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Spoľahlivé a kvalitné dodávky tepla a teplej vody pritom nie
sú samozrejmosť, nakoľko je potrebné neustále investovať do
modernizácie a údržby tepelnej infraštruktúry. Aj tento rok sme
úspešne zvládli všetky plánované práce počas letných mesiacov
ako aj pandémie, a tak aj túto zimu strávite v teple domova.

Veolia Slovensko
aj na Facebooku

Nikdy sme sa netajili ambíciou neustále hľadať spôsoby, ako
zvyšovať energetickú efektívnosť, znižovať emisie, využívať obnoviteľné zdroje energie pri výrobe tepla, a preto už teraz pracujeme na koncepcii rozvoja diaľkového vykurovania v Petržalke.
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Vedeli ste, že Veolia sa už viac
ako 25 rokov stará o váš tepelný
komfort? Áno, dá sa povedať, že
roky pre vaše domácnosti vyrábame a dodávame teplo a teplú
vodu prostredníctvom centrálneho zásobovania teplom, ktoré
patrí k najekologickejším a najefektívnejším spôsobom vykurovania nielen na Slovensku, ale aj
vo vyspelej Európe. Okrem výroby zeleného tepla prináša vám,
našim zákazníkom, aj veľa iných
výhod, ako napríklad spoľahlivosť, bezpečie a pohodlie.

Som nesmierne rád, že i v ťažkých a neistých časoch pandémie
sme spoľahlivým partnerom pre všetkých našich zákazníkov pri
dodávkach tepla. Naďalej robíme dôležité opatrenia, aby sme
ochránili zdravie našich zamestnancov a boli vám k dispozícii
24 hodín denne. Je to totiž o zodpovednosti. O zodpovednosti
k vám Petržalčanom, k našim zamestnancom a v neposlednom
rade k sebe samým.
Aj preto ak v Petržalke nájdete „podpis“ Veolia na detskom ihrisku, na opravenej lavičke či na namaľovanej fasáde, vedzte, že to
sme my, tak to cítime. Preto v Petržalke podporujeme komunitné aktivity zo sociálnej oblasti, z oblasti kultúry a životného prostredia. Zároveň motivujeme aj našich zamestnancov z radov
Petržalčanov pri realizácii ich dobrovoľníckych projektov, ktoré
prispievajú ku krajšej Petržalke. Zodpovední a stabilní partneri
to tak robia.
Práve v týchto dňoch, keď čelíme celosvetovej pandémii, vám
chcem všetkým popriať najmä veľa zdravia a síl v nadchádzajúcom období. Verím, že situácia sa zlepší a náš život sa opäť vráti
do normálu.
Prajem vám príjemné čítanie.

Časopis skupiny Veolia Energia Slovensko
Redakčne pripravili:
Lucia Burianová, Katarína Fúrová,
Michal Hrebík, Peter Kurilla,
Kontakt: komunikacia@veoliaenergia.sk
Grafické spracovanie a tlač: antre public, s.r.o.
Náklad: 36 000 ks zadarmo | www.veoliaenergia.sk

2

Peter Dobrý, generálny riaditeľ
skupina Veolia Energia Slovensko

Zelená Petržalka

aj vďaka centrálnemu zásobovaniu teplom
Centrálne zásobovanie teplom (CZT) v súčasnosti patrí k najefektívnejším a najekologickejším spôsobom vykurovania a dodávky teplej
vody do domácností. Medzi hlavné výhody
CZT patrí aj spoľahlivosť a bezpečnosť, ktoré
pre obyvateľov Petržalky zabezpečuje spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s.
ČO MOŽNO NEVIETE O CZT?

Centrálne zásobovanie teplom, niekedy
označované aj ako diaľkové vykurovanie
alebo sieť diaľkového tepla, predstavuje možnosť, ako efektívne a ekologicky
zásobovať teplom veľké aglomerácie.
Úspešným príkladom využitia CZT je aj
najväčšia mestská časť v strednej Európe
– bratislavská Petržalka s takmer 40-tisíc
domácnosťami pripojenými na CZT. Tento spôsob vykurovania sa využíva nielen
u nás na Slovensku, ale je preferovaný
aj v európskych krajinách, či už ide o susedné Rakúsko, o Českú republiku, alebo
o Dánsko, či Fínsko.

