Informačný občasník obce Spišský Štvrtok

ročník III. číslo 1/2009

Láska Zeleného štvrtku,
viera Veľkého piatku,
nádej Bielej soboty
a víťazstvo Veľkonočnej nedele
nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.
V láske a spokojnosti prežite spoločne v kruhu
svojich rodín požehnané
veľkonočné sviatky.
Starosta obce, poslanci OZ a kolektív zamestnancov OcU.

Veľká noc
Po dlhej zime, chladnom a nevľúdnom počasí sú tu rána štebotajúcich vtákov.
Vôkol nás sa prebúdza príroda a všetko tvorstvo žijúce v nej. Prebúdzame sa do
prvých jarných dní. Naberáme sily z teplejších lúčov slnka a akosi radostnejšie
prežívame aj prípravy na slávenie sviatkov Veľkej noci.
O tomto sviatku sa hovorí, že je to najstarší a najvýznamnejší kresťanský sviatok,
počas ktorého slávenia si pripomíname umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša
Krista. Sviatky Veľkej noci pre kresťanov začínajú slávením Trojdnia. Zelený
štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota. Počas týchto dní kresťania navštevujú
kostoly, v ktorých si pripomínajú a v modlitbách prežívajú posledné dni života
Ježiša.
Veľkonočná nedeľa je sviatkom radosti zo zmŕtvychvstalého Krista. Ježiš
Kristus, ktorý bol mŕtvy, prekonal smrť a vstal k novému životu. Boh ho vzkriesil.
Veľká noc je sviatkom nového života.
Veľkonočný pondelok je dňom, kedy sa najviac prejavujú zvyky, ktoré sa tradujú
v spojení s Veľkou nocou. Oblievanie vodou, šibanie prútikmi, maľovanie
veľkonočných vajíčok, rozdávanie čokoládových zajačikov a kuriatok – nemajú
však kresťanský pôvod. Veľkonočný pondelok sa zvykne nazývať aj ,,Pondelkom
Baránka“ na pamiatku toho, čo sa udialo prvého dňa po sobote. Veľkonočné
obdobie trvá 50 dní. Začína sa na Bielu sobotu večer a končí sa na sviatok
Zoslania Ducha svätého (Turíce).
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Verejný život obce
Ako ďalej, alebo rozvoj našej obce (IV.)
Aj v tomto vydaní občasníka Štvrtocký kuriér Vám chceme priblížiť informácie o rozvojových aktivitách obce.
1. Na základe výsledkov hodnotiaceho procesu našej žiadosti o NFP z prostriedkov EHP, NFM a ŠR na výstavbu
zdravotného strediska Vám oznamujeme, že naša žiadosť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alokovaných
pre program Zdravie a starostlivosť o deti nebola úspešná. V celkovom hodnotení sme sa síce umiestnili na ôsmom
mieste z celkového počtu 32 žiadostí, avšak finančné zdroje vymedzené pre tento program sa minuli skôr. Tento
neúspech neznamená koniec našim nádejam na nové zdravotné stredisko, ale začiatok hľadania iných možností ako
projekt zrealizovať.
2. Kanalizácia a dostavba ČOV – naša žiadosť o poskytnutie NFP bola dňa 23.1.2009 schválená, ukončili sme
majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod ČOV, ktoré bolo jednou z podmienok k podpisu zmluvy. V súčasnosti
pripravujeme verejné obstarávanie na zhotoviteľa 1. stavby kanalizácie a po jeho schválení MŽP SR by sme mali byť
vyzvaní k podpisu zmluvy. Projekt s rozpočtovým nákladom 1 267 657,50 Eur by sa mal realizovať v roku 2009 a 2010
so spoluúčasťou obce vo výške 63.383 Eur, ktoré budeme financovať z vytvoreného rezervného fondu obce.
3. Rekonštrukcia základnej školy – všetky náležitosti potrebné k podpisu zmluvy sme zaslali na MVRR SR a čakáme
na výzvu na podpis Zmluvy o poskytnutí NFP. V rámci tohto projektu budeme zatepľovať budovu školy a telocvične,
meniť okná a dvere, rekonštruovať elektrické rozvody v starej časti školy, meniť strešnú krytinu, budovať oplotenie zo
západnej strany. Predmetom projektu je aj zriadenie jazykovej, multimediálnej a chemicko– fyzikálnej učebne.
4. Príprava lokalít pre IBV – v súčasnosti prebieha územné konanie v lokalitách Iliašovská cesta, Ku Kremni, Ovsisko
a Široké, zápis geometrických plánov týchto lokalít do katastra nehnuteľností a čakáme na vydanie stavebného
povolenia na prekládku VN, zmenu trafostanice a vybudovanie rozvodov NN k jednotlivým pozemkom v lokalite
Iliašovské cesta.
5. Plánované projekty – Pripravujeme žiadosť na poskytnutie NFP v rámci výzvy MVRR SR prioritná os Regenerácia
sídel. Tu plánujeme zrekonštruovať historické jadro obce podľa spracovanej štúdie z roku 2007. Predmetom projektu
musia byť najmenej štyri aktivity podporované v rámci tejto výzvy. Do projektu by preto mala byť zaradená
rekonštrukcia ulíc Námestie slobody, Školská, časť Ul. Tatranskej a Obrancov mieru, výstavba chodníkov, nové verejné
osvetlenie v tejto oblasti, rekonštrukcia verejnej zelene v parku a „Driž“ vrátane parkového mobiliáru, autobusové
zastávky v smere na Spišskú Novú Ves a Levoču. Základným predpokladom úspešnosti tohto projektu je dobudovanie
kanalizácie v tejto oblasti.
V júni sa očakáva výzva v rámci poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce, kde pripravujeme projekt rekonštrukcie
kultúrneho domu a výzva na rekonštrukcie existujúcich verejných osvetlení, kde už máme všetky podklady pripravené.
Z malých projektov sme požiadali o dotáciu na internetizáciu a elektronizáciu vzdelávacieho procesu v materských
školách a o dotáciu na II. ročník folklórnych slávností.
6. Ostatné aktivity – v priebehu mesiaca február sme zrekonštruovali
obradnú miestnosť obecného úradu, kde sa vymenili okná, uložila nová
podlaha a opravili sa vnútorné omietky. V súčasnosti prebieha
rekonštrukcia Ul. Sadovej, kde sa ukladajú obrubníky a asfaltový
koberec.
7. V mesiaci máj by mala otvoriť Slovenská pošta svoju prevádzku
v novo zrekonštruovaných priestoroch bývalého obecného úradu.
Na záver tohto príspevku mi nedá nespomenúť problém, ktorý sa stal
fenoménom súčasného obdobia a ktorý nemožno nevšímať si a to
globálnu finančnú a hospodársku krízu. Osobitne je to znepokojujúce
pri samospráve, na ktorú ekonomická kríza dopadne určite ťažko
(zníženie dane z príjmov, nutnosť vyrovnaného rozpočtu). V tejto situácii nemožno podceňovať širšie politické
a ekonomické súvislosti a ich dopad na rozpočty obcí, nemožno podceňovať závažnosť situácie vývoja samosprávy. Pri
zostavovaní rozpočtu sme vychádzali z optimistickejších prognóz finančného, príjmového vývoja vlastných daňových
príjmov, nedaňových príjmov ale najmä vývoja podielových daní štátneho rozpočtu. Preto vedenie obce bude musieť
reagovať na vzniknutú situáciu a hľadať možnosti úspor tak, aby zabezpečila svoje základné úlohy. Veríme však, že
finančná kríza citeľne neovplyvní finančné zdroje plynúce z fondov Európskej únie pre Slovensko, a že všetky
plánované aktivity sa nám podarí zrealizovať.

