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Koľko stojí jedna diplomovka

Syry a materské mlieko

Úplne nevinný e-mail. Taký
starostlivý. A jednoznačný.
„Ahoj, si piatacka a urcite
mas uz plnu hlavu diplomovky. Sam to poznam, tie stresy a
dodrziavanie terminov. Si mi sympaticka a chcem ti
pomoct. Aj bez nej
mas so statnicami
urcite prace nad
hlavu. Za mensiu
financnu pomoc za teba napisem diplomovu pracu. Na cene
sa dohodneme podla temy. Uz
som to robil niekolkokrat, mozem ti poslat aj uryvky tych
predchadzajucich. Ked mas
zaujem, napis mi mail a URCITE SA DOHODNEME.“
Najskôr som myslela, že je
to žart. Neverila som, že to je
možné, že niekto si urobil zárobkovú činnosť z písania diplomových prác pre iných.
Potom mi z toho prišlo zle. A
chcela som zistiť, kam až bude
dotyčný ochotný zájsť. Nasledovalo „obchodné rokovanie“.
Bolo vcelku nudné a nezáživné. Jediným zaujímavým faktom bolo dohadovanie ceny:
„...mas velmi tazku temu.
To ma nuti zvysit cenu z 10– na

25-tisíc. Keby si si to však rozmyslela a stacila by ti aj
priemerna diplomovka, som
ochotny ju napisat aj za 20-tisíc, ale ak budes trvat na kvalite, bude stat 25-tisíc.“
Ešte chvíľu som dobiedzala
a na koniec to stiahla na 15-tisíc. Mala som pocit, že dotyčný
to ozaj nerobí prvýkrát, mal
premyslený systém. Pošle mi
číslo bankového účtu. Napíše
prvých 20 strán a pošle mi ich.
Keď s nimi budem spokojná,
zaplatím prvú tretinu peňazí.
Samozrejme, môžem mať k
práci pripomienky, ktoré zohľadní v neskoršom písaní. Po
ďalších 20 stranách zaplatím
druhú tretinu a zvyšok doplatím, keď bude celá.
Dokonalé, nie? No načo sa
budem trápiť s písaním, keď si
môžem kúpiť hotovú prácu? A
ešte si aj klásť podmienky a
stupeň úrovne. Na toto by sa
hádam oplatilo mať aj živnosť.
Ak to zhyperbolizujem,
onedlho si azda budeme môcť
zaplatiť aj niekoho, kto za nás
vyštuduje.
Veronika Kročková
veronikakrockova.blog.sme.sk

Výnosy z vkladov treba zhabať
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Pred pár dňami priniesla tlač správu o
rozhorčení britských mliekarov,
ktoré som plne
chápala. „Vďaka“
vyrábaniu papierových tabuliek
bez rozumu a súdnosti sa britské syry ako veľmi tučné jedlá
dostali na zoznam nezdravých
potravín. Paradoxne „zdravotne
nezávadné“ ostali chipsy a Pepsi Cola a podobné ľahko
(o)tráviteľné jedlá.
Ja som prišla včera z pôrodnice. Patrím k mamám, ktoré dojčia do úmoru a produkcia mlieka
sa podobá súkromnej elektrárni.

Takže som ochotne odsávala
mliečko v nádeji, že bude použité pre tých hladošov, ktorí ešte
nemajú dostatočné zásoby
mliečka u svojich mamičiek
alebo z iných dôvodov sa k nemu nedostanú.
V Ružinove pri prvých troch
to takto fungovalo a považovala
som to za skvelý prejav materskej spolupatričnosti. Tak som
nevidela problém, aby to tak
nebolo aj v Galante.
Dozvedela som sa však, že to
nepôjde. Nielenže nemôže fungovať banka materského mlieka, ale ani v rámci oddelenia nie
je možné dávať mliečko iným

deťom. Po prvé: náklady na vyšetrenie každej mamy, či má
vhodné mliečko, sú také vysoké,
že sa jednoducho NEOPLATÍ
materské mlieko „prevádzkovať“. Po druhé - keďže už začína
byť svet podozrievavý nielen
voči Talibanu a teroristom, nie
každá mama má odvahu dať
svojmu dieťatku „mlieko nejakej cudzej ženy, ktorú som nevidela a nepoznám“. To radšej
Sunar.
Asi som od prírody nenapraviteľný optimista až idealista,
ale vzalo ma to. Vôbec totiž nerozumiem viacerým veciam:
ako môže byť jedna normálna