ZELENÉ VYKUROVANIE
V PETRŽALKE

Centrálne zásobovanie teplom v Petržalke tvorí 21 výhrevní s celkovým inštalovaným výkonom takmer 303 MWt. Sieť
petržalského CZT má viac ako 160 kilometrov potrubia v rámci tepelných rozvodov, čo predstavuje vzdialenosť zhruba
medzi Bratislavou a Banskou Štiavnicou.
Tepelné rozvody prepájajú výhrevňu
s odovzdávacími stanicami tepla (OST) a
bytovými domami – odberateľmi. Jedna
výhrevňa v MČ Petržalka zásobuje v priemere asi 1 900 domácností.

AKÉ VÝHODY VÁM PRINÁŠA
CZT OD VEOLIE?
Myslíme a konáme ekologicky
Mnohí ani netušia, že aj to čím kúrime,
môže ovplyvniť kvalitu životného prostredia a že medzi najekologickejšie spôsoby
vykurovania patrí práve CZT. Je to preto,
lebo teplo sa vyrobí spoločne v jednom
centrálnom zdroji a prostredníctvom
podzemných rozvodov sa dodá do viacerých bytových domov súčasne. Komíny
na týchto obytných domoch sú nahradené jedným, ktorý je situovaný v rámci výhrevne. Komín výhrevne je neustále monitorovaný – kontrolovaný a musí spĺňať

prísne limity vypúšťaných emisií, v zmysle zákona. Aj mestská časť
Petržalka chráni ovzdušie a zdravie svojich obyvateľov využívaním ekologického
diaľkového vykurovania.

Sme inovatívni: kráčame s dobou
Tam, kde je rozvinuté CZT majú ľudia
okrem čistejšieho ovzdušia aj smart
energiu. Teda energiu vyrobenú efektívne, nízkouhlíkovými spôsobmi. Je dôležité uvedomiť si, že celkovú úsporu energie
možno dosiahnuť hlavne zodpovedným
prístupom k vlastnej spotrebe.
Významnou fázou modernizácie petržalského systému CZT bola inštalácia
kogeneračných jednotiek v 18 výhrevniach a výroba elektrickej energie a tepla
vysokoúčinnou kombinovanou výrobou
(VÚ KVET). Ide o najväčší kogeneračný
park tohto druhu na Slovensku, za ktorý
mestská časť získala prestížne európske ocenenie Cogen Europe Recognition
Awards 2015.
Spustením tohto projektu sme zvýšili
spoľahlivosť výroby a dodávky tepla a
teplej vody pre petržalské domácnosti a
súčasne zlepšili kvalitu ovzdušia vo vašej
mestskej časti.

Urobíme to za vás: komfort
a pohodlie na prvom mieste
Výhodou CZT je aj to, že všetko potrebné
na zabezpečenie dodávky tepla až k vám
domov zariadia odborníci 24 hodín

denne a 365 dní v roku. Vždy sa môžete
spoľahnúť na nepretržitý dohľad nášho
dispečingu a nonstop havarijnú službu.
Naši odborníci sa priebežne starajú o dôkladnú údržbu a obnovu tepelných zariadení a zabezpečujú pravidelné servisné
kontroly a revízie zariadení.
Odberateľom tak odpadá starosť o zabezpečenie paliva, správne nastavenie
a chod spaľovacieho zariadenia, o jeho
servis, údržbu a revízie. Náš zákazník
má jedinú starosť: otočiť termoregulačným ventilom na radiátore a nastaviť si
požadovanú teplotu, aby sa doma cítil
príjemne.