Riziko vzniku požiarov- zákaz vypaľovania suchej trávy
Najčastejšou príčinou vzniku požiarov je človek, jeho hospodárska a iná činnosť. Väčšina požiarov vzniká z nedbalosti,
neopatrnosti pri vypaľovaní suchej trávy a suchých porastov, pri fajčení v prírode. Suché trávnaté porasty vypaľujú
niektorí občania v mylnej predstave, že tým skvalitňujú nový trávnatý porast. V skutočnosti takto ničia štruktúru pôdy
a jej mikroorganizmy. Vypaľovanie je podľa zákona č. 314/2001 Z. z. v z.n.p. zakázané a za porušenie môže byť
občanovi uložená pokuta až do výšky 331 Eur. (10 000,-Sk). Z tohto dôvodu žiadame občanov, aby sa vyvarovali
neuváženého zakladania ohňov v lesných porastoch, vypaľovania porastov, kríkov a stromov. Právnickým a fyzickým
osobám – podnikateľom pripomíname, že na spaľovanie zostatkov po čistení , ťažbe, na spaľovanie suchého lístia
a iného odpadu musia mať písomný súhlas Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Levoči.
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Zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
OZ na svojom 1. zasadnutí 19.01.2009
schválilo:
• predloženie žiadosti na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia VO v obci Spišský Štvrtok“ a
spolufinancovanie projektu vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
• poskytnutie dotácie na rok 2009 pre Obecný
športový klub Spišský Štvrtok vo výške 9.958,18
Eur,
• poskytnutie dotácie na rok 2009 pre Miestny odbor
Matice slovenskej Spišský Štvrtok vo výške
3.319,39 Eur,
• vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Spišský Štvrtok ,
• Školský poriadok Materskej školy v Spišskom
Štvrtku,
• príspevok od rodičov na stravu pre detí, ktoré sú
v hmotnej núdzi vo výške 0,17 € od 1.2.2009,
• termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva
a Obecnej rady v roku 2009,
• vytvorenie komisie na posúdenie činnosti
telocvične,
• Zmluvu o zverení majetku Obce Spišský Štvrtok
do správy Základnej školy Spišský Štvrtok,
• odkúpenie pozemkov pod ČOV v obci Spišský
Štvrtok v cene 3,32 €/m2 (100,02 Sk/m2 ),
• poplatok za vstup do fitnes centra vo výške 0,50 €
• odkúpenie pozemkov pod miestne komunikácie
v obci Spišský Štvrtok v lokalitách určených pre
IBV v cene 0,033 €/m2 (0,99 Sk/m2).
OZ na svojom 2. zasadnutí 23.02.2009
schválilo:
• Zmluvu o nájme nebytových priestorov so
spoločnosťou Slovak Telekom a.s., Bratislava,
• prijatie úveru vo výške 694.200,13 EUR na účely
zabezpečovania
financovania
investičného
projektu: Moderná škola 21. storočia - na
preklenutie časového nesúladu a vystavenie

