývame našich žiakov a širokú verejnosť.
Tretím podporeným projektom
bol grant Nadácie ČSOB, kde
sme získali 3000 € na revitalizáciu bežeckej dráhy nákup
novej antuky. Lepším podmienkam sa potešia určite nielen žiaci, ale aj športujúca bežecká verejnosť.
Zatiaľ posledným podporeným

V duchu tradícií I. B. Zocha pokračujú projekty zamerané okrem
iného na zdravý rozvoj duševného a telesného zdravia detí. Aj
zriaďovateľ Mesto Revúca podporil úsilie školy o získanie dotácií
na ich činnosť. O dotáciu z druhého vládneho sociálneho balíčka sa
uchádzalo 448 škôl z celého Slovenska. Odborná komisia rozhodla,
že dotácie na rekonštrukciu telocviční dostanie 203 škôl. Sme radi,
že medzi nimi je aj Základná škola Ivana Branislava Zocha v
Revúcej. Tešíme sa, že deti dostanú príležitosť na ďalšie športové
aktivity v rekonštruovanej telocvični.
Zocháči uspeli aj v iných projektoch, do ktorých sa prihlásili na
základe zamerania školy. Dobré nápady zúžitkovali v projekte
COOP Jednota pod názvom „Nech sa nám netúlajú“. Z gemerského
regiónu sme ako jediná škola vyhrali tento grantový program.
Ďalším úspešným projektom bol projekt Tajný život vody. Do tohto
projektu bola vybraná Základná škola Ivana Branislava Zocha ako
jediná škola z okresu Revúca. Stali sme sa pilotnou školou spolu s
20 základnými a strednými školami z celého Banskobystrického
kraja. Tento vzdelávací program pripravili pre školy Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a s. a Podtatranská vodárenská
prevádzková spoločnosť a. S.
J.K
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Burza kníh v Hviezdoslavke M-SR seniorov v karate

Dni pred Veľkou nocou boli naplnené zaujímavými akciami a
aktivitami. Jednou z nich bola burza kníh. Táto akcia je medzi
deťmi obľúbená, ale nemôžeme ju robiť každý rok. Nie každý rok
sa totiž nájde kniha, s ktorou by sme sa chceli rozlúčiť a vymeniť
ju za inú...Deti nám o burze kníh napísali/ povedali:Mne sa
najviac páčilo, že tam bolo toľko krásnych kníh.
Na burze bolo super a boli na nej nádherné knihy!
Ja sa veľmi teším z nových kníh, ktoré som si vymenila.
Na burze som našiel knihu, ktorú som už dlho hľadal.
Bola to jedna z tých najlepších školských akcií! Z.Háková

V prvú aprílovú sobotu sa v
Žiline, meste pod Dubňom uskutočnili Majstrovstvá Slovenska seniorov jednotlivcov a
družstiev karate 2016
Šampionát slávnostne otvoril
viceprezident Slovenského zväzu karate J. Valenta aj za účasti
viceprimátora mesta Žilina.Na
majstrovstvách štartovalo 103
súťažiacich zo 46 klubov.
Revúcu reprezentoval Rashid
Arpád Bunjatov, ktorý štartoval v
kategórii kata masters + 35
rokov. Ten to dotiahol v tejto kategórii až do samotného finále,
kde sa však rozhodcovia priklonili na stranu súpera z Bánoviec
nad Bebravou a obsadil 2.
miesto a získal titul vicemajster
Slovenska pre rok 2016. Karate
Klub Revúca

Revúca tretia v celkovom hodnotení ligy

Vynášanie Moreny

Stalo sa dobrým zvykom, že sa žiaci zo ZŠ na Hviezdoslavovej ulici každoročne lúčia so zimným obdobím a zároveň
vítajú jar vynášaním Moreny.
Ani tento rok tomu nebolo inak. So spevom ľudových piesní a so
sprievodom harmoniky pod vedením Mgr. Barana sme ju vyniesli z
revúckeho chotára, aby sa jar mohla ujať svojho žezla. Skončila
upálená a utopená v rieke Zdychave. Morena bola staroslovanská
bohyňa zimy a smrti, známa i v dnešnom folklóre. Zaujímavosťou
je, že hoci je tradícia vynášania Moreny považovaná za pohanskú, jej načasovanie sa viaže na kresťanský kalendár.
Väčšinou sa totiž vykonáva na Smrtnú nedeľu, teda dva týždne
pred Veľkou nocou, niekedy aj na Kvetnú nedeľu, čo je o týždeň
neskôr.
Touto ľudovou tradíciou si zachovávame a pripomíname
obyčaje našich predkov a ich posolstvo odovzdávame
mladším generáciám. B.Kilíková

