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Plesová sezóna v plnom prúde. Gemerský ples

Záhrada PSG

V sobotu 13.januára sa v MsKS konal ďalší
z plesov tohtoročnej plesovej sezóny, Gemerský ples. Hosťom do tanca hrala skupina
Experience, tanečnú atmosféru navodili tanečníci z TŠ Happy Dance a nechýbalo občerstvenie a bohatá tombola.

Podoby zimnej Revúcej

Foto: K.Kvetková

Foto:Maroš Detko
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Aké budú nové urgentné príjmy

Ústavná pohotovostná starostlivosť sa má po novom poskytovať na urgentných príjmoch prvého a druhého typu, v niektorých nemocniciach ostane fungovať ústavná pohotovostná
služba tak ako v súčasnosti.
Do troch rokov by malo byť
vybudovaných 34 urgentov prvého typu a 10 špecializovaných urgentov druhého typu s
traumacentram. Na tieto urgenty
budú zdravotné poisťovne platiť
mesačné paušály. Pri prvom
type to bude necelých 27-tisíc a
pri druhom type takmer stotisíc
eur. Rezort zdravotníctva si od
toho sľubuje ich modernizáciu aj
lepšie fungovanie. Návrh novej
siete je súčasťou novely zákona
o zdravotnej starostlivosti a
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Urgentné príjmy slúžia na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Určené sú
pre ľudí, ktorí utrpeli vážny úraz
alebo sú v ohrození života. V
ambulancii urgentného príjmu
bude pacientom 24 hodín a
sedem dní v týždni k dispozícii
zdravotnícky personál vrátane
lekára.
V urgentoch druhého typu budú
lekári pacientom poskytovať vysoko špecializovanú neod-

kladnú zdravotnú starostlivosť.
Pôjde o pacientov s polytraumou, čiže zranením viacerých
orgánov. Ich súčasťou majú byť
aj traumacentrá. V nich by malo
byť minimálne desať lôžok na
jednotke intenzívnej starostlivosti, šesť na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení a
najmenej tridsať na oddelení
úrazovej chirurgie/ortopédie.
Urgenty druhého typu sa budú
nachádzať v najväčších nemocniciach na Slovensku v Bratislave, Nitre Martine, Banskej
Bystrici, Poprade a v Košiciach
.O tom, či pacient pôjde na ošetrenie do prvého alebo druhého
typu urgentov, bude rozhodovať lekár alebo záchranka, ktorá
ho naň privezie.
Do pevnej siete nemocníc s urgentným príjmom sa nedostala
nemocnica v Revúcej. Podľa
ministra zdravotníctva Tomáša
Druckera sa pri zaraďovaní do
siete rozhodovali podľa presne
určených kritérií ako sú pôrodnosť, počet chirurgických zákrokov za rok , vyťaženosť ústavnej
pohotovostnej služby, a ten kto
sa do siete nedostal tieto kritériá
zďaleka nespĺňal. Najbližšie
urgenty by sa mali nachádzať v
Rimavskej Sobote, Rožňave a v
Brezne, vysokošpecializované
v Poprade, Banskej Bystrici a

Prídeme o zdroje z regionálneho príspevku?
V závere minulého roka sa v
Revúcej uskutočnilo výjazdové
zasadnutie vlády SR, ktorého
cieľom bola analýza a hodnotenie plnenia cieľov akčných plánov pre najmenej rozvinuté okresy. Premiér nebol spokojný s dynamikou čerpania zdrojov z regionálneho príspevku, keďže v
roku 2017 sme z plánovaných
760 tis. € vyčerpali len 194 tis. €,
čo predstavuje 26 %. Podľa Róberta Fica dôvodom bola kvalita
predkladaných projektov, kde
hlavným atribútom musí byť tvorenie nových pracovných miest.
Či príde Revúcky okres o ne-

vyčerpané zdroje sme sa opýtali
prednostu Okresného úradu a
predsedu Akčnej rady okresu
Ing.Petra Balogha.
Podľa jeho vyjadrenia o sľúbený
regionálny príspevok neprídeme. V roku 2018 dočerpáme 76
% prostriedkov a začneme čerpať ďalších 860 tis.€, čo je
regionálny príspevok pre rok
2018. Avšak musíme zmeniť filozofiu predkladaných projektov, kde budú podporované len
projekty, ktoré predpokladajú
vytvorenie minimálne 5 nových
pracovných miest. Perspektívne 40 nových pracovných miest

