Zaujímavosti z domova
Pacher proti desiatim súperom
Bratislava (TASR) - O unikátny výkon
sa na Univerzitných hrách v areáli FTVŠ
v Bratislave postaral šachista Milan Pacher. Najmladší slovenský veľmajster
odohral simultánne desať partií so zaviazanými očami proti desiatim rozličným súperom. Pacher to mal bez vizuálneho kontaktu so šachovnicou extrémne ťažké, rozptyľovala ho aj hlasnejšie pustená hudba či voľný pohyb divákov. Najmä si však musel v hlave bleskovo prepočítavať ťahy. Z desiatich partií napokon dosiahol pre neho nepriaznivé skóre 3,5:6,5, z čoho bol mierne
sklamaný. Pacher už vlani vzbudil pozornosť, keď na Unihrách odohral sedem takýchto partií (skóre 6:1). Teraz
sa mu podarilo zápis, čo sa týka počtu súperov, vylepšiť. „Milan hral proti
veľmi kvalitným súperom, jeden z nich
má dokonca rating 2150. Kuriozitou simultánky bolo, že rovnako so zaviazanými očami hral proti nemu Sebastián
Lukáš Kostolanský, ktorý sa vlani stal
majstrom Európskej únie v kategórii
do 10 rokov. Túto partiu Milan vyhral,
v ostatných to však mal veľmi ťažké. Zároveň však sľúbil, že o rok sa sem vráti a
bude lepšie pripravený. Fanúšikovia sa
tak majú na čo tešiť,“ povedal pre TASR
organizátor turnaja Alexander Riabov.
Pacher je viacnásobný slovenský mládežnícky šampión, ktorý štyrikrát reprezentoval na MS a trikrát na ME. Štartoval aj na Šachovej olympiáde v Istanbule (2012).
Zdroj: TASR
Pribudli stromárky bielohlavé
Bojnice (TASR) - K obyvateľom bojnickej zoologickej záhrady pribudol nový
druh vtákov. Ošetrovatelia do výbehu plameniakov umiestnili stromárky
bielohlavé, ktoré žijú v Afrike či Amerike. Bojnická zoo sa však môže pochváliť aj ďalšími prírastkami, informovala jej hovorkyňa Simona Kubičková.
„Stromárky bielohlavé sú veľmi spoločenským druhom, kŕdeľ môže tvoriť aj
niekoľko stoviek jedincov. Areál ich výskytu je subsaharská Afrika, Madagaskar a Južná Amerika. Stromárka dorastá do výšky 38 až 48 centimetrov a váži
od 500 do 800 gramov,“ opísala Kubičková. Návštevníkov zoo v týchto dňoch
môžu potešiť aj mláďatá viacerých druhov zvierat, ktoré môžu vidieť. „Vo výbehu pod vyhliadkou na zámok šantia
mláďatá paoviec hrivnatých, kúsok nad
nimi vystrájajú mladé ovečky a kozičky.
Von chodí už aj samček antilopy vranej
a prírastky máme aj u antilop jeleňovitých. V pavilóne primátov zase pribudol
kosmáč trpasličí,“ priblížila Kubičková.
Zdroj: TASR

STEFE Trnava, s.r.o. sa stretla
so svojimi zákazníkmi
Začiatkom mája v priestoroch Kina Hviezda
zorganizovala spoločnosť STEFE Trnava,
s.r.o. pravidelné stretnutie zástupcov vlastníkov bytov už v novom „zelenom šate“.
Generálny riaditeľ Ing. Ľubomír Krajčovič
otvoril stretnutie príhovorom a informoval zástupcov vlastníkov o zmenách, ktoré
sa udiali v uplynulom období v spoločnosti.
Uviedol konateľa za STEFE SK Ing. Ondreja
Borguľu, ktorý je zároveň členom predstavenstva skupiny STEFE SK, a.s., so sídlom v
Banskej Bystrici, ktorá kúpila 50- percentný podiel spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. od
ENERGIECOMFORT Energie- und Gebäudemanagement GmbH.
Týmto sa spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o.
dňa 13.11.2015 stala členom skupi-

ny STEFE a dňa
1.1.2016 po dohode spoločníkov, t.j. mesta Trnava a STEFE SK
zmenila obchodný názov spoločnosti na STEFE
Trnava, s.r.o..
Ing. Ondrej Borguľa predstavil
spoločnosť STEFE, ktorá pôsobí
na Slovensku už
20 rokov v oblasti
výroby a dodávky tepla, správy a prevádzky
tepelných zariadení a energetických služieb.
Následne úsekoví riaditelia prezentovali odborné témy týkajúce sa:
investičných zámerov,
nahradenie spoločnej
okrskovej výmenníkovej stanice tepla viacerými novými kompaktnými odovzdávacími stanicami tepla – KOST, informácie o vedení komplexnej samostatnej účtovnej evidencie bytového domu a oboznámenie s novou legislatívou
v správe bytov a nebytových priestorov.