V sobotu 2. apríla 2016, sa v Michalovciach uskutočnilo 2. kolo
Open ligy SZKB v kickboxe v súťažnej sezóne 2016, ktorého sa
zúčastnilo 222 štartujúcich z 22 klubov Slovenska, Ukrajiny a
Poľska. Súťažilo sa na troch tatami a v jednom ringu. Prvenstvo
získal šk Guard Košice (85 b.), kickbox Leon Revúca skončil na 3
mieste (41b.), v celkovom hodnotení klubov. Tomáš Szajko z ringu
zlatý v rámci ligy ide bez porážky. Svoju premiéru v ringu mal aj
talentovaný Róbert Mušuka. Na tatami sa predstavili aj traja
nováčikovia Marek Pomaj, Xavier Duda a najmladší člen výpravy
len 7- ročný nádejný talent Marian Sokol. Klub získal celkom 1
zlato,7 x striebro a 8x bronz, celkom 16 medailí.
Tomáš Szajko, LK seniors -60kg 1.miesto,Marian Sokol, KL
cadets -28kg 2.miesto, LC -28kg 2.miesto.Xavier Duda, KL cadets 42kg2.miesto , LC -42kg 3.miesto.,Adam Belán, KL cadets -42kg
3.miesto , LC -42kg 3. miesto.,Alžbeta Teličáková, KL cadets 28kg 3. miesto, LC cadets -28kg3.miesto. ,Stela Laurenčíková, KL
cadets -55kg 3.miesto, LC -55 kg 2.miesto.,Janka Guláková, kapitánka klubu KL cadets -50kg 2. miesto, LC -50kg2.miesto.,Róbert
Mušuka, KL seniors -63kg 3.miesto, FC juniors -63,5kg 3.miesto.
,Marek Pomaj, LC cadets -47kg 2.miesto.

Dávid Tomečko,Športovec roka 2015
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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 komplet prerobený 3izbový byt na Mierovej ulici.
Cena 25 tis.€.
0905 754 135
Predám rodinný dom so záhradou v Sirku. Cena 12 tis.€.Pri
rýchlom jednaní dohoda možná.
0907 837 161

Ekofarma rybníky Jelšava
ponúka individuálny lov
pstruhov aj bez
rybárskeho lístka.
Kontakt: 0905 170 384
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Zamestnanie
Farmaceutický laborant,-Revital.Jana Házyová, USO
0905 896 642
Strážnik SBS Berkut,Jelšava,Alena Miková, USO
0904 970 212
Marketingová asistentka
ARIES2 Tornaľa,Iveta Levai,USO,prax 6 mesiacov
0918 727 205
Adminitratívny pracovník,KD
Slovakia,s.r.o.,Revúca,M.Draus
USO,
0908 144 408
Montážny pracovník,KD
Slovakia,s.r.o,Revúca,M.Draus
USO
0908 144 408
Odborný predajca stavebného
materiálu,HALAN,s.r.o,Revúca,
K.Halušková,USO, prax 3 mesiace,
0911 021 330
Kuchár v pizzerii,BALATON RA
Revúca,J.Hanuštiaková,stredn
é odborné vzdelanie
058 381 09 07
Čašník s rozvozom jedla
BALATON RA, Revúca
J.Hanuštiaková,USO

Zamestnanie
Farmaceut,Revital-Jana Házyová, VŠ II.st.,prax 3 roky
0905 896 642,
revital@ferdonet.sk
Roky rýchlo plynú,spomienky
zostávajú tak ako Tvoj obraz v
našom srdci.
Dňa27.apríla 2016 si pripomenieme 12.výročie úmrtia

Pavla
Švoňavca
z Mokrej Lúky
S láskou spomína manželka,
dcéry Ľubka a Janka s rodinami,syn Pavel s rodinou a ostatná blízka rodina.

Ešte sa nestratil Tvoj hlas z
našich domovov, práca Tvojich
rúk je našou stálou ozdobou.Že
nevrátiš sa viac, s tým sme
zmierení, no i tak slzy, smútok v
srdci pretkávajú tieto dni. Tvoj
večný spánok-naša večná myšlienka na šľachetný Tvoj život
naša večná spomienka.
Dňa 26.apríla 2016 uplynie 11
rokov odo dňa,kedy navždy zaspal milovaný manžel,otec a starý
otec

Zoltán
Gyongyosi
vo veku
54 rokov
S láskou na neho spomínajú
manželka, dcéra a vnúčatá.

ŽIVOTNÉ KRIŽOVATKY
v mesiaci apríl

Lúčime sa
Ing.Anna Serbáková
vo veku 71 rokov
Iveta Gomoryová
vo veku 53 rokov
Otília Grendelová
vo veku 73 rokov
Ernest Pozsgai
vo veku 83 rokov
Július Gyorgy
vo veku 71 rokov
Helena Liptáková
vo veku 82 rokov
Jaroslav Jankóšik
vo veku 68 rokov
Zuzana Kekeňáková
vo veku 92 rokov

Znel svadobný
pochod
Igor Belán
a PhDr.Zuzana Šibalová
1.4.2016

Vitajte
Janka Hirschmanová
Ali Ankrah
Alexandra Hoďáková
Kto ho poznal, spomenie si, kto
ho mal rád, nezabudne. Žiješ v
srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Dňa 27.apríla 2016 si pripomenieme 3.výročie úmrtia

Miroslava
Kúchena

Spomína priateľka Kety.
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