K o š i c i a c h .
Avšak urgentné príjmy, ktoré sa
nedostali do novej pevnej siete,
môžu podľa ministra zdravotníctva fungovať aj naďalej. „Pre
tých, ktorí sa nenachádzajú v
sieti urgentných príjmov, sa
nič nemení na tom systéme,
ako bol doteraz. Môžu prevádzkovať urgentný príjem,
ak budú mať dostatočný počet pacientov a získajú zdroje
z výkonov, nie je v tom problém,“ vysvetlil. Zdravotné
poisťovne sú povinné neodkladnú zdravotnú starostlivosť
preplácať.
Ako ovplyvnia nové skutočnosti
poskytovanie ústavnej pohotovostnej starostlivosti pacientom v Revúcej sme sa opýtali
riaditeľky Nemocnice s polikinikou,n.o. Revúca Ing. Daniely
Pršebicovej MPH:

mentáciu máme vypracovanú a
podáme žiadosť na MZ SR.
Výzva bola ministerstvom vyhlásená dňa 15. januára 2018.
Podmienku podnik v ťažkostiach, ako aj kladný hospodársky
výsledok spätne 4 roky sme
splnili. Záväzok voči soc. poisťovni bude riešený v 1.Q tohto
roku.
Po vybudovaní urgentného príjmu sa zlepšia podmienky pre
pacientov tak, že táto služba im
bude poskytnutá na jednom
mieste vo vynovených priestoroch, s novou zdravotníckou
technikou.Po rekonštrukcii operačných sálov, pôrodnej sály ako
aj iných priestorov nemocnice
sa zlepší komfort pre pacienta.
Novými výťahmi sa zabezpečí
vyššia bezpečnosť pacientov,
ako aj zamestnancov. Pri nákupe nového CT prístroja sa
zlepší diagnostika. Celkové zateplenie ako aj výmena okien
nám zabezpečí úsporu energií.
Do projektu je zahrnutá aj
rekultivácia parku, oplotenia a
pod

Pre pacienta sa tým nič nezmení, pacientovi bude rovnako poskytnutá zdravotná starostlivosť ako doteraz. Nemocnica
bude platená od ZP nie paušálnou platbou, ale výkonovo tak
ako doteraz.
Snahou vedenia nemocnice je aj
Pre nemocnicu sa však otvoril rozšírenie ambulantnej starospriestor na obnovu, dobudova- tlivosti, čo sa nám aj čiastočne
nie urgentného príjmu a nákup podarilo. Otvorili sme plne funnovej zdravotníckej techniky. Aj gujúcu našu internú ambulannaša nemocnica bola zaradená ciu s MUDr. Smugalovou, ktorá
v implementačnej stratégii, ktorú čiastočne zvláda internistických
schválilo MZ SR. V tejto stra- pacientov MUDr. Urbanca.
tégii je zaradených 44 nemoc- Otvorili sme novú ambulanciu
níc, v ktorých sa bude poskyto- všeobecného lekára pre dovať akútna zdravotná starostli- spelých s MUDr. Badínovou,
vosť. Tieto nemocnice môžu ďalej sme podpísali zmluvu na
čerpať prostriedky EÚ. V roku prenájom kardiologickej ambu2017 sme predložili na MZ SR lancie, ktorá bude v priestoroch
Transformačný projekt na objem nemocnice. Rozširujeme čin4 mil. EUR, ktorý bol MZ SR nosť všeobecnej gynekologickej
schválený,posunulo nás do ďal- ambulancie s primárom GPO
šej etapy, ktorá spočíva v roz- MUDr. Prasličkom.
pracovaní projektovej dokumen- Katarína Kvetková
tácie. Túto projektovú dokuby malo postupne vzniknúť v Sociálnom podniku Jelšava(10),v
dennom stacionári v Jelšave
(10), vo firme na výrobu obalových sadeníc(15) a v krajčírskej
dielni 5. Začneme pracovať na
nových projektoch a tu veľký podiel práce vidí prednosta v zriadení a fungovaní Centra podpory regionálneho rozvoja v Tornali
a jeho pracoviska v Revúcej.
Zamestnanci centra spolu s akčnou radou budú hľadať možnosti
kreovania a podpory podnikateľských projektov.“ Chyby v projektoch odstránime aj keď musíme dodať, že na začiatku sme
nemali žiadny vzor, model ako
majú predkladané projekty vy-