mama deň pred pôrodom čistá
ako ľalia bez HIV, syfilisu a iných „príkras“, ktoré treba vyšetriť pre zdravotnú neškodlivosť mliečka, ale prekročením
istej „nedefinovateľnej“ hranice
už to kdesi schytá? Koľko je takých mám, ktoré sú ochotné a
schopné darovať svoje mliečko
iným deťom ? (Dá to dosť práce
navyše a hociktorá to robiť nebude. Žeby to robili práve tie
rizikové… pochybujem.) Aké
pravidlá sú pre nás vlastne dôležité? Tie finančné? Či tie zdravotné?
Mária Kohutiarová,
kohutiarova.blog.sme.sk

Ako prejsť pohovorom v IT firme
Byť nezamestnaný nie je zábava, o
to menšia, ak popri
tom zmeníte miesto
krajiny. Ešte pred
tým, než som sa
sťahoval z Haify do Seattlu, poslal som svoj životopis pár firmám s tým, že do Seattlu pricestujem o mesiac.
V prvej firme som mal pohovory tri, najprv pohovor s riaditeľom, ktorý ma ohromil vedomosťami z matematiky, ktoré
som u ekonóma neočakával. Potom som mal pohovor s matematikom, ktorý sa snažil overiť
moje základné vedomosti z matematiky, a tak sme tam diskutovali o maticiach a determinantoch. Keďže som si nič nepamätal, všetko som musel krvopotne odvodiť.
Posledný pohovor som mal s
programátorom, ktorý mi dal
vyriešiť hlavolam a naimplementovať nejakú rekurziu - taký typický pohovor v Microsofte. Keďže som prešiel za svoj
krátky život už 15 pohovormi v
Microsofte, bola to tá najľahšia
časť.
V ďalšej firme som sa ukázal
deň na to a po 30 minútach som
tušil, že toto chcem robiť, toto
sú ľudia, s ktorými chcem spolupracovať (šibnutí ako ja). Prvý
pohovor som mal s jedným pro-

fesorom z Oregonskej univerzi- com/y26ahg. Buďte pripravený,
ty, ktorá s firmou spolupracuje. že vám dajú určite hlavolam,
Profesor mal množstvo otázok a ktorý nepoznáte.
Nebojte sa, že sa môžete pona väčšinu som odpovedal až
príliš jednoducho – neviem. Po- mýliť a nájdete nesprávne riesledný pohovor bol s CEO, ktorý šenie. Raz som na pohovore
sa ma spýtal, čo je moja najsil- ženskú tak zmiatol, že už ani
nejšia a najslabšia stránka. Na nevedela, aké je správne riešenie... Tak som ju
obidve otázky som
upokojil, že som
odpovedal rovnaSmelo
sa
zmiatol nie len ju,
ko, čím som ho
pustite ale aj seba.
prekvapil, ale po
n Pripravte sa aj
mojom vysvetlení do odpovede,
na to, že na tabuli
to aj pochopil.
budete musieť imZopár
tipov, veď ani oni
plementovať v nepretože pohovory nevedia
jakom programopre slovenských
vacom jazyku nepraktikantov
v správnu
jaký algoritmus, a
Microsofte sa čo- odpoveď.
nezabudnite - vždy
skoro začnú:
Ide len o to,
m Nedostanete
so
zvukovým
otázku, na ktorú aby videli, že
sprievodom, nikdy
by ste nemali venemlčte, vždy vydieť odpovedať, aj vám to myslí.
svetľujte, ako a
keď je úplne šialeprečo to tak robíte.
ná a typu: „Koľko
Microsoft je o kobenzínok sa namunikácii a ak nechádza v USA?“.
viete komunikoTakže sa smelo pustite do odpo- vať, tak pravdepodobnosť, že
vede, veď ani oni nepoznajú pohovorom úspešne prejdete, je
správnu odpoveď. Ide len o to, malá.
n Ak neviete, povedzte to na
aby ste sa dostali k nejakému
rozumnému číslu a aby videli, plné ústa, veď aj tak by na to
že vám to myslí a že viete hľa- prišli... Alebo čo robím ja, je, že
im v jednej minúte poviem
dať originálne cesty k riešeniu.
n Pripravte sa aj na hlavo- všetko, čo o tom viem a dodám:
lamy, dobrý zdroj na precviče- to je naozaj všetko čo o tom
nie závitov je tu: http://tinyurl. viem.