Spoľahlivo a bezpečne:
istota tepla po celý rok
Všetko neprestajne sledujeme, a keď nastane porucha alebo havária, okamžite
ju riešime. Teplo vyrábame v bezpečnej
vzdialenosti a k vám je prenášané v podobe horúcej vody, ktorá nehorí, nie je jedovatá ani nemôže vybuchnúť. Vždy však
máme pripravené aj záložné zdroje tepla,
takže s nami máte istotu, že sa dodávky
tepelnej energie nikdy neprerušia.

Lucia Burianová, senior manažér
pre komunikáciu a marketing

PRI JEDNOTLIVCOVI TO ZAČÍNA

Vďaka vám je naše teplo ešte

ekologickejšie
ČÍM VIAC DOMÁCNOSTÍ VYUŽÍVA CZT,
TÝM VIAC ŠETRIA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.
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Údržba a modernizácia

Vízia do budúcnosti

Dňa 1. mája 2020 boli naplnené legislatívne podmienky na ukončenie dodávok tepla do
systému ústredného kúrenia (ÚK) pre vykurovaciu sezónu 2019/2020. Váš dodávateľ
tepla, spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s., však už v tomto čase finišovala s nevyhnutnou administratívnou prípravou akcií modernizácie a tzv. významnej údržby súboru
technologických zariadení na výrobu a distribúciu tepla a teplej vody pre takmer 40-tisíc
petržalských domácností.

Zvyšovanie energetickej efektívnosti, znižovanie emisií skleníkových plynov prostredníctvom zariadení vyrábajúcich energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) a na báze vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚ KVET), ktoré sú nástrojom tzv.
dekarbonizácie, a postupný prechod mestskej časti Petržalka ako celku do pásma uhlíkovej neutrality je jeden zo strategických cieľov vášho dodávateľa energií – spoločnosti
Veolia Energia Slovensko, a. s.

centrálneho zásobovania teplom
v Petržalke v roku 2020

O náročnosti tejto práce svedčí rozsah
existujúcej infraštruktúry tepelného
hospodárstva a relatívne krátke obdobie
letných mesiacov, keď musia byť naplánované práce zrealizované, skontrolované a otestované na plnú prevádzkovú
zaťaž, a to všetko počas plného chodu
prevádzky, t. j. zásobovania odberateľov
teplou vodou.
Krátke plánované odstávky počas leta,
ktoré si mohli odberatelia na vybraných
uliciach všimnúť, slúžia na vykonanie
nevyhnutných prác pripojenia nových –
modernizovaných – zariadení do súboru
centrálneho zásobovania teplom (CZT).

AJ POČAS PANDÉMIE
PREBIEHALI MODERNIZÁCIE
A ÚDRŽBY

Počas uplynulého obdobia, ktoré sa nieslo v duchu sprísnených opatrení v súvislosti s celosvetovou pandémiou, sa podarilo zrealizovať všetky plánované opravy,
legislatívou dané kontroly – revízie – zariadení, ako aj procesy modernizácie, aby
bolo tepelné hospodárstvo v mestskej
časti Petržalka bezpečné, spoľahlivé a
plne pripravené na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu.
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PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
POČAS LETA

Letné obdobie zároveň ponúklo priestor
na realizáciu pravidelnej údržby zariadení tepelnej sústavy tak na strane dodávateľa, ako aj na strane odberateľov. Ide
predovšetkým o rekonštrukčné práce na
rozvodoch a na zdravotechnike bytových
domov, keď pracovníci Veolie poskytujú
odberateľom plnú podporu pri príprave
realizácie aj počas nej. Sú to práce spojené
s posudzovaním projektových dokumentácií, zmien zapojenia, výmeny, opráv a
rekonštrukcií vnútorných rozvodov tepla,
s vypustením – odtlakovaním – a napustením systému pre rekonštruovaný bytový dom, technické poradenstvo a pod.
Počas leta, samozrejme, vo väčšej miere
prebiehali aj práce iných subjektov (dodávateľ pitnej vody, elektrickej energie,
práce samospráv), ktoré v mnohých prípadoch priamym spôsobom ovplyvňujú
dodávky teplej vod, resp. jej prerušenie.
Pri ohlásenom prerušení elektrickej energie alebo dodávok pitnej vody pre technologické zariadenia výhrevní a odovzdávacích staníc nie je možné uspokojiť ani
dopyt nášho klienta – odberateľa – po
teplej vode.