zerať a snažili sme sa pomôcť
každému, kto prejavil záujem
pomôcť a rozvíjať región“ dodal
prednosta. Nielen projekty ale aj
snaha zriadiť plnohodnotný okresný úrad patrili k aktivitám Akčnej rady okresu. Neuspeli sme.
Naďalej patríme medzi 23 okresov s malými okresnými úradmi.
Isté ústupky sa perspektívne rysujú v zriadení oddelenia Pozemkového a lesného odboru a
2 pracovníkov Odboru dopravy v
Revúcej, ktorí budú operatívne
riešiť úlohy a požiadavky. O činnosti Akčnej rady a Centra podpory regionálneho rozvoja budeme priebežne informovať.
Katarína Kvetková
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Navrhnite výnimočné osobnosti mesta na ocenenie

Nadácia COOP Jednota opäť pomohla

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.
Oblasti ocenenia :
Tvorivé výkony a výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej, verejno-prospešnej činnosti

Športová činnosť a výsledky okresné, regionálne, celoslovenské, medzinárodné,
Činnosť osoby ( organizácie ) pri
záchrane ľudských životov , majetku mesta a občanov,
Návrhy môžete odovzdať na
predpísanom formulári v kancelárií prvého kontaktu Mestského úradu v Revúcej najneskôr do konca februára, kde Vám
jeho príjem potvrdia.Formuláre
nájdete na webovej stránke
mesta pod hlavičkou „Tlačivá a
formuláre“ pod Oddelením služieb obyvateľstvu a taktiež na
mestskom úrade vedľa kancelárie prvého kontaktu.

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 4.januára 2018 odovzdali generálny riaditeľ COOP
Jednota Slovenska a zároveň
správca Nadácie COOP Jednota
Ing.Ján Bilinský a predseda
COOP Jednota Revúca ,spotrebné družstvo Ing.Vladimír
Čuchran vedeniu mesta symbolický šek.
Šek na nákup 5 kusov elektricky
polohovateľných lôžok s antidekubitným matracom a hrazdou v
hodnote 3 990 €, prevzali prednostka mestského úradu Ing.Eva Kučeráková a vedúca oddelenia služieb obyvateľstvu
Ing.Gabriela Borosová. Lôžka
zvýšia komfort klientov Zariadenia opatrovateľskej služby
Cilka a zároveň uľahčia prácu
opatrovateliek s klientami.
Nadácia COOP Jednota nadväzuje na historické dedičstvo
družstevného podnikania, ktorým je vzájomná pomoc, a časť
vytvoreného zisku vracia svojim
zákazníkom a používa v ich

prospech. Prispieva k obnove a
rozvoju obcí, podporuje kultúrne, športové a vzdelávacie
inštitúcie v regiónoch. Podporuje aj miestne komunity a
postupne tak zvyšuje kvalitu
života v obciach. Nadácia
COOP Jednota nezabúda ani
na tých, ktorí pomoc potrebujú
najviac a dlhodobo podporuje
slovenské zdravotníctvo. Zdravotnícke prístroje a vybavenie
venované nadáciou každodenne pomáhajú lekárom a pacientom v desiatkach nemocníc po
celom Slovensku.
Podpora a pomoc pre Zariadenie opatrovateľskej služby
Cilka v Revúcej je jednou z
mnohých aktivít, ktorou COOP
Jednota Slovenska fungovaním
Nadácie COOP Jednota plní
poslanie vzájomnej pomoci v
jednotlivých regiónoch Slovenska. Ďakujeme .
Text a foto: Katarína Kvetková

Vo štvrtok 18.januára 2018 sa v
mestskom dome kultúry konalo
prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto roku.
Poslanci hneď v úvode roka
schvaľovali I.zmenu rozpočtu,
dôvodom ktorej je príjem a výdaj
prostriedkov z rezervného fondu.
Na žiadosť Bytového hospodárstva s.r.o Revúca sa suma 36
000 € použije na zastrešenie budovy na Jilemnického ulici, ktorej
strecha je v havarijnom stave.
Budova, v súčasnosti sídlo kontaktného miesta Daňového úradu Banská Bystrica je majetkom
Mesta Revúca v správe Bytového hospodárstva Revúca.
Disponibilný stav rezervného
fondu je 218 484 €, po presune
prostriedkov bude 182 484 €.
Poslanci schválili aj transfer pre
športové kluby. Dotácia v sume
40 000 €, prerokovaná v komisii
športu je prerozdelená medzi 16
športových klubov nasledovne:
MFK Revúca 13 000 €, AVK
Magnezit 10 000 €, BASTAV Revúčka 2500 €, STK Magnezit

