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Cviãenie VODA 2009

„Malkáãi“ z Lietavskej pote‰ili seniorov
Deti z Materskej ‰koly na Lietavskej ulici pri‰li na zaãiatku novembra pote‰iÈ seniorov do ich
klubu na Vy‰ehradskej ulici. Dva
t˘Ïdne usilovne nacviãovali tanãeky, básniãky i pesniãky a za
svoju ‰ikovnosÈ si vyslúÏili okrem
potlesku aj sladkú odmenu. Pani
uãiteºka Naìa Sûvská nám prezradila, Ïe aj keì i‰lo o ich premiéru, tréma ostala za dverami a
deti si vystúpenie uÏili: „Boli veºmi ‰ikovné a zvládli to v˘borne.
Musím priznaÈ, Ïe som ãakala
trochu star‰ie obecenstvo. Som
milo prekvapená, vládne tu veºmi mladistv˘ duch, tunaj‰í seniori
sú mladí srdcom i vizáÏou.“

O tom, Ïe na Vy‰ehradskej sa
rozhodne vedia baviÈ, niet poch˘b, o mnohom svedãia i slová
R. BorÏovej, ktorá tento klub vedie: „My nie sme dôchodcovia,
sme seniori! Dôchodca je ten, ão
sedí doma a má otlaãené lakte,
pretoÏe hºadí z obloka, ako tí
aktívni ºudia chodia po ulici. V
klube kaÏdú chvíºu nieão pripravujeme, najnov‰ie chystáme gulá‰párty a posedenie pod jedliãkou. KaÏd˘ je predsa tak˘ star˘,
ako sa cíti.“ A keìÏe sa uplynul˘
mesiac opakovane skloÀovala
úcta k star‰ím, tejto energickej
dáme sme poloÏili otázku, ako
ona vníma prístup spoloãnosti k

t˘m skôr naroden˘m: „Dnes je
dravá doba, úprimne povedané,
keì vidím v autobuse veºmi unaveného mladého ãloveka, ktor˘
sa nepostaví starenke, ani sa mu
nedivím. Ak to zoberiem v globále, myslím, Ïe úctu k star‰ím
skutoãne pociÈujeme. Na tohtoroãnom SeniorFeste sme sa v˘borne bavili, aj keì v budúcnosti
by sme moÏno uvítali lep‰ie rozloÏenie akcií, po intenzívnych
osemnástich dÀoch sme uÏ boli
unavení. KaÏd˘ si v‰ak na‰iel to
svoje, a za tieto podujatia mestskej ãasti ako organizátorovi
festivalu ìakujeme.“
(ld)
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Pod t˘mto názvom sa uskutoãnilo cviãenie, ktoré malo simulovaÈ preru‰enie dodávky pitnej vody do domácností v Bratislave poãas krízov˘ch situácií a
zabezpeãenie núdzov˘ch dodávok pomocou cisterien a následn˘ v˘daj obyvateºom postihnut˘ch oblastí.
Garantom cviãenia bola Bratislavská vodárenská spoloãnosÈ,
a. s., odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu Bratislava a mestská ãasÈ Karlova Ves. Zúãastnili sa na Àom
zástupcovia Ministerstva obrany
SR, Ministerstva vnútra SR, Správy ‰tátnych hmotn˘ch rezerv SR,
Hlavného mesta SR Bratislavy a
jej mestsk˘ch ãastí. Svojho zástupcu samozrejme vyslala aj PetrÏalka. Po úvodn˘ch slovách a
teoretickej príprave bola zaujímavá prehliadka vodárenského
múzea na Karloveskej ceste, ale
aj prehliadka studní v lokalite
SihoÈ. V priestoroch základnej
umeleckej ‰koly bola pripravená
ukáÏka, ako by mohol byÈ reali-

