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Na deti nezabúdajú ani lesníci Oslavy sv.Floriána - patróna hasičov

Záhrada PSG

V Deň hasičov,pri príležitosti osláv sv.Floriána sa
hasiči v rámci preventívnych aktivít venujú deťom

V piatok 4.mája 2018 sa pri príležitosti osláv sv. Floriána,
patróna hasičov, uskutočnilo v priestoroch Múzea Prvého
slovenského gymnázia v Revúcej slávnostné oceňovanie
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z
Banskobystrického kraja za dlhoročný príkladný výkon
služby.

Lesy SR,Metské lesy Revúca,Muránska planina,NP
Mesto Revúca a Hasičský záchranný zbor pripravili pre
deti, mládež a širokú verejnosť dňa 24.apríla 2018
jedenásty ročník Revúckych lesníckych dní.

Medailu za službu v Hasičskom a záchrannom zbore I. stupňa si
prevzal nadporučík Zoltán Ujpál, hasič záchranár špecialista
Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej. Medailu za službu v
Hasičskom a záchrannom zbore II. stupňa si prevzal npor. Jaroslav
Siman z Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej. Za službu v
Hasičskom a záchrannom zbore bola udelená medaila III. stupňa
práp. Jánovi Andrássymu a práp. Petrovi Rusnákovi z Okresného
riaditeľstva HaZZ v Revúcej.
Riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici plukovník
Dušan Sľúka udelil šiestim príslušníkom písomné pochvaly za
príkladný výkon služby.
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Zo života a úspechov našej ZuŠky
Prednes sa nestratil
Tanečníci v akcii
Do súťaže sa prihlásil s prednesom poézie od Jána Navrátila
O princeznej čo uniesla draka, z
knihy Ďuro truľo a figliari. Tejto
súťaže sa jedenásťročný Martin
zúčastňoval po prvýkrát, pod
vedením učiteľky. Viczénovej, a
ani nedúfal, že sa umiestni. Bol
veľmi prekvapený, keď 22. marca získal 1. miesto v okresnom
kole v Revúcej, ktoré organizovalo Centrum voľného času, s
názvom Kukučínova Revúca.
Postúpil do regionálneho kola v
Rimavskej Sobote, kde 10. apríla získal opätovne prvé miesto a
Literárno-dramatický odbor je aj s ním aj postup do krajského
o slove „literárny“! Náš žiak, kola.
Martin Kuchta, sa výborne u- Na Sládkovičovej Radvani (krajmiestnil v súťaži 64. ročníka v ské kolo v Banskej Bystrici) sa 2.
umeleckom prednese poézie a mája v silnej konkurencii neuprózy, s názvom Hviezdoslavov miestnil. Napriek tomu sa stále
Kubín.
usmieva a teší z úspechu.

Poznáme sa už 39 rokov

Stalo sa krásnou tradíciou, že
raz v roku sa naši žiaci, spolu s
učiteľmi, vyberú „na návštevu“.
Presnejšie povedané naša ZUŠ
v RA už 39 rokov udržuje partnerstvo so ZUŠ v Gödölő. Raz
ročne pricestujú žiaci z Maďarska k nám, druhý rok cestujú naši žiaci k nim. Tento rok sme my
cestovali k našim susedom.
Je piatok trinásteho, 8:00 hod. a
my cestujeme v starom autobuse v upršanom počasí. Sme plní
očakávaní ako dopadne náš
dnešný koncert a máme mierny
strach, aby náš autobus zvládol
cestu. Veď je piatok trinásteho a
podľa povery, by to mal byť smoliarsky deň!No len čo prekračujeme slovensko-maďarské hranice víta nás krásne slnečné
aprílové počasie. Zastavujeme
pred malou, ale zato peknou hudobnou školou, pred ktorou už
stojí usmievavá pani riaditeľka
so zástupkyňou a srdečne nás
víta. Vo vzduchu cítime vôňu
blížiaceho sa obeda. A všetci sa

