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HĽADÁME AMBICIÓZNYCH SPOLUPRACOVNÍKOV
pre oblasť BRATISLAVA
PONÚKAME:
9 najmodernejšiu komunikačnú a výpočtovú techniku
9 teoretické a praktické školenie zdarma
9 miesto výkonu práce - SR
POŽADUJEME:
9 živnostenský list
9 minimálne SŠ vzdelanie s maturitou
9 príjemný vzhľad a komunikatívnosť

VYUŽITE
PRÍLEŽIT
OSŤ

Prihlášku s profesným životopisom zašlite na adresu:
8,
Regionálna pobočka Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., Bajkalská 30, P. O. Box 48,
829 48 Bratislava 25, zn. BRATISLAVA. Viac informácií na tel.: 0907 717 937 alebo
na e-mail adrese: mpasek@fo.pss.sk

B˘vajte lep‰ie so stavebn˘m sporením
Stavebné sporenie patrí k osvedãen˘m nástrojom financovania
b˘vania. O tom, ãím a preão je zaujímavé, sme hovorili s Mgr. Ivetou
Kandlovou, regionálnou riaditeºkou Prvej stavebnej sporiteºne, a. s.
● Preão je stavebné sporenie
obºúben˘m nástrojom financovania b˘vania?
Urãite preto, Ïe stavebné sporenie ponúka obãanom to, ão potrebujú. Financujeme b˘vanie - a to
povaÏuje kaÏd˘ z nás za jednu zo
základn˘ch potrieb a istôt. Navy‰e
takmer kaÏd˘ z nás sa zam˘‰ºa nad
t˘m, ako u‰etriÈ a b˘vaÈ lacnej‰ie.
● Ako môÏe pri financovaní
na‰ich predstáv o novom a kvalitnej‰om b˘vaní pomôcÈ stavebné sporenie?
Stavebn˘ úver môÏete získaÈ uÏ
pri nasporení 25% z cieºovej sumy.
Úroãen˘ je úrokovou sadzbou uÏ od
2,9% roãne a táto úroková sadzba
sa nemení poãas celej doby spláca-

nia úveru. Stavebn˘ úver aÏ do v˘‰ky 40-tisíc eur získate bez skúmania
v˘‰ky príjmu a bez záloÏného objektu. R˘chlej‰ie financovanie b˘vania
môÏete dosiahnuÈ prostredníctvom
medziúveru. Staãí, ak budete maÈ
nasporen˘ch alebo jednorazovo
vloÏíte iba 5% z cieºovej sumy. A tí,
ktorí e‰te nesporili, môÏu vyuÏiÈ
XXL úver s nulov˘m poãiatoãn˘m
vkladom.

● Pre koho je urãené?
Stavebné sporenie je urãené pre
v‰etky vekové skupiny. Prvé stavebné sporenie v tarife JUNIOR EXTRA
môÏu rodiãia pre svoje deti uzatvoriÈ prakticky od kolísky. DieÈa získava ‰tátnu prémiu - 66,39 eura roãne, 2-percentné úroãenie vkladov
a navy‰e aj extra istotu. To znamená, Ïe ak by zomrel ten, kto pre
dieÈa uzatvoril zmluvu o stavebnom
sporení, PSS, a. s., bude na miesto
neho pokraãovaÈ v sporení aÏ do
nasporenia 50% z cieºovej sumy,
maximálne do v˘‰ky 10-tisíc eur. Na
druhej strane, pre kaÏdého vo veku
od 55 rokov je urãené sporenie
SENIOR EXTRA.

Viac informácií vám ochotne poskytneme na adresách:
Filiálka PSS, a.s., AUPARK, Einsteinova ul.- Allianz
02/6345 1665
Lachova 37
02/3810 0484
Filiálka PSS, a.s., HodÏovo nám. 1/A
02/5441 9526
Kutlíkova 17, Technopol
0915 813 003
Filiálka PSS, a.s., Bajkalská 30
02/5823 1461, -567, -276, -565

Farebn˘ svet na Lietavskej
Ná‰ dlho oãakávan˘ deÀ v M· na
Lietavskej ulici nastal 10. júna.
Vstupná hala sa zmenila na letisko,
kde sa prichádzajúci hostia aj deti s
uãiteºkami z matersk˘ch ‰kôl v PetrÏalke pri‰li zaregistrovaÈ a prevzali si
letenky na cestu po na‰om imaginárnom svete farieb, kultúr, tvorivosti a fantázie, na ktoré ‰ikovné
pani uãiteºky premenili priestory celej ‰kôlky. Na privítanie si deti zaspievali a zatancovali slovenské ºudové tance, prezreli v˘stavku charakterizujúcu Slovensko, slovenské
tradície a kultúru. Náv‰tevníkov privítali ‰kôlkari z M· na Lietavskej,
prezleãení za Eskimákov, ãerno‰kov,
Slovákov v krojoch, âíÀanov v kimonách, orientálne taneãnice ãi Indiánov s ãelenkami a pozvali svojich
rovesníkov z petrÏalsk˘ch M· na
prehliadku ich kultúr, spôsobov Ïivota ãi tradícií. Po takomto privítaní
sa zo Slovenska vydali v sprievode
svojich letu‰iek - Ïiaãok zo Z· Budatínska, do najrozliãnej‰ích kútov
zeme. V krajine snehu a ºadu zhotovovali Eskimákom koÏu‰inové ãiapky, lovili ryby a stavali puzzle z kr˘h,
hºadali cestu medvieìatka k mame,
ºadovej medvedici. U veºkého náãel-

níka Indiánov vyrábali ãelenky, spoznávali rastliny a Ïivoãíchy, zdobili si
tváre. V ãokoládovej krajine banánov a majstrovstiev sveta vo futbale
si za zvukov etnobubnov˘ch rytmov
zatancovali a poriadne si zabubnovali na originálne nástroje. Stavba
âínskeho múra a miska ryÏe s paliãkami vítala deti v Ázii. Krásna Jasmin ãi Aladin pri Èave nás doviedli
do Orientu, kde si deti zalietali na
lietajúcich kobercoch, ãi po‰epli
Ïelanie Aladinovej lampe, skúsili
písaÈ arabské písmená a vyrobili originálne dlaÏdiãky...
DeÀ pln˘ hier a zábavy zakonãila
farebná diskotéka a prílet naspäÈ do
Bratislavy, kde si deti prevzali certifikáty priateºstva a rozlúãili sa slovensk˘mi ºudovkami. Veríme, Ïe na‰i
hostia a v‰etky deti si odniesli mnoho nezabudnuteºn˘ch záÏitkov a
pochopili motto ná‰ho projektu: Ïe
svet je krásny preto, Ïe je farebn˘ a
rôznorod˘. My sme aj takouto netradiãnou formou chceli prispieÈ k
naplneniu cieºov v oblasti implikácie
prvkov multikultúrnej v˘chovy, ako
je odstraÀovanie predsudkov, ãi
predchádzanie rasizmu ãi diskrimiMgr. Sûvská
nácii.