Na overenie dôvodov nedostupnosti teplej vody však Petržalčania môžu navštíviť
sekcie Aktuálnych porúch a Plánovaných odstávok na našej webovej stránke
veoliaenergia.sk alebo priamo telefonicky kontaktovať nonstop dispečing.

VÄČŠIA SPOĽAHLIVOSŤ
A BEZPEČNOSŤ DODÁVOK
TEPLA PRE DOMÁCNOSTI

Významnou alebo úplnou modernizáciou prešlo v tomto roku až 15 odovzdávacích staníc tepla (OST) v lokalitách Lúky I,
II a III (8), Dvory III, IV, V a VI (5), Háje I a
III (2). Rekonštrukciou zdrojovej časti prešli 3 výhrevne, konkrétne v lokalite Dvory
IV, Háje II a III. Významným spôsobom sa
tým zvýšila spoľahlivosť zariadení a tým
aj bezpečnosť dodávok tepla.
Cieľom spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s., je priniesť Petržalčanom
v oblasti výroby a dodávok energií v reálnom čase také riešenia, ktoré sú v súlade so smerovaním modernej Európy, sú
trvalo udržateľné a ktoré aktívne znižujú
podiel emisií CO2, skleníkových plynov a
tuhých znečisťujúcich látok na jednotku
vyrobenej energie.
Peter Kurilla,
senior manažér pre CZT – región Západ

modernizácia centrálneho
zásobovania teplom v Petržalke

Ciele ako uhlíková neutralita, šetrné využívanie prírodných zdrojov, energetická
efektívnosť a všeobecne zodpovedný prístup k životnému prostrediu sú aktuálne
v ambicióznom rozsahu presadzované
tak na európskej, ako aj na domácej politickej a spoločenskej úrovni. Sú to ciele,
ktorých výsledný efekt sa po ich naplnení kvalitatívne premietne do života
nás všetkých, ako aj do života budúcich
generácií. Snaha o zlepšovanie kultúry
a prostredia by však v prvom rade mala
vychádzať od jednotlivca a mala by byť
kolektívne presadzovaná nami všetkými
v rámci všeobecnej spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti.

ZELENÁ ENERGIA OD VEOLIE

Mestská časť Petržalka ako najväčšia
ucelená bytová aglomerácia v strednej
Európe má vďaka unikátnemu rozsiahlemu systému centrálneho zásobovania
teplom (CZT) veľký potenciál dosiahnuť
v reálnom čase výrazný posun smerom
k naplneniu uvedených cieľov.
Ambíciou spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s., je v úzkej spolupráci s mestskou časťou Petržalka modernizovať
technologické celky reťazca systému CZT

na takú úroveň, aby minimálne 50 % celkovej spotreby tepla (ústredné kúrenie
+ teplá voda) bolo vyrobeného technológiou využívajúcou obnoviteľné zdroje
energií a zdrojmi na VÚ KVET.

STANE SA PETRŽALKA
SMART CITY?

Prechod systému CZT v mestskej časti
Petržalka do tzv. smart cities, keď bude
systém okrem výroby a distribúcie energií schopný aj akumulovať – skladovať,
musí zároveň spĺňať vysoké nároky na
ekonomickú udržateľnosť a zároveň primeranú cenu tepla pre koncového spotrebiteľa. Vybudovanie tzv. inteligentného
CZT (IV. generácie) prinesie aj napríklad
možnosti na široký rozvoj ekologicky
priaznivej elektromobility budovaním
nabíjacích staníc napájaných priamo zo
zdroja v mestskej časti.