Revúca 500 €, Nohejbalový klub
Revúca 2000 € ,Hádzanársky
klub 013 Revúca 4 500 €, MHK
Magnezit Revúca 1 500 €, Klub
biatlonu Magnezit Revúca 2 000
€, Kickbox Leon Revúca 900 €
,Muay Thai Revúca 800 €,
Karate klub Revúca 900 €,MAC
Ferrari Revúca 150 €, Kulturistický oddiel Revúca 300 €,
Armwrestlingový klub 300 €, Revúcke sršne 450 €, Body junior
Club Revúca 200 €.
Pre mestský volejbalový klub
Magnezit Revúca a Mestský
futbalový klub Revúca navyše
schválili dotáciu na úhradu platieb za používanie telocvične v
sume 4000 € a dotáciu na energie, kosenie a údržbu futbalového trávnika v sume 4 500 €
Na rokovaní zastupiteľstva poslanci odsúhlasili zvýšenie platu
primátorky mesta o 10 %.
Úplné znenie uznesení a zápisnica z rokovania dostupné na
webovej stránke mesta.
Katarína Kvetková

Zahlasuj za svoje mesto
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Korčule, hokejky, prilby a vĺčik Goooly. Poďme deti na hokej.
V piatok 5.januára 2018 popoludní sa na umelej ľadovej ploche
stretli priaznivci ľadového hokeja a korčuľovania. Korčule si obulo
okolo 70 najmenších nádejných hokejistov a malých korčuliarov,
aby si otestovali svoje zručnosti na ľade a zasúťažili si. Deti pri
vchode vítal vĺčik Goooly ,neskôr sa už vybavené prilbami a pestrofarebnými tričkami stretli na ľade, kde sa pod vedením dospelých zapájali do súťaží, korčuľovali a učili sa správne padať.
Užili si kopec zábavy a okrem diplomov, upomienkových predmetov, teplého čaju, malého občerstvenia si po dvoch hodinách
odniesli hlavne skvelé zážitky a radosť z pohybu
.Zanechať v pamäti malých účastníkov pozitívnu skúsenosť s
hokejom a zimným štadiónom a zoznámiť rodičov potenciálnych
hokejistov s hokejovým prostredím je hlavným cieľom projektu Deti
na hokej ,ktorý realizuje Slovenský zväz ľadového hokeja
prostredníctvom rovnomenného podujatia na Slovensku. V tomto
roku prebieha už jeho druhý ročník v 36 mestách .
Keďže cieľom projektu je aj pomôcť hokejovým klubom v
materiálnom vybavení prípravky, mestský hokejový klub Magnezit
Revúca obdržal10 ks hokejového výstroja pre malých hokejistov.
Text a foto: Katarína Kvetková

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: 31.1.,27.2.,27.3.,30.4.,29.5.,26.6.,31.7.,28.8,25.9.,30.10.,27.11.,18.12.,. na týchto uliciach v daných
časových intervaloch:14.00-14.20 Kúpelná, 14.25-14.45
Štúrova,14.50-15.10 Dobšinského,15.15-15.35 Hlinkova,15.4016.00 Daxnerova,16.05-16.25 Okružná,16.30-16.50 križovatka
Jesenského a B.Nemcovej,16.55-17.15 Revúčka- pri kultúrnom
dome. Kontakt: 0902 980 998, 0902 987 672
Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny.Je
potrebné zber zviazať!

Kam za zábavou,kultúrou a športom

Dotazník - Komunitný plán sociálnych služieb
Cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života. Komunitný plán pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť
ponuku a kvalitu sociálnych a príbuzných služieb zabezpečovaných mestom, a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu verejnej
infraštruktúry, atď.. Ďakujeme za Váš čas a ochotu pri vyjadrení názoru na predmetnú oblasť. Dotazník je anonymný. Pri vypĺňaní
voľte odpovede tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim predstavám. Otázky by mali inšpirovať k prijatiu opatrení za účelom
zvýšenia kvality služieb a prostredia v ktorom žijete.