n Záverečná, možno najdôležitejšia rada – ukážte im svoju
vášeň k tomu, čo robíte...
Nakoniec som sa zamestnal v
malej firme. Neskôr sa ozval
Microsoft, bolo však neskoro.
Sedím si prvý týždeň vo svojom
novom zamestnaní a v tom mi
volá Amazon.com, že mám prísť na pohovor... Ozvali sa
takmer po mesiaci, odkedy som
zaslal životopis. O pár dní na to
ďalší telefonát – Google. Doparoma aj s nimi, tam som chcel
naozaj robiť, pretože jeden deň
v týždni môžete robiť na vlastnom projekte.
Prečo volajú tak neskoro?
Samozrejme, som odmietol
obidve ponuky na pohovory, na
čo mi americký kamarát povedal: „Peter, si v Amerike, tu neexistuje medzi zamestnancom
a zamestnávateľom lojalita...
Takisto ako ty môžeš kedykoľvek odísť, oni ťa môžu hocikedy
vyhodiť. Keby som bol na tvojom mieste tak na ten pohovor
idem.“
Dnes som však šťastný, že
som nakoniec nešiel, pretože
toto je prvé z mojich ôsmich
zamestnaní v mojom živote,
kde po dvoch mesiacoch nemám nijaký dôvod o výpovedi
ani len rozmýšľať.

Peter Taraba
taraba.blog.sme.sk

Špeciálny súd odsúdil bývalých šéfov BMG Invest a
Horizont Slovakia.
Súd tak dospel k
tomu, čo už dávno
vedeli takmer všetci: že išlo o
obyčajnú pyramídovú hru, a
nie o seriózne investovanie
prostriedkov vyzbieraných od
klientov.
Jednoducho, išlo o systém,
na ktorom niekto zarobil a
niekto prerobil. V súčasnosti
sa však diskutuje len o odškodnení tých, ktorí na systéme prerobili. Prečo sa však
vôbec nehovorí o tých, ktorí sa
systéme zarobili vďaka vkladom iných ľudí?
Ak vláda odškodní nerozumných,
„poškodených“
klientov, spácha tým veľkú
nespravodlivosť na ostatných
občanoch. Ak chce totiž niekoho odškodňovať, mala by si
peniaze vypýtať od tých, ktorí
vďaka činnosti nebankových
subjektov vyryžovali. Je pri-

tom dosť pravdepodobné, že
medzi tými, ktorých by vláda
odškodnila, by boli aj osoby,
ktoré na nelegálnej činnosti
zarobili. Je toto sociálne spravodlivé?
Čo ak Ferko Mrkvička
najprv na výnosoch v BMG Invest zarobil napríklad 100 000
korún, potom týchto 100 000
(čisto zarobené výnosy) naspäť
„investoval“ s tým, že o ne nakoniec prišiel? Vláda by v tomto prípade neodškodnila tohto
človeka na stratenej istine, ale
na ušlých výnosoch. Podľa súčasnej vlády by sa mali všetci
občania skladať na odškodnenie nerozumných, po peniazoch bažiacich ľudí. Mám však
pre vládu iné riešenie. Nech
najprv zhabe výnosy tých,
ktorí na systéme zarobili, a z
tejto sumy nech odškodní poškodených. Takéto riešenie je
síce právne nemožné, ale morálne spravodlivé.
Igor Surovčík
surovcik.blog.sme.sk

Vladimír Fruni bol potrestaný – tisíckam ľudí zisky zostali.
FOTO – TASR

Dcéra vyplnila dotazník
- Ahoj, miláčik! Čo
bolo v škole?
- Dostala som jednotku.
- To je super. A z
čoho?
- Z takého dotazníka. Anonymného.
- No to som teda veľmi zvedavá, ako sa dá dostať z anonymného dotazníku jednotka.
- To sme vypisovali na občianskej a že vraj sa to posiela
niekam do Bratislavy. Bolo
tam také, že či fajčíme, fetu-

jeme a tak.
- No, ale stále som nepochopila, ako si z toho mohla dostať
jednotku?!
- To je nič, ale Mlča z toho
dostal štvorku! Lebo zaškrkol,
že fajčí a furt požíva alkoholické nápoje.
- Veď si povedala, že to bol
anonymný dotazník.
- To ano, ale mali sme ho
učiteľke k stolu nosiť po jednom.
Natália Blahová
nataliablahova.blog.sme.sk