KONCEPT ROZVOJA
DIAĽKOVÉHO VYKUROVANIA

Spoločnosť Veolia Energia Slovensko,
a.s., chce túto jedinečnú príležitosť na
významnú modernizáciu v Petržalke využiť, preto už teraz pracujeme na kon-

cepte rozvoja CZT v najbližšom období,
ale zároveň aj v dlhodobom výhľade. Vo
Veolii vieme, že inovatívne a zároveň environmentálne priaznivé riešenia výroby
distribúcie a skladovania energií pri zachovaní stability cien pre spotrebiteľov
sú v systéme CZT Petržalka možné a v reálnom čase realizovateľné.
Veríme že diskusiou na odbornej úrovni
s predstaviteľmi samosprávy a s odborníkmi v oblasti energetiky vieme Petržalku v danej oblasti posunúť medzi TOP
mestá Európy. Hovorí sa, že „pripraveným šťastie praje“, preto vyvíjame maximálne úsilie, aby sme pre systém CZT
v Petržalke a v konečnom dôsledku pre
samotných Petržalčanov pripravili projekty financované EÚ z tzv. plánu obnovy,
z modernizačného a z inovačného fondu
alebo aj z európskych štrukturálnych a
investičných fondov už v rámci programového obdobia 2021 –2027.

Peter Kurilla,
senior manažér pre CZT – región Západ
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O odstávkach tepla a teplej vody
informujeme na našej webstránke
Chceli by sme vás informovať, že na našej internetovej stránke www.veoliaenergia.sk
nájdete oznamy nielen o plánovaných, ale aj o aktuálnych poruchách v dodávkach tepla
a teplej vody.

Informácie o aktuálnych poruchách sú
dostupné pre bratislavské mestské časti
Petržalka, Dúbravka a Podunajské Biskupice a v blízkej budúcnosti budú pribúdať ďalšie lokality. V prípade plánovaných odstávok uverejňované informácie
pokrývajú všetky mestá a obce v pôsobnosti Veolie.
Návštevníci webu sa k oznamom najrýchlejšie dostanú prostredníctvom
dvoch farebných blokov na pravom okraji
domácej stránky www.veoliaenergia.sk.
Správcovia objektov, ktorých sa to týka,
sú súbežne s oznamom na našej internetovej stránke informovaní aj e-mailovou
notifikáciou

Veolia Slovensko
aj na Facebooku
Veolia Slovensko je už aj na
sociálnej sieti Facebook. Veríme,
že sa stanete jej fanúšikom a že si
zaslúži váš Like/Páči sa mi to.

Na profile budeme zverejňovať informácie z oblasti environmentálnych, vodohospodárskych, energetických služieb a správy o činnosti našej nadácie. Ak máte témy a informácie, ktoré by
ste na profile radi uvítali, neváhajte a napíšte nám vaše podnety
e-mailom na komunikacia@veoliaenergia.sk. Vaša spätná väzba
nás poteší.
Katarína Fúrová,
špecialista pre komunikáciu a marketing
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Sme pripravení

na druhú vlnu koronavírusu

Michal Hrebík,
manažér prevádzky CZT

Druhá vlna pandémie koronavírusu podľa očakávaní udrela všade vo svete vrátane Slovenska a Bratislavy. Nenechali sme nič na náhodu a po úspešne zvládnutej prvej vlne sme sa
vopred pripravili na druhú vlnu pandémie. Naším hlavným cieľom opäť bude zabezpečiť
spoľahlivé poskytovanie služieb v oblasti dodávky tepla a teplej vody pre našich odberateľov a ochrániť zdravie našich zamestnancov.
ZDRAVIE NAŠICH
ZAMESTNANCOV
JE PRE NÁS PRIORITOU