zovan˘ po pristavení cisterny s
vodou jej v˘daj i evidencia podºa
stanoven˘ch noriem.
V areáli divízie v˘roby vody na
Starohájskej ulici v PetrÏalke sa
úãastníci cviãenia zoznámili so
systémom prepravy vody zo
studní s jej úpravou, kontrolou
kvality aÏ po dopravu ku koneãnému spotrebiteºovi. VidieÈ technologické vybavenie, a najmä tri
záloÏné motory, kaÏd˘ s v˘konom 860 kVA s rozmermi 2,8 x
8,5 metra a spotrebou 200 litrov
nafty za hodinu bolo skutoãn˘m
záÏitkom. Sú tam v‰ak v zálohe
na to, aby pri totálnom v˘padku
elektriny túto nahradili, aby
mohli fungovaÈ v‰etky ãerpadlá,
ktoré dodávajú do potrubia vodu urãenú pre koncov˘ch odberateºov. Dobrou správou pre
obyvateºov je, Ïe systém kontroly
kvality je zabezpeãen˘ na takej
úrovni, Ïe k spotrebiteºovi sa nemôÏe dostaÈ voda, ktorá by bola
akokoºvek kontaminovaná a nevyhovovala by hygienick˘m predpisom.
(ka)

UÏitoãná medzinárodná spolupráca
Obchodná Akadémia Imricha Karva‰a sídliaca na Hrobákovej ulici patrí medzi najkvalitnej‰ieh bratislavské stredné ‰koly
v danom odbore. Na zaãiatku novembra si svoju pozíciu e‰te
posilnila nadviazaním partnerstva s Akademie der Wirtschaft
Neusiedl am See v susednom Burgenlande. Slávnostn˘ podpis
zmluvy sa uskutoãnil na rakúskej ambasáde za úãasti veºvyslanca Rakúskej republiky Dr. Helmuta Wesselyho, prezidenta
Krajského ‰kolského úradu Burgenland Dr. Gerhardta Rescha,
prednostky Krajského ‰kolského úradu v Bratislave Mgr. Veroniky Redechovej a oboch riaditeºov ‰kôl Ing. Stanislava
Papánka a Mgr. Rudolfa Denka.
O tom, ão stálo za spoluprácou, ale aj o tom, ão si od tohto
kroku sºubuje OA I. Karva‰a, sme
sa op˘tali jej riaditeºa osobne:
„Iniciatíva pri‰la z rakúskej
‰koly, v ktorej pôsobia aj na‰i
dvaja kolegovia. V urãit˘ch formách a metódach práce sú skutoãne ìalej ako my.
Zmluva sa okrem v˘meny Ïiakov t˘ka aj spolupráce uãiteºov
na úrovni vyuãovania, tu máme
na mysli najmä nemeck˘ jazyk, v
ktorom sa vyuãujú niektoré
odborné predmety. Poãítame aj s
v˘menou skúseností. Chceme

zaãaÈ vzájomnou spoluprácou
v takzvanom e-learningovom
systéme vyuãovania, v systéme
manaÏmentu vzdelávania a pokraãovaÈ v tvorbe spoloãn˘ch
projektov, s ktor˘mi máme dobré skúsenosti uÏ z minulosti.
S rakúskou ‰kolou plánujeme
aj organizovanie interkulturálnych aktivít v rámci oboch regiónov.“
SúãasÈou slávnostného podpisu zmluvy boli aj prezentácie
oboch ‰kôl, ktoré pripravili samotní Ïiaci. Treba pripomenúÈ,
Ïe v systéme vyuÏívania infor-

maãn˘ch technológií máme e‰te
ão dobiehaÈ. OA I. Karva‰a sa aj
touto formou spolupráce pokú‰a
situáciu zmeniÈ. Dúfajme, Ïe sa

postupne in‰pirujú aj ostatné
‰koly, lenÏe bez iniciatívy a podpory kompetentn˘ch orgánov
ostanú poãítaãe a internet zrej-

me e‰te dlho najmä voºnoãasovou aktivitou na‰ich Ïiakov.
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