2. STRANA

HANDLOVSKÉ NOVINY

Èím je èlovek starší, tým viac má skúsenosti

Obec Malá Èausa ako zriaïovate¾ škôl a školských zariadení v zastúpení staros−
tom obce Ing. Petrom Vidom vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona è. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona è.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riadite¾a Základnej školy v Malej Èause

T

retí októbrový týdeò sa primátor mesta s delegáciou tútorov z Help n.o.
zúèastnili pracovnej cesty na severe Talianska, kde nieko¾ko dní strávili
s talianskymi a francúzskymi partnermi. Slovenskú delegáciu oficiálne pri−
jal poslanec mestského parlamentu Vercelli.
Všetky tri krajiny realizujú tútorské a vzdelávacie aktivity a vymieòajú si
skúsenosti všeobecné ale aj ve¾mi konkrétne. To èo projekty spája, je snaha
pomôc nezamestnaným ¾uïom nájs prácu a udra si ju. Taliani pomáhajú
nezamestnaným, ale aj zamestnaným ¾uïom, ktorým z rôznych dôvodov hrozí ,
e o svoju prácu prídu. Vzdelávajú ich, h¾adajú prácu vhodnejšiu pre ich schop−
nosti, dodávajú im motiváciu a riešia všetky ich problémy, ktoré sa vyskytnú.
Francúzom je blišia otázka manamentu veku. Zdôrazòujú, e èím je èlovek
starší, tým viac skúsenosti má a tým je väèším prínosom pre podnik. Takýchto
zamestnancov by si mala spoloènos strái a hodnoti ve¾mi vysoko. Nášmu pro−
jektu majú ich poh¾ady a prístupy èo poveda a tak sa aj stalo. Realizácia aktivít
tútorov môe by obohatená o nové dimenzie.
Závereèný seminár ukonèil spoluprácu projektu HELP a Mesta Handlová
v rámci nadnárodného projektu PHAS. Závery, ktoré vyplynuli sú jasné.
Vypracovanie spoloèných poh¾adov na tútorské aktivity v kadej krajine, ich
prínos pre kadý projekt individuálne a metódy nadväzovania spolupráce s pod−
nikmi a inštitúciami pri realizovaní prosociálne orientovaných èinností. Týmto sa
však spolupráca neskonèí. Pri závereènom stretnutí sa krajiny dohodli, e
v budúcnosti sa znova stretnú v spoloènom projekte v novom programovacom
období. Dríme palce.

Pripravujeme projekt “Virtuálny“
podnikate¾ský dom

P

odnikate¾ský inkubátor v rámci svojej podpory rozvoja
malého a stredného podnikania v meste pripravuje
projekt Virtuálny podnikate¾ský dom. O tomto zámere
sme sa porozprávali s riadite¾om PI Vladislavom Horváthom.
Môete nám blišie objasni tento projekt?
Virtuálny podnikate¾ský dom je projekt, ktorý vychádza
zo schválenej koncepcie podpory podnikania v našom meste.
Jeho hlavným cie¾om je zosumarizova všetky podnikate¾ské
aktivity v našom meste zatriedi ich do jednotlivých skupín
a následne ich prezentova na internete.
V akom rozsahu plánujete postavi tento virtuálny dom?
Chceme, aby návštevník virtuálneho domu v òom našiel
všetky sluby a podnikate¾ské aktivity v meste od holièky a
po výrobu okien, èi skleneného granulátu s monosou

Kvalifikaèné predpoklady:
− VŠ vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR
è. 41/1996 Z.z. o odbornej
a pedagogickej spôsobilosti
pedagogických zamestnancov
v znení neskorších predpisov
− absolvovanie prvej kvalifikaènej
skúšky alebo jej náhrady pod¾a
osobitného predpisu
− minimálne 5 rokov pedagogickej
praxe
Ïa¾šie poiadavky:
− osobnostné a morálne
predpoklady, obèianska
bezúhonnos
− aktívne ovládanie anglického alebo
nemeckého jazyka
(slovom aj písmom)
− manaérske schopnosti pre
riadiacu funkciu
− spôsobilos na právne úkony

v plnom rozsahu
− znalos právnych, ekonomických
predpisov a školskej legislatívy
Poadované doklady:
− prihláška do výberového konania
− overené kópie dokladov o splnení
kvalifikaèných predpokladov
− doklad o preukázaní bezúhonnosti
− odpis z registra trestov nie starší
ako tri mesiace
− potvrdenie o odbornej
a pedagogickej praxi
− štrukturovaný profesijný ivotopis
− návrh koncepcie rozvoja základnej
školy v písomnej forme,
− písomný súhlas uchádzaèa na
pouitie osobných údajov pre
potreby výberového konania
(pod¾a zákona è. 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov)

Prihlášku do výberového konania s poadovanými dokladmi
v zalepenej obálke s oznaèením "VÝBEROVÉ KONANIE−na riadite¾a ZŠ Malá
Èausa"− neotvára" je potrebné zasla alebo osobne doruèi najneskôr do

6. novembra 2007 na adresu:
Obecný úrad Malá Èausa, Malá Èausa è. 175, 971 01 Malá Èausa
Termín a miesto výberového konania bude uchádzaèom oznámené najmenej
7 dní pred jeho konaním.
V Malej Èause 12.10.2007
Ing. Peter Vido, starosta obce

predaja výrobkov, tovaru èi sluieb. Je to rozsiahla úloha,
ktorá okrem získavania údajov od podnikate¾ov predpokladá
aj znaèné znalosti v oblasti programovania a práce s PC.
Kedy plánujete predstavi tento projekt?
V súèasnosti pracujeme na spracovaní virtuálneho pod−
nikate¾ského inkubátora, ktorý by mal v malom prezentova
našu víziu. S touto víziou predstúpime pred partnerov a pod−
nikate¾ov s cie¾om získa ich pre tento projekt a zároveò
získa aj prostriedky na jeho realizáciu a jeho pravidelnú
aktualizáciu. Projekt virtuálny podnikate¾ský inkubátor
chceme predstavi v prvom štvrroku 2008.
Ako sa môu zapoji podnikatelia do tohoto projektu?
V tejto prípravnej fáze navštívime podnikate¾ov so
iadosou o poskytnutie základných údajov a budeme radi
keï nám v tom budú nápomocní. Takisto oèakávame ústre−
tovos pri spracovaní podkladov pre grafiku Virtuálneho
domu.