SME S VAMI ON-LINE
24 HODÍN DENNE

Našich zmenových pracovníkov sme rozdelili na viaceré samostatné tímy, aby
sme minimalizovali vzájomný styk väčšej
skupiny osôb. Pracovné povinnosti sme si
zadelili tak, aby ich bolo možné vykonávať
osamote, a to všetko s maximálnym prihliadnutím na zabezpečenie nepretržitej
a spoľahlivej dodávky tepla na vykurovanie a na výrobu teplej vody. Naše pracovné
priestory sú pravidelne vetrané a dezinfikované. Okrem hmotných vecí dezinfikujeme aj to najpodstatnejšie v našom
pracovnom prostredí – vzduch – germicídnym žiaričom, ktorý dokáže vydezinfikovať vzduch a zničiť baktérie v ňom.
Pre všetkých pracovníkov sme zabezpečili ochranné, hygienické a dezinfekčné
prostriedky a podnikli sme ďalšie opatrenia, aby sme sa čo najviac ochránili pred
šírením ochorenia COVID-19. Zatiaľ sa
nám to úspešne darí a pevne veríme, že
to všetci spolu zvládneme, nech sa nám
minimálne pracovný život vráti do štandardných koľají.

V prípade problémov s nedodávaním
alebo s nedostatočnými parametrami
dodávky tepla alebo teplej vody kontaktujte náš dispečing telefonicky alebo
e-mailom. Naši odborní pracovníci vám
radi pomôžu s riešením vášho problému. Aj počas tejto zložitej situácie sme
s vami on-line 24 hodín denne.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
email:

dispecing@veoliaenergia.sk
web:

veoliaenergia.sk v časti Kontakt
telefón:

0850 325 542

Veolia hľadá nových kolegov!
Zvárač/
údržbár

Strojník CZT

Skupina Veolia Energia
Slovensko zamestnáva
približne 800 šikovných
ľudí. Našim zamestnancom
ponúkame nadštandardné
pracovné podmienky
a poskytujeme im
zaujímavé benefity.

Elektrikár/
údržbár

Ak máte záujem stať sa členom tímu
našich odborníkov, neváhajte nám poslať
svoj životopis na e-mailovú adresu:

Mechanik/údržbár/
automechanik
ludske.zdroje@veoliaenergia.sk

VIAC INFORMÁCIÍ O PRÁCI VO VEOLII NÁJDETE AJ NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

www.veoliaenergia.sk v časti Kariéra

7

Veolia pomáha
Petržalčanom
Veolia sa stará nielen o tepelný komfort Petržalčanov, ale zaujíma sa aj o dianie v tejto
mestskej časti. Prostredníctvom svojej Nadácie Veolia Slovensko pravidelne podporuje
aktivity v oblasti kultúry, sociálnej pomoci a ochrany životného prostredia v Petržalke.

Podpora kultúry, sociálnej oblasti
a vzdelávania v Petržalke

Podpora počas pandémie
ochorenia COVID-19

Veolia prostredníctvom svojej nadácie pravidelne podporuje aj
aktivity v oblasti kultúry, sociálnej pomoci a vzdelávania v mestskej časti Petržalka.
V rámci podpory kultúrnych akcií finančne prispievala na obľúbené Dni Petržalky. Petržalčania mohli navštíviť aj Deň otvorených dverí v kotolni Veolie, dozvedieť sa viac o výrobe tepla
a teplej vody a lepšie spoznať Veoliu, ako aj jej zamestnancov.
Nadácia prispela i na organizáciu rozličných akcií pre najmenších Petržalčanov, napríklad na podujatia Na palube jednorožca
a Petržalka deťom pri príležitosti ich júnového sviatku.
V sociálnej oblasti Veolia pomohla viacerým organizáciám. Spoločne s nadáciou a so zamestnancami zorganizovala finančné
zbierky pre občianske združenie Brána do života na podporu
vzdelávania detí zo slabších sociálnych pomerov a pre neziskovú
organizáciu Lepší svet na stravovanie pre klientov tohto zariadenia s mentálnym znevýhodnením.
Skupina Veolia Slovensko sa 15 rokov angažuje v projektoch určených pre žiakov základných škôl. Doteraz sa do nich zapojilo
viac ako 40-tisíc žiakov z celého Slovenska. Školské projekty boli
venované vzdelávaniu v oblasti životného prostredia, predovšetkým v poznávaní a podpore biodiverzity. Petržalské základné
školy v týchto projektoch nechýbali a žiaci úspešne prezentovali
svoje školy v rámci celého Slovenska.