1. Základné údaje
žena

a) pohlavie
b) vek

do 18

18 - do 24

muž

25 - do 49

50 - do 60

nad 60

nad 70

c) dosiahnuté vzdelanie
bez vzdelania
stred. s maturitou

základné vzdel.

stredné bez maturity

vysokošl. I stupňa

vysokoškolské II a III stupňa

2. V súčasnosti som / mám
nezamestnaná/ný
nemám sociálny problém
občan v ťažkej životnej situácii
strata partnera
strata bývania
problémy spolunažívania
osamelý rodič s maloletým dieťaťom
iné: ...............................................................................................................
občan so zdravotnými problémami: ......................................................................
občan so zdravotným postihnutím? ......................................................................
občan po výkone trestu
odchovanec detského domova
iné :............................................................................................................................
3. Prosím krížikom označte ktoré sociálne služby v súčasnosti využívate, chceli by ste využívať,
prípadne aký poplatok by ste boli ochotný uhradiť keby mesto / iná organizácia túto službu
poskytovala
Služba

mám záujem o službu v
meste

som ochotný priplatiť
mesačne - €

Sociálne služby (priamo v meste alebo mimo mesto )
Terénna sociálna služba
Nocľaháreň (ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania)
Útulok (poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo a nevyhnutné ošatenie)
Domov na pol ceste (služba na určitý čas osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie)

Nízkoprahové denné centrum (služba počas dňa osobe, ktorá nemá zabezpečené
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb )
Zariadenie núdzového bývania (sociálna služba osobe, na ktorej je páchané násilie,
ubytovanie na určitý čas)
Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti (služba maloletému nezaopatrenému
dieťaťu)
Zariadenie pre seniorov (pre dôchodcov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných osôb)
Zariadenie opatrovateľskej služby
Rehabilitačné stredisko ( služba osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, alebo ktorá
je nepočujúca)
Domov sociálnych služieb
Denný stacionár
Opatrovateľská služba (služba odkázanej osobe na určitý čas počas dňa)
Prepravná služba (osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu
prepravu)
Požičiavanie pomôcok
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Klub dôchodcov
Jedáleň
Stredisko osobnej hygieny
Práčovňa
Terénna opatrovateľská služba
Odľahčovacia služba (sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím)
Vývarovňa
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných
technológií (elektronický strážca)

Čo sa Vám nepáči na súčasných službách / Vaše návrhy do budúcnosti:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. Prosím krížikom označte ktoré vzdelávacie služby v súčasnosti využívate (využívajú Vaši
rodinní príslušníci), chceli by ste využívať, prípadne aký poplatok by ste boli ochotný uhradiť
keby mesto / iná organizácia túto službu poskytovala
Služba

mám záujem o službu v
meste (lokalite)

som ochotný priplatiť
mesačne - €

Detské jasle
Materská škola
Základná škola
Školský klub detí
Školská jedáleň
Centrum voľného času
Jazyková škola
Umelecká škola
Rekvalifikačné kurzy
Zariadenia celoživotného vzdelávania

Čo sa Vám nepáči na súčasných službách / Vaše návrhy do budúcnosti:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4. Prosím krížikom označte ktoré služby v súčasnosti využívate (využívajú Vaši rodinní
príslušníci), chceli by ste využívať, a ako často za rok túto službu využívate
Služba

mám záujem o
službu v lokalite ...

počet návštev za rok

Amb. všeobecného lekára
Detská amb.
Očná amb.
Stomatologická amb.
Alergologická amb.
Gynekologická amb.
Urologická amb.
Záchranná zdravotná služba
Lekárska služba prvej pomoci
Neurologická amb.
Kožná amb.
Reumatologická amb.

Čo sa Vám nepáči na súčasných službách / Vaše návrhy do budúcnosti:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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5. Prosím označte Vašu aktuálnu situáciu a stručne popíšte najväčšie problémy, ktoré sú spojené
s Vašim bývaním
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5.1. Aká je situácia v bytovej vybavenosti a výstavbe?
V meste je dostatok bytov (vrátane domov a iného stáleho ubytovania),
V meste nie je dostatok bytov
Je chronický nedostatok bytov
5.2. Z hľadiska rozšírenia bytovej výstavby by ste preferovali riešenie:
Pripraviť nové lokality pre individuálnu bytovú výstavbu
Podporovať investičné zámery budovania nových bytov
Budovať nájomné byty
Iné – uviesť:
6. V rámci prevencie v sociálnej oblasti, aké zariadenia , resp. aktivity Vám vo Vašom meste
chýbajú?
mám záujem o službu
v lokalite ....