vlastnej vista blankozmenky na rad banky za
účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru,
• zadanie PD „Miestne komunikácie, rigoly
dažďových vôd a chodníky“ v lokalite Iliašovská
cesta, Ovsisko, Kremňa a Široké vo výške 10.600
EUR ,
• vypracovanie PD pre stavebné povolenie na akciu:
„Vodovod a kanalizácia Spišský Štvrtok V. etapa“
Ovsisko, Iliašovská cesta, Široké vo výške 6.210
EUR,
neschválilo:
• združenie finančných prostriedkov vo výške 1 € na
občana obce na zabezpečenie činnosti Lekárskej
služby prvej pomoci pre dospelých v Levoči,
vzalo na vedomie:
• Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
za rok 2008,
• stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu na
prijatie
úveru
–
spolufinancovanie
a predfinancovanie
investičných
projektov
samospráv podporených z fondov EÚ a zo
štátneho rozpočtu SR – Moderná škola 21 storočia.
OZ na svojom 3. zasadnutí 30.03..2009
schválilo:
• volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra
obce,
• uzatvorenie zmluvy s firmou ARDE na
vypracovanie projektovej žiadosti na čerpanie
finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov
EU pre projekt - „ Regenerácia centrálnej zóny
obce Spišský Štvrtok“,
• spolufinancovanie projektu pod názvom ,,E –
vzdelávanie
pre
žiakov
zo
sociálne
znevýhodneného prostredia a pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením 2009“,
• Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2009, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.
8/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Spišský Štvrtok,
vzalo na vedomie:
• výsledky volieb hlavného kontrolóra obce, ktorým
sa na ďalšie funkčné obdobie stala Bc. Eva
Bajtošová.

Voľba prezidenta Slovenskej republiky - výsledky za obec Spišský Štvrtok
Poradie

Kandidát na prezidenta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc.
Radičová Iveta prof., PhDr., PhD.
Martináková Zuzana
Mikloško František RNDr.
Melník Milan prof., RNDr., DrSc.
Bollová Dagmara PaedDr.
Sidor Milan PhDr., CSc.

