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Deň otvorených dverí 
v samospráve...

OTVORENÉ DVERE DO VŠETKÝCH 
ORGANIZÁCIÍ MESTA

23. októbra 2008
od 8.00 hod do 14.00 hod.

Navštívte nás a všetky organizácie 
zriadené mestom – Dom kultúry, 
CVČ, Knižnicu, MsP, Hater Handlová, 
Podnikateľský inkubátor...

Poznáte Handlovčana, ktorý si 
zaslúži ocenenie? Zapojte sa..
       Tradíciou pri príležitosti konania Handlovských 
katarínskych dní, v tomto roku sa konajú v dňoch 
21.-22.11.2008, je udeľovanie ocenení Handlovčanom, 
ktorí prispievajú k rozvoju nášho mesta a šíria dobré 
meno Handlovej vo svete.

       Do 23. októbra 2008 môžete svoje návrhy na nominácie, 
s odôvodnením a kontaktom na nominanta zasielať na handlo-
va@handlova.sk, MsÚ Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, volať 
046 519 25 39, Označenie obálky, resp. Predmet správy Nominácie 
2008.
       Poslanci budú návrhy schvaľovať na mestskom zastupiteľstve 
30.10. 2008. MsZ m,ôže udeliť Čestné občianstvo, Cenu mesta, 
Cenu primátora mesta a odmeny. Viac informácii sa dočítate v 
Štatúte mesta– VZN č.5/2007.

JP

JUBILANTI
Okrúhleho životného jubilea (od 70 
rokov) sa v mesiaci september dožili:
Elena  Danišová
Juliana  Čibová
Alžbeta  Kamenská
Cyprian  Sitko
Katarína  Ďurkovičová
Gabriela  Katinová
Angela  Macková
Anna  Kmeťová
Emília  Vyhlídalová
Štefánia  Ďurkanová
Alžbeta  Šaušová
Jozef  Malárik
Anna  Máčeková
Júlia  Wagnerová
Valéria  Michalovičová
Lýdia  Kučerová
Marta  Kollárová
Mária  Jakubcová
Agneša  Horecká
Valéria  Ondrejková
Mária  Škrteľová
Margita Poliaková
Emília  Pauková
Milan  Ľahký
Dagmar  Belavá
Ing. Ján  Paulík
Milan  Lupták

MAJSTROVSTVÁ SVETA 
VO VOLEJBALE 

telesne postihnutých 
športovcov

HANDLOVÁ
7.- 16. 11.2008

Športová hala 

Novootvorené 
prevádzkarne 

obchodu a služieb 
v mesiaci august 2008

-     masérske služby Okružná 5   
       (Zdravotné stredisko)
-     novinový stánok opäť daný 
       do prevádzky - Ul. 29. augusta

Nová obradná 
sieň na MsÚ

V priebehu letných mesiacov pre-
biehala kompletná rekonštrukcia 
a modernizácia obradnej siene 
na mestskom úrade v Handlovej. 
Celková investícia do nového 
vybavenia predstavovala 2 mil. 
Sk. Od 1.9. 2008 sa uvítania do 
života, sobáše a iné obrady kona-
jú v sieni s novou klimatizáciu, 
podlahou, dreveným obložením, 
novým ozvučením. Dominantou 
je nový obradný stôl, ktorý váži 
viac ako 200 kg. 

MESTO HANDLOVÁ
vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

Na obsadenie funkcie: 

Asistent terénneho 
sociálneho pracovníka

 s predpokladaným 
nástupom 01.11.2008 

1) Kvalifikačné predpoklady 
-ukončené stredoškolské vzdelanie,
kvalifikačný predpoklad je splnený aj za 
podmienky ukončenia úplného základ- 
ného vzdelania na všeobecnej základnej 
škole s podmienkou začatia štúdia na 
strednej škole do jedného roku od nástu-
pu na pracovné miesto

2) Iné kritériá a požiadavky 
- dlhodobá prítomnosť a poznanie cieľovej 
skupiny,
- osobnostné predpoklady (empatia, 
schopnosť riešiť konflikty, schopnosť 
pracovať v tíme, flexibilita, zodpovednosť, 

samostatnosť a pod.)
- spôsobilosť na právne úkony, morálna 
bezúhonnosť,
- motivácia pre prácu s členmi marginali-
zovaných skupín,
- organizačné schopnosti a komunikačné 
zručnosti,
- všeobecný rozhľad.

Výhodou sú :
- skúsenosti v oblasti terénnej sociálnej 
práce, prípadne práce v komunitách 
ohrozených alebo postihnutých sociálnym 
vylúčením,
- skúsenosti s organizovaním aktivít vo 
svojej lokalite,
- účasť na predchádzajúcich vzdelávacích 
a komunitných aktivitách,
- znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky),
osobný záujem doplniť si vzdelanie.
 
3) Zoznam požadovaných dokladov:
- fotokópia dokladu o najvyššom dosiah-
nutom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 
mesiace,

- životopis,
- motivačný list.

4) Uchádzači doručia písomnú žiadosť 
a požadované doklady na adresu :
MsÚ Handlová, Námestie baníkov č. 7, 
972 51 Handlová

najneskôr do 14.10.2008 do 15,oo hod.
Rozhoduje dátum pečiatky pošty, alebo 
deň osobného doručenia v podateľni MsÚ 
v Handlovej.

Žiadosť a požadované doklady je potrebné 
predložiť v zatvorenej obálke s označením
„Výberové konanie – asistent terénneho 
sociálneho pracovníka“ - NEOTVÁRAŤ –

Termín výberového konania bude uchá- 
dzačom oznámený písomne.

Bližšie informácie: 
Mgr. Rýšová Veronika - vedúca sociálneho odd.

046/ 5475 351, 0915 114 926

Ing. Rudolf Podoba
primátor Mesta Handlová