Služba

som ochotný priplatiť
mesačne - €

Voľne prístupné športoviská
Detské ihriská, miesta na hranie detí
Kultúrno - spoločenské aktivity
Klubovne, záujmové krúžky
Aktivity štátnej polície v oblasti vzdelávania
Zvýšený monitoring hliadkami št. polície na problematických miestach
Monitorovacie systémy
Vzdelávanie v oblasti prevencie drogových závislostí
Vzdelávanie v oblasti obrany a ochrany proti domácemu násiliu
iné

Čo sa Vám nepáči na súčasných službách / Vaše návrhy do budúcnosti:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
7. Prosím vyjadrite preferencie priradením čísla od 1 po 11 službám, pričom najvyššia hodnota
prezentuje Vašu najvyššiu prioritu.
Oblasť
problém s mobilitou
s vykonávaním sebaobslužných úkonov
s nedostupnosťou zdravotníckej starostlivosti
s materiálnym zabezpečením
s pracovnou integráciou
so spoločensko - ekonomickým statusom
s potrebnou rehabilitáciou
rozsah a kvalita vzdelávacích aktivít v predškolskej výchove
rozsah a kvalita vzdelávacích aktivít v povinnej školskej dochádzke
rozsah a kvalita voľnočasových aktivít
aktivity v oblasti prevencie

Ak máte v rodine osobu so zdravotným postihnutím tak:
8.
Aký má zdravotný problém:
telesný (funkčné obmedzenie kostrovej alebo svalovej sústavy)
zmyslový (funkčné obmedzenie zmyslových orgánov – zrak,...)
mentálny (funkčné obmedzenie mentálnych schopností)
psychické poruchy (narušenie sociálnej prispôsobivosti)
funkčné poruchy vnútorných orgánov (chronické choroby dýchacej, srdcovo-cievnej sústavy,.)
kombinovaný (napr. fyzický + mentálny)
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iný problém, aký:................................................................................

9.

Akú starostlivosť potrebuje:
menšiu (upratať, navariť, oprať, nakúpiť, sprevádzať k lekárovi,...)
strednú (pomoc s obliekaním, toaletou, kúpanie, kŕmenie,...)
väčšiu (úplná starostlivosť, neustály dozor, ležiaci)

10.

Ktoré z foriem sociálnej pomoci Vám boli v priebehu posledných 12 mesiacov
poskytnuté a akou organizáciou či inštitúciou? Uveďte za každú možnosť:
Mestský úrad

Samosprávny kraj

Iná organizácia,
aká:

Nebola
poskytnutá

a) opatrovateľská služba
b) tlmočenie posunkovej reči
c) sprievodcovská služba
d) prepravná služba
e) spoločné stravovanie
f) sociálne poradenstvo
g) peňažný príspevok
h) pobyt v zariadení soc. služieb
i) osobná asistencia
j) iné, aké: ................................

11.

Uveďte, ktoré oblasti Vám pri starostlivosti o člena rodiny spôsobujú najväčšie ťažkosti
a pri ktorých by ste potrebovali pomoc. Odpovedzte za každú položku:

Potrebovali by sme...:
a) pomoc pri osobnej hygiene
b) pomoc pri bežných prácach v domácnosti
c) pomoc pri ťažších prácach (maľovanie, odpratávanie snehu)
d) pomoc pri nákupoch a nevyhnutných pochôdzkach
e) pomoc pri príprave teplého jedla
f) pomoc pri pohybe mimo bytu – prepravu
g) pomoc pri pohybe mimo bytu – sprievodcu
h) pomoc pri obstarávaní liekov
i) ošetrovanie v domácnosti
j) pomoc pri komunikácii s okolím, vybavovaní na úradoch
k) pobyt v zariadení sociálnych služieb
l) chránené bývanie
m) pracovné uplatnenie
n) duševnú pomoc, podporu
o) možnosť realizácie vlastných záujmov
p) pomoc pri účasti na kultúrnych a spoločenských podujatiach
r) iné, čo:...................................................................................

15.

Rozhodne

Čiastočne

Vôbec

Kultúra (dom kultúry, kino, divadlo, priestory pre umelecké skupiny, kultúrne akcie, ...) –
návrhy a podnety

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Prosím vyjadrite preferencie priradením čísla od 1 po 6, pričom najvyššia hodnota prezentuje Vašu
najvyššiu prioritu.

Oblasť

Priorita (1-6)

Odporúčam zabezpečiť /
poskytovať v lokalite mesta
(centrum, sídlisko, ...)

