Župný spravodajca

pre občanov Trnavského samosprávneho kraja

Absolvovali študijnú cestu v Dolnom Rakúsku

V rámci etapy projektu Duo**Stars
s názvom „Najlepšie skúsenosti z
oblasti výchovy učňovského dorastu na úrovni podnikov“ sa 28.
októbra realizovala jej posledná
aktivita – Študijná cesta v Dolnom
Rakúsku. V zmysle schválených
projektových cieľov sa jej zúčastnili
predovšetkým zástupcovia stredných odborných škôl a študenti,
ktorí sa úspešne zapojili do esejovej
súťaže vyhlásenej v rámci projektu
Duo**Stars. Ďalšími účastníkmi boli

členovia Rady pre odborné vzdelávanie TTSK, zástupcovia Odboru
školstva a telesnej kultúry TTSK a
členovia projektového tímu DUO**STARS.
Študijná cesta nadväzovala na
samotnú súťaž, jej cieľom bola
vzájomná výmena poznatkov a
nadviazanie partnerstiev. Účastníci
ako prvú navštívili rakúsku firmu
Haas Franz Waffel-Und Keksanlagenindustrie Gmbh, kde im bola
predstavená nielen história a vývoj

spoločnosti, ale i samotné fungovanie a práca jednotlivých divízií
fabriky. Ďalším bodom programu
bola exkurzia na Strednej odbornej
škole elektrotechnickej v Stockerau,
ktorá svojím študijným programom

a praxou priamo pripravuje študentov na prácu v spomínanej spoločnosti Haas Francz Waffel-Und Keksanlagenindustrie Gmbh.
Z. Sirotiaková, L. Morvayová
foto: zs

Burza projektových partnerov s účasťou pozvaných hostí
V rámci projektu RECOM SK-AT
zorganizoval Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s projektovými
partnermi 28. septembra v Trnave
Burzu projektových partnerov za
účasti pozvaných hostí zo všetkých 5
oprávnených regiónov – Trnavského
samosprávneho kraja, Bratislavského samosprávneho kraja, Dolného
Rakúska, Burgenlandu a Viedne.
Podujatie moderovala Ing. Elena Horanová, manažérka projektu.
V rámci programu podal základnú
informáciu o projekte RECOM SK-AT
Ing. Herman Hansy, vedúci projektu.
O použití finančných prostriedkov,
atribútoch dobrého projektu a dôležitých termínoch v nastávajúcom
období hovoril zástupca Spoločného technického sekretariátu Ing.
Martin Hura (doteraz bolo schválených 47 projektov, čo predstavuje

čerpanie 69% z objemu finančných
prostriedkov). Ing. Hansy sa v svojom príspevku zameral na spoločnú
prácu na cezhraničných aktivitách
ľudia ľuďom, je snahou vytvárať a
podporovať projekty s obcami zaoberajúcimi sa obnovou dedín, miest,
kultúrnym dedičstvom, púťami atď.
RECOM podporuje projektové zámery so zameraním na konkrétne
tematické oblasti. Prítomným bolo
odprezentované 6 projektových zámerov: „Pomoravie, kraj príbehov a
remesiel“ (p. Caunerová z Enviroparku Pomoravie),„Za mostom“ (p. Štrokendlová), „Virtualizácia kultúrnych
inštitúcií a pamiatok“ (Ing. Škorvaga
z TTSK), „Medzinárodný čerstvý
trh“ (Helmut Bruckner, Mistelbach,
Dolné Rakúsko), „INEX“ a „Vidiecka
akadémia“ (Marián Cipár z TTSK).
V druhej časti burzy pokračovali

rozhovory jednotlivých zástupcov
podľa tematického zamerania pre
nasledovné oblasti: „Hospodárstvo
a lokalita“, „Inovačné technológie“,
„Turizmus a voľnočasové aktivity“,
„Trh práce, vzdelávanie, kvalifikácia“
a „Mobilita a životné prostredie“, kde
sa vzájomne informovali o svojich

projektových zámeroch, oblastiach
a cieľoch zamerania projektov a
nadviazali sa potrebné kontakty.
Realizácia Burzy projektových partnerov priaznivo ovplyvní kvalitu
cezhraničnej spolupráce v rámci
projektu RECOM SK-AT.
Ján Dulla

Trnavská RK SOPK poskytuje elektronický a zaručený elektronický podpis

Elektronický podpis umožňuje
rýchlejší, efektívnejší a bezpečnejší
spôsob výmeny dát medzi komunikujúcimi stranami. Papierová
dokumentácia je nahrádzaná jej
elektronickou podobou, ktorá sa
zasiela prostredníctvom internetu.
Dôležitým prvkom, ktorý umožňuje
výrazne zvýšiť bezpečnosť výmeny dát elektronicky, je používanie
elektronického podpisu (EP) alebo
zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Elektronickým podpisom
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projekty

ušetria podnikatelia až polovicu
správnych poplatkov!
Trnavská regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory ako externá registračná autorita začala poskytovať pre podnikateľov certifikačné služby súvisiace
s elektronickým podpisom. Medzi
tieto služby patrí vydanie certifikátu
pre server, vydanie osobného certifikátu (EP), vydanie certifikátu pre
právnickú osobu (EP), vydanie certifikátu na tvorbu a overenie zaruče-

ného elektronického podpisu, ale
aj dodanie bezpečného zariadenia
certifikovaného Národným bezpečnostným úradom SR.
Podnikatelia môžu elektronický
podpis využiť napríklad na podpisovanie e-mailových správ, bezpečné
doručenie a poskytnutie dôverných
informácií elektronickou poštou,
EDI komunikáciu, alebo zasielanie
výplatných pások a faktúr elektronicky. Zaručený elektronický podpis
je možné využiť na komunikáciu s

Colným riaditeľstvom SR, Daňovým
riaditeľstvom SR, Katastrom nehnuteľností SR, Obchodným registrom
SR a Súdmi SR.
V prípade bližšieho záujmu nás
môžete kontaktovať:
Mgr. Zuzana Krajčovičová
tel.: 033/ 55 12 745
krajcovicova@sopk.sk)
Ing. Stanislava Prítrská
tel.: 033/ 55 12 588
stanislava.pritrska@sopk.sk