začíname tešiť, ako spoločne
strávime tieto dni. Cestu sme
zvládli na výbornú, obed nám
chutil a po obede sme sa vybrali
na krátku prechádzku po parku,
ktorá končila lízaním zmrzliny.Nasledovala krátka generálka koncertu a inštalovanie výstavy výtvarných prác. (Generálka bola krátka preto, lebo 10.
apríla 2018, o 16:00 hod., v ZUŠ
v RA sme všetci účastníci
absolvovali koncert s názvom
Deti hrajú učiteľom, čo bol predprípravný koncert pred koncertom v Gödölő.) Ale späť do Maďarska! Koncert začínal cca o
17:00 hod., kde sme sa prezentovali divadlom, tancom, spevom a hrou na mnohých hudobných nástrojoch, akými boli klavír, keabord, saxofón, bicie, gitary, akordeón, flauta, trúbka a
nechýbala ani školská kapela.
Koncert bol naozaj veľmi pestrý
a môžeme byť na seba hrdí, ako
sme ho zvládli. Po koncerte si
nás vyzdvihli „jedno-nocoví náhradní rodičia“ a vzali nás k se-

Žiačky tanečného odboru reprezentovali Základnú umeleckú školu
na súťažiach v Košiciach a v Bojniciach. Dňa 24. marca sa zúčastnili
na festivale Viva talent v Košiciach. Spomedzi konkurentov súťažili
rôzne základné umelecké školy a konzervatóriá z celého Slovenska
i Čiech. V starej radnici v Košiciach žiačky dosiahli krásne strieborné miesto v kategórii Juniori - Open choreografie.Ďalším festivalom, na ktorý sa dievčatá pripravovali, bol Festival moderného
tanca v Bojniciach. Súťaž sa konala 20. apríla v kultúrnom centre pri
Základnej umeleckej škole v Bojniciach.. A tu získali krásne 3.
miesto.Z celého srdca sa chceme poďakovať našej škole za nové
skúsenosti. V neposlednom rade by sme sa chceli veľmi pekne
poďakovať rodičom, ktorí s nami merali cestu do Bojníc, rodine
Sabolovej a rodine Egedovej.
Na záver patrí moja úprimná vďaka aj dievčatám za ich talent a
snahu. Vážim si aké talenty v našom meste Revúca vyrastajú

be domov. Každý z nás zažil
aspoň malé dobrodružstvo s
dorozumievaním, ukazovaním a
vysvetľovaním...
Hneď ráno
sme sa opäť spolu stretli a vybrali sme sa na výlet. Naša prvá
zastávka bola v medveďom parku zvanom Medveotthon (v preklade medvedí domov). Videli
sme veľa medveďov a celkom z
blízka! Dokonca sme si mohli
zobrať varešku s medom a
nachovať ich. Nechýbali ani vlky,
soby, medvedíky čistotné a iné...
Pokračovali sme obedom a následne sme sa ocitli v krásnom
kaštieli, ktorý navštevovala princezná Sisi. V kráľovskom kaštieli, zvanom Királyi kastély, sme
pozerali 3D dokument o spomínanej princeznej, navštívili sme
barokové divadlo a prešli sa po
krásnych záhradách. Ani sme sa

nenazdali a bol čas odchodu.
Počas cesty sme si spievali, hrali
slovné hry, počúvali hudbu a
tešili sa domov, lebo všade
dobre, doma najlepšie!
Účinkovali: Kevin Gerhard Lázok, Matúš Poprocký, Lukáš
Berzéty, Šimon Siman, Adam
Kotlarčík, Simon Kotlarčík, Terézia Motyčková, Ľudmila Pomajová, Oxana Senková, Romana Poprocká, Alexandra Hamarová, Jakub Balko, Žofia Hamarová, Pavlína Derdáková,
Natália Škvarlová, Maroš Ferko,
Diana Dorčáková, Viktória Naďová, Marianna Výborná,
Adam Hricovíny, Július Laššan,
Libor Paulovský, Martina Abrahámová, Ema Sabolová, Tímea
Velková, Kristína Kiselová,
Lenka Egedová, Kornélia
Chlebušová, Laura Fischerová)
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Osvetlenie pre chodcov