Navštevujem za rok
(počet)

Kultúrne domy/sály
Divadlá
Kiná
Kultúrne tradície
Umelecké súbory a spolky
Cirkev a náboženské spoločnosti
Cezhraničná spolupráca

Ďakujem Vám za čas a ochotu pri vypĺňaní dotazníka.
Vyplnený dotazník prosíme doručiť do 15.2.2018 do kancelárie 1.kontaktu v budove Mestského
úradu v Revúcej.
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KULTÚRA

5

6

ŠKOLSTVO
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ŠPORT

Keď sa jedlo stane naším
nepriateľom
nájsť odvahu liečiť sa je zložitý

Azda každý z nás sa zaujíma o
zdravie. V dnešných časoch
sme zaplavení množstvom kníh
a článkov o zdraví. Mnohé z nich
však nie sú seriózne ani pravdivé .Čomu teda môže laik
veriť? Nesprávna výživa zahŕňa
nielen nedostatočnú ale aj zlú
skladbu stravy, či používanie
nadmerného množstva jedla.
Nezdravý životný štýl a zlé stravovacie návyky majú na svedomí zníženie imunity a zdravotné ťažkosti. Žiaľ väčšina ľudí
tento poznatok podceňuje a až
pri prvých problémoch sa začne
o tento fakt zaujímať. Keď sa
jedlo stane vašim nepriateľom a
vy začnete nenávidieť svoje telo
,je potrebné nájsť odvahu a
vyhľadať odbornú pomoc.
Priznať poruchu stravovania a

proces.Vyhľadaním psychoterapeuta nič nepokazíme, práve
naopak, problému sa môžeme
zbaviť.
V mestskej knižnici sme si priblížili možnosti psychoterapeutických postupov pri liečbe nesprávneho stravovania. Na besede sa stretli študenti Súkromnej odbornej školy s Mgr.Zuzanou Antalovou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Revúcej.
Beseda mala zábavný,no najmä
poučný charakter a v závere sa
študenti otestovali v dotazníku
životného štýlu. Myslím,že každý zo zúčastnených odchádzal
s novými poznatkami o kladných a záporných návykoch
stravovania. M.Meriačová

Zahraniční stážisti na Hviezdoslavke
Popredné miesto v školskom vzdelávacom programe ZŠ, Hviezdoslavova dlhodobo patrí komunikácii. A to nielen v materinskom, ale aj v cudzích jazykoch.
Tradičný výchovno-vyučovací
proces sa snažíme dopĺňať rôznymi mimovyučovacími aktivitami , ktoré prispievajú k zvýšeniu
kvality výchovy a vzdelávania
našich žiakov.
Jednou z uvedených aktivít bolo
aj zapojenie sa do projektu
EDUCATE SLOVAKIA. Tento
vzdelávací projekt je zastrešovaný organizáciou AIESEC a
jeho cieľom je zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania v anglickom
jazyku. Za týmto účelom k nám v
uplynulých dňoch zavítali štyria
mladí stážisti z rôznych krajín
sveta- Indonézie, Brazílie a
Mexika. Žiaci druhého stupňa tak
mali možnosť prostredníctvom
nich celý týždeň spoznávať nielen kultúru, tradície a zvyky týchto exotických krajín, ale aj seba
samých. Dôležitým posolstvom
celého projektu totiž bolo viesť
mladých ľudí k vzájomnému rešpektu, láske, vzájomnej tolerancii a k porozumeniu odlišnosti.
Na hodinách anglického jazyka
preto žiaci na chvíľu odložili učebnice a pracovné zošity a angličtina sa pre nich stala skutočným dorozumievacím jazy-

Zmena triedeného zberu skla Poďakovanie
Mesto Revúca oznamuje obyvateľom, že vrecový systém
triedeného zberu skla v rodinných domoch a niektorých bytových
domoch bude v priebehu mesiaca február 2018 nahradený
systémom zberu do 1100 litrových plastových kontajnerov. Z
tohto dôvodu odvoz skla už nie je zahrnutý v tohtoročnom
harmonograme zberu triedených zložiek komunálneho odpadu z
týchto domácností. V prípade potreby možno vytriedené sklo
odovzdať bezplatne na zbernom dvore v areáli firmy Brantner.
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Ďakujeme všetkým známym,
príbuzným, priateľom a ostatným, ktorí sa na poslednej ceste
životom prišli rozlúčiť s
Ing. Vieroslavou Balážikovou
dňa 9.januára 2018.
Ďakujeme za kvetinové dary a
prejavy sústrasti .Manžel, rodičia
,brat s rodinou, svokrovci a švagor s rodinou.