Počet hlasov
1. kolo
2. kolo
254
345
247
273
41
34
10
9
3
-

V I. kole sa z celkového počtu 1770
zúčastnilo volieb 604 voličov
(34,12%). Počet odovzdaných
platných hlasov bol 598.
V II. kole sa z celkového počtu
1771 zúčastnilo volieb 622 voličov
(35,12%). Počet odovzdaných
platných hlasov bol 618.

Za prezidenta Slovenskej republiky bol zvolený doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc.
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Z činnosti MO Matice slovenskej a folklórnej skupiny ŠTVRTOČAN.
Minulosť spája so súčasnosťou pevná niť – niť poznania
a túžby uchovať čo najviac z toho krásneho, čo ľudové umenie v nás
ako citlivých bytostiach inšpiratívne prebúdza. Čo my dnes s obdivom
nazývame ľudové umenie, kedysi bolo súčasťou každodenného života.
Všetko, čo brali do rúk, čo používali, bolo pekné a užitočné. Cit
pre mieru a vkus nosili v sebe. Ten sa prejavil v kráse výšivky, čipky
alebo strihu ľudového odevu. Nemôžeme nespomenúť ani bohatú
studnicu ľudových piesní a krásnych tanečných motívov, ktoré sa
snažíme
v rôznych podobách aj my matičiari obnovovať
a zachovávať pre ďalšie generácie. Za podpory obecného úradu
a sponzorov sme v roku 2008 podošívali ženské a mužské kroje,
zakúpili čižmy, akordeón (harmoniku), aby sme mohli na
vystúpeniach reprezentovať našu obec i Maticu slovenskú. 20.januára
2009 mal náš miestny odbor výročnú členskú schôdzu, na ktorej sme hodnotili činnosť v roku 2008 a schvaľovali plán
na rok 2009. Výročná členská schôdza sa niesla vo fašiangovej nálade, ktorú nám spríjemnili najmladší členovia MS
a to pásmom ,,Fašengy še kraca“, v ktorom nezabudli ani pochovať basu. Mladší matičiari v spolupráci s členmi
folklórneho krúžku pri ZŠ v našej obci sa v roku 2008 prezentovali na viacerých akciách. Spomeniem 16. ročník
recitačnej súťaže – Šaliansky Maťko , karnevalový sprievod v ZŠ,
vítanie jari a v spolupráci s ďalšími zložkami v obci pripravili
program na Deň matiek, Mikuláša a Vianoce. Starší členovia MS
vo svojej činnosti nezaostávali, ba práve naopak, vďaka novým
členom súboru Štvrtočan zvýšili svoju aktivitu. Vyvrcholením ich
snaženia bola príprava I. ročníka Folklórnych slávnosti v našej
obci, kde po mnohých rokoch folklórna skupina Štvrtočan
s novými členmi opäť verejne vystúpila. Vystúpenia členov Matice
slovenskej a skupiny Štvrtočan spríjemňovali
a obohacovali
kultúrne podujatia nielen v našej obci, ale i mimo nej. Svojimi
piesňami obohatili priebeh aj cirkevných akcií - odpustové
slávnosti, vianočné koledy, veľkonočné pašie a pod. Je tu
spomenutých len niekoľko akcií členov MO MS, je ich však
omnoho viac. Vystúpenia, oznamy či fotografie si môžete pozrieť
Valéria Lesičková, predseda MOMS
aj na našej webovej stránke – www.moms.spstvrtok.szm.sk

Deň chorých
V stredu 11. februára 2009 v našej obci, tak
ako po minulé roky, v kultúrnom dome sa
zišlo niekoľko desiatok starších a chorých

ľudí, aby svojou účasťou na sv. omši slávili
sviatok Dňa chorých. Sv. omša začala o 10,00
hod., a počas nej bola vysluhovaná sviatosť
pomazania chorých. Slová pátra Witolda
povzbudili všetkých pre duchovný život.
O posilnenie na tele sa postaral OcU, ktorý
pre prítomných pripravil po sv. omši malé
posedenie pri koláči a čaji.
MV