Mestský úrad v Revúcej zabezpečil na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom vnútra SR a Mestom Revúca
realizáciu samostatného osvetlenia existujúceho priechodu pre
chodcov na Ul.M.R.Štefánika pri objekte mestského úradu.
Ministerstvo vnútra poskytlo pre daný zámer dotáciu vo výške
7.022 € s finančnou spoluúčasťou mesta Revúca vo výške 369,59
eur.
Účelom poskytnutej dotácie je podpora činností, súvisiacich s
bezpečnosťou cestnej premávky. Zhotoviteľom osvetlenia je Ivan
Baláž Elektro montáže, Mokrá Lúka.

Pietna spomienka obetiam fašizmu

Pravidelný výkup papiera
Dňa 9.mája 2018 sa pri pamätníku na Námestí slobody konala
spomienková slávnosť venovaná 73.výročiu osláv Dňa víťazstva
nad fašizmom. Po pietnom akte kladenia vencov sa prítomným
prihovoril prednosta Okresného úradu v Revúcej Peter Balogh. Vo
svojom príhovore vyzdvihol silu a odvahu národa Slovákov, ktorá sa
preukázala počas 2.svetovej vojny a varoval pred úsilím a snahou
niektorých strán a jednotlivcov spochybňovať a prepisovať
historické fakty. V závere poďakoval všetkým, ktorí si pri pamätníku
obetiam fašizmu uctili ich pamiatku a aj svojou prítomnosťou na
oslavách pomáhajú nezabúdať. Na akcii, organizovanej Mestom
Revúca v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických
bojovníkov ZO generála Viesta a MsKS Revúca primátorka mesta
Eva Cireňová a predseda SZPB ZO generála Viesta Ján Kochan
odovzdali legitimácie novým členom zväzu. Text a foto:Katarína
Kvetková

Firma Brantner Gemer ,s.r.o bude vykonávať pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier, prípadne hotovosť( vyplácané
nad 200 kg) v týchto dňoch: 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,15.40-16.00
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!
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Prečo najprv zošliapnuť a tak vyhodiť?
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OZNAM
Riaditeľky materských škôl vyhlasujú zápis detí na školský rok
2018/2019.V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle §3 vyhlášky MŠ
SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.
308/2009 Z.z. .Prihlášky do materských škôl na školský rok
2018/2019 sa prijímajú od 30. apríla 2018 - do 31. mája 2018.

Už nás neprehliadnete

Prečo by som mal stlačiť PET
fľašu, kartón či plechovku predtým, než ju hodím do zbernej
nádoby? Môže sa zdať, že
zberná nádoba je dostatočne
veľká na to aby pojala PET fľašu,
kartón či plechovku aj bez toho
aby ju musel človek stláčať. Je
síce pravda, že väčšina z nich
má síce malú hmotnosť, ale za
to veľký objem, najmä PET
fľaše. Napríklad nestlačené PET
fľaše v zberných nádobách
zbytočne zaberajú veľa miesta a
v konečnom dôsledku zberová
spoločnosť odváža vzduch.
Rovnako to platí aj pre kartón či
plechovky. Preto je veľmi dôležité obal jednoducho stlačiť. V
prípade, že je to pre niekoho
namáhavé, môže obal položiť na
zem a pristúpiť ho. Prešľapávanie, stláčanie a skrúcanie
týchto obalov je preto veľmi dô-

ležité. Takýmto postupom sa do
kontajnerov vojde približne 4krát viac zmenšených odpadov.
Napríklad do nádoby o objeme
1100 l sa zmestí približne 733
stlačených 1,5 litrových PET
fliaš. Ak by sme ich do nádoby
hádzali nestlačené, zmestilo by
sa ich tam len približne 200. S
tým súvisí i ďalšia vec. Čím viac
sa PET fliaš, kartónov či plechoviek zmestí do nádoby, tým
viac sa zníži interval zvozu
zberných nádob a ušetrí sa na
prepravných nákladoch. Zmenšenie obalov pomáha aj pri ich
jednoduchšej manipulácii a
následnej recyklácii, čím sa
znova znižujú náklady. A častokrát to môže byť aj niekoľko
desaťtisíc eur za rok. Preto
nezabúdajme šetriť i takýmto
spôsobom naše životné prostredie.