Počas jarnej vlny pandémie Veolia mestskej časti Petržalka darovala 20-tisíc ochranných rúšok. Boli poskytnuté ľuďom v prvej
línii – sociálnym pracovníkom, zástupcom občianskych združení, ktorí vykonávajú terénnu prácu, či príslušníkom DHZo Bratislava-Petržalka.

Lucia Burianová
senior manažér pre komunikáciu a marketing

Veolia vysadila stromy v Petržalke
Ochrana a tvorba životného prostredia patria medzi
kľúčové aktivity Veolie v oblasti spoločenskej zodpovednosti. V Petržalke Veolia vysadila približne 50
nových stromov na Holíčskej, Mamateyovej a Strečnianskej ulici, ktoré zvýšili množstvo zelene v tejto
mestskej časti. V rámci projektu Zamestnanecké
granty prispela aj na revitalizáciu školských dvorov
a ihrísk v Petržalke.
Zamestnancom Veolie záleží na tom, ako vyzerajú
mestá, v ktorých žijeme. Preto sa zúčastnili sa na
najväčšom podujatí firemného dobrovoľníctva na
Slovensku s názvom Naše mesto. Aj s ich pomocou
sa vyčistili lužné lesy v Petržalke a záhrady i dvory
v okolí stredísk sociálnych služieb v Bratislave.
V rámci projektu Naše mesto Nadácia Veolia Slovensko prispela aj na vynovenie fasády teplárne, ktorá
susedí s areálom základnej školy na Gessayovej ulici.
Vďaka finančnej podpore nadácie a práci dobrovoľníkov tepláreň získala nový vzhľad.

Inšpiratívne projekty, ktoré vznikli aj vďaka Veolii

Motýlia lúka v bratislavskej Dúbravke pomôže pri vzdelávaní

Vďaka finančnej podpore Veolii vznikol projekt Kvitnúca krajina pre
motýle na Slovensku a v Rakúsku v lokalite Pri kríži v bratislavskej
Dúbravke.
Kvitnúca lúka pozostáva z mnohých pôvodných rastlinných druhov,
ktoré lákajú motýle zo širokého okolia. V priebehu tohto roka sa
nainštalovalo niekoľko náučno-poznávacích prvkov. Motýlie piškvorky
prostredníctvom kreslených detailov zo života motýľov návštevníkom
priblížia celý vývinový cyklus od vajíčka cez húsenicu, kuklu až po
dospelého jedinca 16 motýlích druhov. Okrem revitalizácie okolitého
prostredia priestor poslúži aj na realizáciu divadelných vystúpení zameraných na ekologickú výchovu mladších generácií. Projekt vznikol
v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením.
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Detské ihriská potešili najmenších vo viacerých mestách
Veolia myslí aj na deti v mestách, v ktorých pôsobí. Prostredníctvom Nadácie Veolia Slovensko zafinancovala výstavbu niekoľkých
ihrísk v Lučenci, Fiľakove, Prievidzi, Zvolene, Handlovej a Tatranskej
Štrbe. Minulý rok otvorila nové a bezpečné ihriská nielen pre deti
ale aj pre dospelých. Najmenší Lučenčania sa potešili napríklad
novým preliezačkám, hojdačkám, pieskoviskám a domčekom.
Najväčšou a zároveň jedinou atrakciou v meste je lanovka, ktorú si
deti hneď obľúbili. Pri projektovaní nadácia myslela aj na mládež
a na rodičov, ktorí môžu využiť viaceré fitnes prvky, ako aj altánok
určený na stretávanie sa a trávenie času vonku.

9

Zamestnanci Veolie
pomáhajú Petržalke
Nadácia Veolia Slovensko pravidelne podporuje dobrovoľnícke aktivity zamestnancov
Veolie z Petržalky. V rámci projektu Zamestnanecké granty finančne prispela na projekty
predovšetkým pre materské a základné školy v tejto mestskej časti. Ich predkladateľom
boli často rodičia z radov zamestnancov, ktorí vo svojom voľnom čase priložili ruku k dielu
aj za pomoci ostatných rodičov a dobrovoľníkov.