Marec mesiac knihy
Hoci žijeme v neľahkých časoch, plných zhonu a neistoty, akosi
nám neostáva čas na kultúrne vyžitie - na oddych. A predsa aj
medzi nami sú ľudia, ktorí s veľkou láskou siahnu po dobrej knihe
a pri jej čítaní aspoň na chvíľu zabudnú na stres a zhon
každodenného života a v myšlienkach zablúdia do sveta rozprávok,
fantázii, nahliadnu do osudov iných ľudí a tiež pomocou kníh
navštívia rôzne krajiny sveta.
Aj v našej obci je možnosť vypožičať si dobrú knihu. K tomu nám
slúži obecná knižnica. Podľa minuloročnej štatistiky v knižnici
evidujeme: 94 zapísaných čitateľov, z toho 69 čitateľov do 15 rokov.
V minulom roku sme opäť zakúpili nové knihy pre širokú verejnosť,
čo sa odzrkadlilo na návštevnosti knižnice najmä zo strany
dospelých . Záujem o knihu poklesol u deti a mládeži. Napriek tomu
sme v mesiaci marec zorganizovali malé posedenie s najlepšími
čitateľmi v obecnej knižnici..
Medzi najlepších čitateľov za rok 2008 patria: Albín Gontkovič,
Štefánia Toporcerová, Ladislav Gut. Medzi najlepších čitateľov
z radov detí a mládeže patria: Julka Dzurilová, Saška Škovranová,
Katka Biskupová.
Týchto čitateľov určite potešila aj malá pozornosť - kniha
s venovaním Obce.
MV
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Karneval
Tohtoročné fašiangové obdobie ukončili deti z našej obce a farnosti
karnevalom, ktorý sa uskutočnil 22. februára 2009 v kultúrnom dome.
Karnevalu sa zúčastnilo okolo 70 masiek. Každá maska bola
odmenená.
Pretože karneval
sa
niesol
v znamení ,,Deti
– deťom“ hlavná
cena
bola
odovzdaná
prítomnému
,,Šašovi“
chlapcovi, ktorý
sa napriek chorobe vedel usmievať a dokázal rozveseliť všetkých
prítomných. Zábava, súťaže, hry, tanec trvali do večera. O dobrú
hudbu sa postaral pán Pavol Slebodník, ktorému aj touto cestou
chceme poďakovať.
MV

Stretnutie jubilujúcich občanov
16.januára 2009 sa v priestoroch kultúrneho domu
uskutočnilo stretnutie občanov, ktorí v predchádzajúcom
polroku oslávili svoje životné jubileá – 70, 75, 80, 85 rokov
svojho života. Hneď na začiatku stretnutia jubilujúcich
občanov privítali deti so skupiny Rytierikov krátkym
programom. Slovami so želaním pevného zdravia v ďalších
rokoch
života,
ukončil
svoj
príhovor
starosta
obce, pán
Štefan Bajtoš. Prítomný duchovný otec Witold povzbudil
jubilujúcich tým, že zdôraznil vo svojom príhovore, aká je pre
mladšiu generáciu dôležitá múdrosť a skúsenosť starých občanov.
V príjemnej spoločnosti s malým občerstvením a so spomienkami
na mladé roky bolo stretnutie ukončené v neskorých popoludňajších
hodinách.
MV

Športové okienko
Rozpis a vyžrebovanie futbalových súťaží:
05.04.2009
12.04.2009
19.04.2009
26.04.2009
03.05.2009
10.05.2009
17.05.2009
24.05.2009
31.05.2009
07.06.2009
14.06.2009
21.06.2009

15,30 hod.
15,30 hod.
16,00 hod.
16.00 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.