Letná turistická sezóna je už tu a s ňou súvisí aj prísun turistov do
nášho mestečka a jeho najbližšieho okolia.Preto sme sa rozhodli,
dňa 2. mája 2018, pri budove Prvého slovenského gymnázia osadiť
Beachflag - mobilný reklamný pútač, ktorý Vás svojím dynamickým
vzhľadom, moderným dizajnom a výškou 260 cm určite zaujme už z
veľkej diaľky a upozorní na umiestnenie našej kancelárie
Turistického informačného centra Revúca.Zámerom umiestnenia
tohto stojana s reklamnou vlajkou je zlepšiť orientáciu
návštevníkov pri cestách do mesta Revúca a upozorniť
návštevníkov na možnosť využitia našich služieb.Za podnet
viditeľnejšieho označenia nášho infocentra ďakujeme Vám, našim
zákazníkom.Text a foto: Oddelenie regionálneho rozvoja, MsÚ
Revúca

Kam v máji?
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Talent Revúca 2018 Divadelné úspechy našej ZuŠky
Dňa 23. marca sa v Mestskom
kultúrnom dome konala regionálna prehliadka detských divadelných súborov Detská divadelná Revúca 2018.
Celkovo sa do súťaže prihlásilo
šesť súborov z celého regiónu.
Každé predstavenie bolo iné,
svojské a konkurencia bola na
vysokej úrovni. Porotcovia udelili
dve prvé, dve druhé a dve tretie
miesta, ktoré získali zlaté, strieborné a bronzové pásmo.

Opäť po roku sme na pôde našej Zušky, ktorá v tomto školskom
roku slávi 65. výročie svojej existencie, mohli privítať mladých
interpretov z rôznych regiónov. Do povedomia Slovenska sa škola
zapísala aj vďaka organizovaniu tejto jedinečnej súťaže, na ktorej
autori hudby, žiaci ZUŠ, sami predstavujú svoje kompozície
verejnosti a odbornej porote. Dnes je na Slovensku mnoho
prehliadok a rôznych interpretačných súťaží a my sme radi, že
zavítali k nám. Dvadsiaty prvý ročník celoslovenskej súťaže v
hudobnej tvorbe žiakov nám dáva za pravdu, že i táto súťaž má
opodstatnenie a Talent Revúca tu má svoje miesto.
Výsledky: Melodické nástroje do 11 rokov:1.miesto Alex Grlák-uč.
Ľ.Beňušová,2.miesto Martin Schutz-uč.R.Brezovská
Harmonické nástroje do 11 rokov: 2.miesto Tamara Kozáková-uč.
Ľ.Beňušová,3.miesto Vanda Almáši-uč.K.Fašková
Do 15 rokov: 3.miesto Nikolas Porteleki-uč.Ľ.Beňušová
Komorné súbory do 11 rokov:2.miesto Eliška Beňušová-uč.K.Gren
Delová.
Mgr.Monika Štepitová

Stredoveký Gemer s historičkou

Naša ZUŠ mala zastúpenie
hneď s dvoma divadelnými súbormi - Divadlo pod komínom a
DDS žiakov ZUŠ v Revúcej a ZŠ
Sama Tomášika v Lubeníku.Divadlo pod komínom predviedlo divákom predstavenie
ŠÍPKOVÁ RUŽENKA. Herci
vytvárali kulisy vlastnými telami
a diváci tak mohli vidieť hercov,
ako sa menia z kolovrátka na
strom s korunou plnou vtáčikov
či dokonca na ruže, ktoré tanečne obrastali zámok. Účinkovali:
Lucia Klementisová, Július Laššan, Adrian Kilik, Laura Ševcová, Martina Abrahámová,
Marianna Výborná, Martin Kuchta, Adam Hricovíny, Kevin Gerhard Lázok, Peter Viest, Libor
Paulovský a Stanka Juhásová.
DDS žiakov ZUŠ v Revúcej a
ZŠ Sama Tomášika v Lubeníku
predviedol bábkové divadelné
predstavenie rozprávky TRI
STROMY od Pavla Dobšinské-