Záver odbornej časti prezentácie spríjemnilo losovanie tomboly, v ktorej siedmi zástupcovia vlastníkov, ktorí odovzdali dotazník získali sladký darček. Dotazníky, ktoré
pravidelne vyhodnocujeme, sú pre nás dôležitou spätnou väzbou v komunikácii so
zákazníkmi.
Na záver bolo pre hostí pripravené občerstvenie, pri ktorom mali možnosť osobne
komunikovať s konateľmi, riaditeľmi úsekov, ako aj ostatnými pracovníkmi našej
spoločnosti.
Stretnutie sa nieslo v duchu príjemnej atmosféry s množstvom informácií pre našich zákazníkov. Pracovníci STEFE Trnava,
s.r.o., sa už dnes tešia na stretnutie v budúcom roku.
(reklamný článok)

Niekedy spor dokážem vyriešiť aj za štyri dni
Opýtali sme sa mediátora Jaroslava Brezinu:
Čo je mediácia?
Ľudia pri riešení sporov mediáciu čoraz viac
vyhľadávajú. Predstavte si, že sa vám s niekým dlhodobo nedarí dohodnúť. Riešite vý-

rovi, ktorý sa snaží obe strany zmierniť, však
môže ich riešenie trvať krátko a je oveľa lacnejšie. Mojou úlohou je vyriešiť spor dvoch
alebo viacerých ľudí a dosiahnuť, aby sa medzi sebou pokojne dohodli.
S akými problémami sa na vás najčastejšie obracajú ľudia?
Často mi volajú s rôznymi záležitosťami.
Najčastejšie ide o rozvody, rozdelenie majetku po rozvode, obchodné spory, nesprávne
nastavené zmluvné vzťahy, problémy s výživným alebo úpravu práv a povinností k maloletým deťom. Ako mediátor riešim akékoľvek spory – či už ide o dedičské záležitosti, rozhodovanie o opatere dieťaťa, riešenie výpovede a odstupného v práci či spory medzi susedmi. Vstupujem do sporu všade tam, kde sa ľudia medzi sebou nedokážu dohodnúť.

poveď v práci, rozvod alebo rozdelenie majetku. To všetko sú veľmi nepríjemné veci,
ktoré často končia na súde. Vďaka mediáto-

Ako funguje riešenie sporu, kde sú na
seba dvaja ľudia nahnevaní, v praxi?
Väčšinou sa na mňa obráti jedna z dotknutých strán so svojím problémom. V prípade, že ten, kto ma oslovil nevie, či má druhá strana záujem spor riešiť alebo ho dlho-

dobo nevedia vyriešiť medzi sebou, zasielam výzvu na riešenie sporu mimosúdnou
cestou. Cieľom nie je nájsť vinníka, ale získať čo najviac informácií o probléme, aby
sa mohol čo najrýchlejšie a bezbolestne vyriešiť pre každého. Mojou úlohou je predovšetkým vypočuť si obe strany, ich názory a
navrhnúť spôsob a formu riešenia, s ktorým
budú obe strany spokojné a dohodnú sa mimosúdne.
Akú ste mali doterajšiu úspešnosť riešenia sporov?
Veľkú, ľudia z mojej kancelárie často odchádzajú spokojní. Nedávno som riešil problém klientky z Trnavy, ktorá sa potrebovala dohodnúť o rozdelení majetku s partnerom. Ostala prekvapená, že spor, ktorý tlačila pred sebou dlhé mesiace, bol zrazu vyriešený za štyri dni. Mám aj zaujímavé prípady, ako napríklad klienta, ktorý bol pred
rozvodom. Po hodinovej konzultácii u mňa
mi poďakoval s tým, že som mu zachránil
manželstvo. Vďaka mne si usporiadal myšlienky a zrazu pochopil, ktoré hodnoty sú
pre neho dôležité.
(reklamný článok)

