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Mesto Pezinok, ako zriaďovateľ v zmysle § 4 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a zákona č. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
1. Základnej školy s materskou školou Orešie č. 3, Pezinok
2. Materskej školy Za hradbami 1, Pezinok
Kvalifikačné predpoklady:
l odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň
a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy ustanovenú
osobitným predpisom
l najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
l absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
(riaditeľ ZŠ)
l riadiace a organizačné schopnosti, komunikačné predpoklady
l občianska bezúhonnosť
Požadované doklady:
l prihláška
l osobný dotazník
l profesijný životopis
l overené doklady o vzdelaní
l odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
l vypracovaný návrh koncepcie
rozvoja školy, školského zariadenia
Prihlášku s dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť do 12.11. 2004 do 12.00
hod. s označením na obálke:
VÝBEROVÉ KONANIE a adresa školského zariadenia, v
ktorom sa záujemca uchádza
o funkciu na adresu: Mestský
úrad, Radničné nám. 7, 902 14
Pezinok.
l Vo finále Svetového pohára horských cyklistov v talianskom Livigne
obsadil Filip Polc v disciplíne four
cross 5. miesto.
Na majstrovstvách Slovenska v
diciplíne 4X v Bratislave-Rači zvíťazil
Marek Peško, na druhom mieste
skončil Filip Polc (obaja z Filip Polc
Racing Team Pezinok).
(pr)

Škrupinkári v akcii
Dňa 25. septembra boli na Mladoboleslavskej ulici pristihnutí dvaja
Poliaci, ktorí tu prevádzkovali hru
tzv. Škrupinky, pričom oberali dôverčivých ľudí o peniaze.

Zlodej na Vinobraní
Počas oberačkových slávností
ukradol neznámy zlodej v Zámockom parku Dušanovi H. hotovosť 16 tisíc Sk, keď mu peniaze
nepozorovane vybral zo zadného
vrecka nohavíc.
(es)

Slováci vo zvýšenej miere využívajú pri nákupoch bankomaty, aj
preto, že zatiaľ sa málo realizujú
platby platobnými kartami, ako je to
vo vyspelých krajinách.
Zaujímalo nás koľko bankomatov
je v Pezinku. Napočítali sme ich
dvanásť - 9 v centre mesta, 2 v grinavskej časti a 1 na sídlisku Sever.
Bankomaty sú rozmiestnené na
týchto miestach: Holubyho 5 (bankomat OTP Banka), Holubyho 25
(VÚB), Holubyho 27 (UniBanka),
Štefánikova 2 (Slovenská spori-

teľňa, Štefánikova 14 (VÚB), Štefánikova 20 (ČSOB), Radničné nám.
3 (Dexia banka), Moyzesova 2 (Tatra banka), Šancova 2 (Slovenská
sporiteľňa), Hypermarket Tesco na
Myslenickej 2/B (VÚB a Tatrabanka), Svätoplukova 11/B (OTP Banka).
Najviac v tomto smere vyšli svojim klientom a občanom v ústrety
VÚB (3 bankomaty), Slovenská
sporiteľňa, Tatra banka a OTP banka (2 bankomaty).
(mo)

Ukážka činnosti na kontrolnom
stanovišti pri evakuácii.

V dňoch 13. a 14. októbra sa uskutočnilo súčinnostné cvičenie orgánov krízového riadenia miestnej
štátnej správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb pri riešení
mimoriadnych udalostí.
V rámci cvičenia bola aktivovaná
činnosť Krízového štábu a Bezpečnostnej rady obvodu Pezinok a
bolo vykonané celodenné praktické cvičenie s vopred určenými
úlohami. Praktické cvičenie prebehlo v druhý deň v Modre s ukážkami činnosti - kontrolného stanovišťa pri evakuácii, pracoviska pre
výdaj prostriedkov ochrany a záchrany osôb, jednotiek HaZZ pri
likvidácii úniku nebezpečnej látky a
záchrane osôb, evakuácii školy a
iné.
(mo)

Malokarpatská knižnica v Pezinku v spolupráci s Miestnou
organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v
Pezinku zorganizovali pri príležitosti 60. výročia Slovenského
národného povstania besedu s
jeho priamymi účastníkmi. Pri
tejto príležitosti boli vyhlásené i
výsledky kvízu žiakov pezinských základných škôl zo znalostí o tejto významnej udalosti v
dejinách slovenského národa.
Najlepšie výsledky dosiahli žiaci
z 8-ročného Gymnázia na Seneckej ulici, ktorí získali tri hlavné
ceny. V programe vystúpili žiaci
Základnej školy na Fándlyho ulici
s interpretáciou úryvku z poviedky z čítanky pre Základné
školy z diela Petra Jilemnického
Janko Giertli.
(EL)

Ako nás informovala Zuzana Horová z pražskej produkčnej agentúry ZUZA ART PRODUCTION,
s.r.o. v dňoch 11. - 17. októbra sa
uskutočnil v Mestskom divadle v
Mladej Boleslavi 2. ročník divadelného festivalu v ČR To najlepšie z
humoru na slovenskej scéne. Prvý
ročník sa konal pred dvoma rokmi v
Prahe. V minulom roku bola obrátená verzia festivalu To najlepšie z
českého humoru, ktorý sa uskutočnil s veľkým úspechom v Pezinku.
V tomto roku v Mladej Boleslavi
boli uvedené predstavenia: Odchody vlakov, Na koho to slovo
padne (Divadlo Astorka Korzo ´90),
Modelky (Divadlo GUnaGU), Sylvia (Divadlo Andreja Bagara Nitra),
Nevyliečiteľní (Bratislavské komorné divadlo), Sekretárky (SND
Bratislava), Galavečer slovenského humoru (herci bratislavských divadiel, Stano Radič, Stanislav Štepka + RND).
V budúcom roku agentúra Zuza
art production pripraví opäť festival
To najlepšie z českého humoru na
Slovensku - a znovu sa jeho dejiskom stane Pezinok.
(mo)