ho. Rozprávku zahrali a drevené
bábky vodili žiaci: Terezka Olexová, Lilka Foľtánová, Mirko
Zavacký, Zuzka Keresztesová,
Kiara Kaminská, Radka Zavacká a Paťo Balázsy. Na
husliach a iných hudobných
nástrojoch improvizoval Tomáš
Dono, scénu a bábky vyrobili v
ZŠ Lubeník učitelia Andrea
Palašová a Róbert Horváth.S
radosťou môžeme povedať, že
oba súbory sa umiestnili na
výborných miestach:
1miestoTristromy,réžiaJurajGe
nčanský,2.miestoŠípková Ruženka, réžia Lenka Viczénová.
DDS žiakov ZUŠ v Revúcej a ZŠ
Sama Tomášika v Lubeníku, ako
víťaz regionálnej prehliadky,
postúpil na Krajskú prehliadku
dramatickej tvorivosti detí a
dospelých Rozprávkové javisko
v Žiari nad Hronom 20. až 21.
apríla 2018. Ide o postupovú súťaž, ktorá je súčasťou celoštátnej prehliadky a zúčastňujú sa
na nej divadelné súbory z
Banskobystrického samosprávneho kraja. V krajskej súťaži sa
predstavili nominované divadelné súbory, sólisti, kolektívy a
víťazi regionálnych kôl súťaží
organizovaných regionálnymi
osvetovými strediskami v BBSK.
V konkurencii 15 súborov naši
divadelní reprezentanti získali
strieborné pásmo.
Blahoželáme im!L.Viczénová
J.Genčanský

Múzeum Prvého slovenského gymnázia v Revúcej organizovalo
besedu Stredoveký Gemer s historičkou Mgr. Monikou
Tihányiovou, PhD. Na besede bola odprezentovaná aj nová
publikácia pani doktorky Bubekovci z Plešivca, ktorú vydalo
Občianske združenie Georgius Bubek. Mgr. Monika Tihányiová,
PhD. je vedecko-výskumnou pracovníčkou na Katedre histórie
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde
prednáša slovenské stredoveké dejiny. Vo svojej výskumnej
činnosti sa zameriava na stredoveké dejiny Gemerskej župy,
vrátane dejín osídlenia, cirkevných pomerov, genealógie
šľachtických rodov a dejín svetských a sakrálnych stavieb. Je
autorkou viacerých vedeckých štúdií, kapitol v kolektívnych
monografiách a monografie Jelšava a Jelšavské panstvo v
stredoveku.
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Lea a Tomáš úspešní v Českej republike Revúčanka Radka 1.Vicemiss pre rok 2018
V sobotu večer 28.apríla 2018
krásna Revúčanka Radka
Grendová skončila druhá na
Miss Slovensko pre rok 2018 a
stala sa tak 1. Vicemiss Slovensko pre rok 2018.

V sobotu 5.5.2018 sa konala postupová bodovacia súťaž v
štandardných a latinsko-amerických tancoch v Zlínskom kraji v
Českej republike, ktorá sa niesla pod názvom O Cenu Dance
Studia Starlight , Spytihněv u Zlína. Naše mesto Revúcu
reprezentovali Lea Sviežená a Tomáš Buchta v kategórii Junior
II C. Darilo sa im výborne, kde si spomedzi párov vybojovali v
latinsko-amerických tancoch krásne 1. miesto a v štandardných tancoch 3. miesto.
Srdečne im blahoželáme a tešíme sa z ďalších úspechov.
TŠ Happy Dance