kom, nie iba jedným z predmetov
v škole.
Pre mnohých žiakov to bola prvá
skúsenosť komunikovať s cudzincom. Steven s Anou a Ivan s
Talithou pripravili pre žiakov veľa
zaujímavých hier a aktivít, na
ktoré by možno taký tradičný učiteľ ani nenabral odvahu.
V popoludňajších hodinách sme
sa zase snažili našim novým
priateľom ukázať život v Revúcej, slovenské tradície, jedlo,
kultúru. Vzali sme ich preto na
prehliadku do Múzea Prvého
slovenského gymnázia, na Salaš Zbojská, do kaviarne, pizzérie alebo sme im otvorili dvere
našich domovov. Ale keď v
stredu napadol nový krásny čistý
biely sneh, nebolo väčšej radosti. Keďže v Indonézii majú len
dve ročné obdobia
obdobie
sucha a obdobie dažďov, v
Mexiku či Brazílii taktiež nesneží, bol čerstvý sneh najväčším
slovenským zážitkom.
Po spoločne strávených chvíľach plných veselosti a vzájomného spoznávania však prišiel moment rozlúčky. Ivan, Steven, Ana a Talitha museli pokračovať vo svojom projekte v
iných mestách, na iných školách. Nám však ostanú krásne
spomienky a myšlienky, ktoré
nám tu naši vzácni hostia zanechali. ZŠ Hviezdoslavova

Prenajmeme priestory na
prízemí 60m2 v budove
vedľa Drogérie 101 a
priestory na posch. 35m2
nad lekárňou Dr.Max
vhodné ako kancelárske
priestory.
Bližšie info:
0905 655 179
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INZERCIA

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE

Predáme alebo dáme do
prenájmu budovu pekárne
Hľadám predavačku do
Intal na Tomášikovej ulici.
bufetu v areáli nemocnice.
Bližšie info:
0948 893 960
0905 655 179

Rozpis lekární február 2018
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1

2
BENU

3
Lianela
8.00-18.00

4
Dr.Max
8.00-14.00

5
BENU

6
BENU

7
BENU

8
BENU

9
BENU

10
Cannabis
8.00-14.00

11
Dr.Max
8.00-14.00

12
BENU

13
BENU

14
BENU

15
BENU

16
BENU

17
Dr.Max
8.00-14.00

18
NsP
8.00-14.00

19
BENU

20
BENU

21
BENU

22
BENU

23
BENU

24
Cannabis
8.00-14.00

25
Lianela
8.00-14.00

26
BENU

27
BENU

28
BENU

Pohotovostné služby: pondelok-piatok BENU do 20.00
Víkend: 8.00-14.00, BENU do 20.00
Štátne sviatky: 8.00-18.00, BENU zatvorená
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Dňa 18.januára 2018 uplynul rok
, čo nás navždy opustila naša
milovaná manželka, matka a
stará matka

Elena
Michalčeková
S láskou a úctou spomínajú manžel, syn, dcéra s manželom a
vnuci
Dňa 24.januára 2018 sme si pripomenuli 1.výročie úmrtia nášho
milovaného manžela ,otca, starého a prastarého otca

Juraja
Hirschmana
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn a dcéry s rodinami,
vnúčatá a pravnúčatá.

Životné križovatky
Vitajte
Eliška Parmová
Tomáš Derdák
Tibor Anderko
Jakub Zubák

Lúčime sa
Alžbeta Darčiová
vo veku 65 rokov
Helena Stroková
vo veku 86 rokov
František Sisik
vo veku 81 rokov

Znel svadobný
pochod
Roman Gérec
a Ružena Lukáčová
dňa 13.01.2018
Odišiel si preč, nás to teraz bolí
opustil si tento svet aj proti svojej vôli. Neúplná cesta, prerušená púť bol si tu len veľmi krátko
by ťa stihla smrť. Boh má právo
rozhodnúť, tu však zdá sa priskoro. Tvoj čas ešte nemal prísť
ešte chvíľu mal si zostať, uzrieť
ďalšie leto. Keď sa už tak stalo,
keď si zostal v zemi nevyprcháš
z myslí tých, pre ktorých si bol
všetkým
Dňa 27.januára 2018 sme si pripomenuli 3.výročie úmrtia nášho milovaného syna

Janka
Weisza
S bolesťou a láskou v srdci spomínajú rodičia, dcéra Timejka,
starká Soňa, starí rodičia zo
Sirka, krstní rodičia, Soňa s rodinou, bratranci, Jurko, Stanko
a Riko.
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