
JÚN 2009 www.countrytrh.sk2

Mesto Handlová
so sídlom Námestie baníkov 7, 

972 51 Handlová
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

vyhlasuje

Výberové   konanie 
č. 5/2009

na vymenovanie 
riaditeľa Základnej školy 

Mierové námestie 
255/27, Handlová

Kvalifikačné predpoklady, Iné krité-
riá a požiadavky na uchádzačov  a 
zoznam požadovaných dokladov 
nájdete na www.handlova.sk a úradnej 
tabuli pred MsÚ. 

Prihlášky do výberového konania 
posielajte, alebo osobne doručte s po-
žadovanými dokladmi (úradne overe-
né fotokópie) najneskôr do 15. júna 

2009 do 1400 hod na adresu Mestský 
úrad – Školský úrad,  Námestie 

baníkov 7, 972 51 Handlová. Obálku 
označte heslom 

VÝBEROVÉ KONANIE 
č.5/2009.

Termín a miesto výberového konania 
písomne oznámi príslušná rada školy 
tým uchádzačom, ktorí spĺňajú krité-
riá vyhláseného výberového konania.

Help, n.o.  Handlová
vyhlasuje 
výberové konania  
na  pracovné pozície:

1 administrátor,
2 koordinátori,
4 tútori
Neodpustiteľné predpoklady, doplňujúce 
kritériá,  zoznam požadovaných dokladov 
a  spôsob ich doručenia, nájdete na 
www.handlova.sk a úradnej tabuli pred 
MsÚ Handlová.

Termín odovzdania žiadostí 
11.06.2009 do 14,00 hod.

Informácie pre záujemcov o výbero-
vé konania na pracovné pozície do 
Help, n.o.

Pracovné pozície vznikajú v súvislosti 
s realizáciou projektu:
Handlovský program podpory vzde-
lávania a zamestnania.
Projekt je financovaný z finančného 
mechanizmu z EHP, nórskeho finančného 
mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Predpokladaný začiatok realizácie projek-
tu: 01.07.2009
Doba trvania projektu: 20 mesiacov (do 
konca februára 2011)

Hlavné zame-
ranie projektu:
- poradenstvo 
a pomoc neza-
m e s t n a n ý m 

občanom (klientom)  pri hľadaní zamest-
nania formou individuálneho poradenstva 
a  pri ich vzdelávaní a rekvalifikácii, 
- sieťovanie zamestnávateľov v regióne s 
cieľom monitorovať voľné pracovné pozí-
cie, poskytovať  poradenstvo a služby pri 
vzdelávaní zamestnancov v rámci preven-
cie pred stratou zamestnania zvyšovaním 
odborných zručností a schopností, 
- realizácia programu celoživotného 
vzdelávania pre nezamestnaných klientov 
a zamestnancov sieťovaných firiem.

Obsadzované pracovné pozície:
Administrátor 
Počet pracovných miest: 1 (pracovná 
zmluva na dobu určitú, plný pracovný 
úväzok).
Náplň práce: vedenie administratívnej 
agendy súvisiacej s projektovými aktivi-
tami (aj v AJ), príprava podkladov pre 
projektového manažéra (aj v AJ), príprava 
analýz a správ pre riadiaci orgán (aj 
v AJ), príprava podkladov pre účtovníctvo 
(všeobecné, mzdové), objednávka a 
nákup tovarov, príprava podkladov pre 
uzatvorenie obchodných zmlúv, skladové 
hospodárstvo, inventarizácia, práca s po-
kladňou, poštová agenda, archivovanie 
v zmysle registratúrneho poriadku.

Predpokladaná hrubá mzda po skúšobnej 
dobe: 750 – 850 eur/mesiac.
Koordinátor
Počet pracovných miest:  2 (pracovná 
zmluva na dobu určitú, plný pracovný 
úväzok).
Náplň práce: kontaktovanie firiem a or-
ganizácií v regióne s cieľom zisťovania 
voľných pracovných pozícií, ponúkania 
poradenských, vzdelávacích služieb a vy-
tvárania sieti. Koordinovať prácu tútorov 
a koordinovať vzdelávací proces klientov.
Predpokladaná hrubá mzda po skúšobnej 
dobe: 750 – 850 eur/mesiac.

Tútor
Počet pracovných miest: 4 (pracovná 
zmluva na dobu určitú, plný pracovný 
úväzok).
Náplň práce: starostlivosť o klientov  so 
zameraním na získanie primeraného 
a udržateľného zamestnania a na podporu 
ich osobnostného rozvoja formou indivi-
duálneho poradenstva.
Predpokladaná hrubá mzda po skúšobnej 
dobe: 650 – 750 eur/mesiac.

Projekt: „Handlovský program podpory 
vzdelávania a zamestnania“ je k nahli-
adnutiu na MsÚ v Handlovej (Námestie 
baníkov 7) v kancelárii  Help, n.o. - č. 
28 u Bc. Dany Kmeťovej, v pondelok a v 
stredu od 8,00 do 16,00 hod.,  vo štvrtok 
a v piatok od 7,00 do 14,00 hod.
V Handlovej 15.05.2009   

Handlovská skládka 
nehorela
Ak ste v máji v médiách zachytili 
informáciu, že handlovská skládka 
horela, neverte.
Komerčné TV vo svojich správach 
odvysielali príspevok dotýkajúci sa 
údajne aj skládky komunálneho 
odpadu v Handlovej s nepravdivým 
tvrdením. V správach bolo uvedené, 
že v podvečerných hodinách horela 
skládka v Malej Lehôtke a súčasne 
začalo horieť aj na skládke v Handlo-
vej. V Malej Lehôtke skutočne horelo, 
avšak  na našej skládke bolo všetko 
v poriadku a k žiadnej mimoriadnej 
udalosti nedošlo. Konateľ spoločnosti 
HATER Handlová s.r.o. na druhý deň 
požiadal televíziu o stanovisko. Išlo 
o mylnú a neoverenú  informáciu.

JP