Prevencia obezity u najmenších

Vybudovanie lezeckého kopca pre škôlkarov

V rámci prevencie obezity u detí v predškolskom
veku nadácia podporila projekt na rozvoj telesnej
zdatnosti a posilnenie zdravého životného štýlu
u detí navštevujúcich MŠ Machárová. Nadácia
prispela na nákup zdravotných a ortopedických
pomôcok určených na podporu zdravého pohybu
detí a na predchádzanie obezity a iných zdravotných problémov u detí.

Škôlkari z MŠ Turnianska sa mohli tešiť z lezeckého kopca. Vďaka finančnej
pomoci nadácie a ochote rodičov dobrovoľníkov sa podarilo pre nich vytvoriť nový priestor na hru a prispieť k zlepšeniu ich pohybových zručností. Materská škola postupne realizovala modernizáciu dvora, ako aj vybudovanie
lezeckého kopca využitím recyklácie pneumatík. Nadácia Veolia Slovensko
prispela na nákup zeminy a ďalších komponentov a hracích prvkov na vybudovanie kopca.

Revitalizácia zelene a úprava školského ihriska
Revitalizácia školského areálu na Tupolevovej ulici sa robila postupne prostredníctvom dvoch zamestnaneckých grantov, v rámci ktorých sa skrášlilo
a skvalitnilo prostredie dvora. Financie sa použili najmä na doplnenie zelene vrátane vysadenia tují, na nový piesok do doskočiska a na jeho prekrytie
plachtou. Touto revitalizáciou vznikol nádherný športový areál vhodný na
športové podujatia.
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Lucia Burianová
senior manažér pre komunikáciu a marketing

Úpravy školskej záhradky,
fasády školy, priestor na sedenie
Vďaka finančnej podpore Nadácie Veolia Slovensko si ZŠ Dudova na úpravu školskej záhradky mohla kúpiť kvety, zeminu na sedenie, farby, kvalitnú lavičku a odpadkový kôš. Do
záhradky pribudla aj markíza na prekrytie sedenia a sud na
dažďovú vodu. Spoločne sa tak pre deti i pre zamestnancov
podarilo vytvoriť lepšie podmienky nielen na výchovno-vzdelávací proces, ale aj na mimoškolskú činnosť.

Nový náter na školskom plote
Vďaka finančnej podpore Nadácie Veolia Slovensko a šikovnosti rodičov sa podarilo spoločne natrieť plot v materskej
škole na Bradáčovej ulici, ktorý oživil celý areál. Nový náter
zároveň ochráni plot pred korodovaním a zvýši bezpečnosť
detí počas hrania na školskom dvore. Nadácia Veolia Slovensko financovala kúpu farieb o potrieb na maľovanie.

Podpora vyučovacieho procesu pre
žiakov so zdravotným znevýhodnením
Nadácia Veolia Slovensko prispela na skvalitnenie vyučovacieho procesu pre žiakov s poruchou autistického spektra na ZŠ
Prokofievová. V rámci dvoch zamestnaneckých grantov zabezpečila špeciálnu tabuľu pre žiakov na rozvoj grafomotorických
zručností a relaxačné, reedukačné a kompenzačné pomôcky.
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Krížovka

Znenie textu novej krížovky nám môžete posielať do 31. 12. 2020
e-mailom na adresu: komunikacia@veoliaenergia.sk. Pripojte heslo
„KRÍŽOVKA“ a nezabudnite uviesť svoje meno a priezvisko.
Spomedzi súťažiacich so správnymi odpoveďami budú
vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí budú odmenení cenami.

Nájdi 5 rozdielov

Ceny:
1. cena: 50 € na nákup v kníhkupectve Martinus,
2. cena: 30 € na nákup v kníhkupectve Martinus,
3. cena: 20 € na nákup v kníhkupectve Martinus.