Činoherné predstavenie Psíčkovo
Dňa 27.4.2018 si pre nás, žiakov 1.- 4. roč. z „Hviezdoslavky“,
pripravili herci Divadla J. Záborského z Prešova činoherné
predstavenie „Psíčkovo“ s prvkami detského muzikálu. Videli sme
pôsobivo stvárnený príbeh o tom, že aj psi sú len „ľudia“ a že ten ich
„psí život“ sa veľmi často podobá nášmu. Herci nám hravo a pútavo
bez poúčania priblížili starosti i radosti psíkov. Pomohli nám
uvedomiť si, ako majú zvieratá rady ľudí, ako sa k nim ľudia často
nepekne správajú a že každý živý tvor, nielen človek, potrebuje
nehu i starostlivosť. Príbeh umocňovali výstižné, vtipné a originálne
pesničky.Hercov sme na záver odmenili veľkým potleskom.
Predstavenie nás nielen pobavilo, ale aj poučilo o tom, ako sa
máme správať k zvieratkám, konkrétne ku psíkom. Nie nadarmo sa
hovorí, že pes je najlepší priateľ človeka...Žiaci 1.- 4.roč., ZŠ
Hviezdoslavova

Radke, ktorá nás bude reprezentovať na svetovej súťaži
Miss International patria aj tituly
Miss Drive a Miss Príjemný
hlas. Srdečne blahoželáme a
držíme palce v ďalších súťažiach.

8

Revúcke listy č.9/16.máj 2018

INZERCIA

Rozpis lekární máj 2018
Pond elok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Cannabis
8,00 18,00hod

2
BENU

3
BENU

4
BENU

5
Dr.Max

6

7
BENU

8
Lianela
8,00 18.00hod

9
BENU

10
BENU

11
BENU

12
Lianela

13
Dr.Max

14
BENU

15
BENU

16
BENU

17
BENU

18
BENU

19
Cannabis

20
Dr.Max

21
BENU

22
BENU

23
BENU

24
BENU

25
BENU

26
NsP

27
Lianela

28
BENU

29
BENU

30
BENU

31
BENU

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

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE

Hľadám do prenájmu
2 alebo 3-izbový byt pre
dve osoby, najlepšie
s balkónom.
0911 668 815

Zamestnanie
Administratívny pracovník ,Nemocnica s poliklinikou Revúca,
Gabriela Magurová, 4833302,
VŠ,
Lekár-pediater, Nemocnica s
poliklinikou Revúca, Gabriela
Magurová, 4833302, VŠ ,prax 4
roky,
Lekár, Nemocnica s poliklinikou
Revúca, Gabriela Magurová,
4833302, VŠ,
Všeobecná zdravotná sestra
Nemocnica s poliklinikou Revúca, Gabriela Magurová, 4833302, úplné stredné vzdelanie,
Agronóm,, PM , s.r.o Hucín, Jana

Životné križovatky
Lúčime sa
Klára Červinková
vo veku 73 rokov
Anna Homolová
vo veku 88 rokov
Daniel Šepík
vo veku 68 rokov

Vitajte
Lukáš Samko

Medveová,0905 741 127,VŠ,
prax 3 roky,
Kuchár v závodnej kuchyni,
SMZ-SLUŽBY,a.s. Jelšľava, ,
Ing.Peter Miko,0905 762 409,
stredné odborné vzdelanie,
Kuchár/ka, SMZ-SLUŽBY,a.s.
Jelšľava, Hotel Hrádok , Ing.Peter Miko, 0905 762 409,
stredné odborné vzdelanie,
Masér, SMZ-SLUŽBY,a.s. Jelšava, Hotel Hrádok , Ing.Peter
Miko,0905 762 409, stredné
odborné vzdelanie,
Montážny pracovník vo výrobe
nábytku, NASTOLEM, s.r.o Revúca, Goliášová,0902906880,stredné odborné vzdelanie,
Murár,Ján Rečník Revúca,0903518330, odborné
vzdelanie,
Murár,Eva Kilíková Revúca,0905362532,odborné vzdelanie, prax 3 mesiace,
Obchodný pracovník,TERMOBYT Revúca, Eva Fumero-Diaz
Gočálová,0917773777, stredné
odborné vzdelanie,
Pomocný pracovník, Slovenský
rybár, Revúca, Anna Mandáková,0918632126, základnéstredné vzdelanie,
Učiteľ matematiky II.st, ZŠ
I.B.Zocha Revúca, Mgr.Katarína Krištofová, 4881088, VŠ
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