Batizovce – Spišský Štvrtok
Spišský Štvrtok – Mlynčeky
V. Slavkov – Spišský Štvrtok
Spišský Štvrtok – V. Lomnica
Vikartovce – Spišský Štvrtok
Spišský Štvrtok – Janovce
Spišský Štvrtok – Spišská Belá
Sp. Stará Ves – Spišský Štvrtok
Spišský Štvrtok – Kravany
Žakovce – Spišský Štvrtok
Spišský Štvrtok – Vernár
Lučivná – Spišský Štvrtok

Stránkové hodiny – obecný úrad
Pondelok
7,30 – 15,30
Streda
7,30 – 17,00
Piatok
7,30 – 13,30
Stránkové hodiny – knižnica
Piatok
13,00 – 17,30
Separovaný zber apríl –jún 2009
14. 04. 2009
20. 04. 2009
11. 05. 2009
18. 05. 2009
08. 06. 2009
15. 06. 2009

–
–
–
–
–
–

plasty, kovy, VKM
papier
plasty, kovy, VKM
sklo
plasty, kovy, VKM
papier
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Spoločenská rubrika január - marec 2009 / Oznamy
STALO SA V OBCI
V roku 1926 bol v obci založený
mládežnícky spolok Orol.

NAŠI JUBILANTI:

V roku 1935
bola
postavená
a daná
do
užívania
budova
notárskeho úradu s bytom pre
notára.
(dnes
budova
Pošty
a Pekárne).

Bajtoš Vladimír
Steiner Ján
Oravec Ján
Kondulová Ľudmila
Rozboril Ladislav
Ščuková Aurélia
Bajtošová Božena
Dunčko Alojz

60
60
60
60
60
60
60
60

V roku 1937
bolo
Potravné družstvo.

Javorská Ľudmila
Stašová Anna

65
65

Kroščen Koloman
Šoltisová Mária
Oravec František

70
70
70

Garčarová Helena
Unger Viliam
Mirgová Alžbeta

75
75
75

Greš Štefan
Bajtoš Ján

80
80

Petreková Anna
Lesňáková Mária
Slavkovská Mária
Slanina Ján

81
83
84
84

založené

V roku 1937
po prvý krát sa
v dedine
rozsvietili
svetlá
v domácnostiach a petrolejové lampy
a lampáše
občania
definitívne
odložili.
V roku 1938
Potravné družstvo
bolo premenované na Budúcnosť
a v roku 1950 na Jednotu.

NARODILI SA:
Danišovský Timotej
Gutová Sophia

Všetkým
jubilantom
k vzácnym
životným
jubileám
srdečne blahoželáme!

Kroščen Michal
Mirga Matúš
Mirgová Iveta
Mirgová Vanesa
Mirgová Viktória

PRIPRAVUJEME:

OPUSTILI NÁS:
Bajtoš Jozef

1923

Mirgová Margita

1933

Orolín Štefan

1931

UZAVRELI
MANŽELSTVO:
V mesiacoch január – marec
nebolo uzavreté manželstvo.

APRÍL
20.4.2009 - Stretnutie jubilantov
MÁJ
3.5.2009 - divadelné predstavenie –
Divadlo na Peróne
10.5.2009 - Deň matiek – kultúrny
program
Stretnutie s dôchodkyňami – MOMS
12.5. - 14.5. 2009 Výmenný pobyt
žiakov ZŠ so žiakmi partnerskej obce
Siepraw
JÚN
6.6.2009 - Deň detí – kultúrny
program
20.6.2009 - II. ročník folklórnych
slávností
Požiarnické preteky

OZNAMY
OBEC SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR 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. §
5 ods. 3 o výkone prác vo verejnom
záujme, zastúpená starostom obce
Štefanom Bajtošom,

vyhlasuje výberové konanie na
obsadenie funkcie
riaditeľa Materskej školy
v Spišskom Štvrtku
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské, resp. stredoškolské
vzdelanie
• odborná a pedagogická spôsobilosť
pre daný druh školy v zmysle
vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o
odbornej
a
pedagogickej
spôsobilosti v znení neskorších
predpisov
• prax v príslušnom odbore min. 5
rokov
Podmienka:
• občianska a morálna bezúhonnosť
Požadované doklady:
• overené
kópie
dokladov
o
najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov nie starší
ako tri mesiace,
• profesijný životopis,
• doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
• písomný návrh koncepcie rozvoja
školy,
• súhlas uchádzača na použitie
osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle § 7
ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
Uzávierka prijímania prihlášok je
21. apríla 2009.
Prihlášky v zalepenej obálke s
označením
„výberové
konanie,
riaditeľ Materskej školy Spišský
Štvrtok – neotvárať“ doručte osobne
alebo posielajte na adresu:
Obecný úrad
Tatranská č. 4
053 14 Spišský Štvrtok
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