NADÁCIA DALKIA SLOVENSKO

P

oskytnutie finančných prostriedkov na nákup sanitného
zariadenia bezbariérovej toalety a umyvárne pre Základnú
školu s materskou
lovek s telesným postihnutím má rovnaké potreby ako
školou vo Vrábľoch
všetci ostaní, na ich uspokojenie však potrebuje určité

Č

O

bmedzenia takéhoto charakteru sa nachádzajú
aj v školách. Bezproblémové pôsobenie
žiakov s telesným postihnutím v škole si
vyžaduje špeciálne upravené priestory, ktoré
by ich neobmedzovali vo výkone bežných
činností. Na Slovensku je však bezbariérových
škôl ešte stále pomerne málo. To však nemení
nič na fakte, že aj tie, ktoré existujú, sa boria
s mnohými problémami. Za bariéry sa považujú
prekážky, pre ktoré nie je zdravotne postihnutý
žiak schopný sa premiestňovať, orientovať,
dorozumievať, zabezpečiť si sebestačnosť
rovnakým spôsobom ako zdravá fyzická osoba
rovnakého veku. Hovorí pani Mgr. Anna Urbanská,
riaditeľka ZŠ a MŠ Lúky vo Vrábľoch: „Našu
školu navštevujú žiaci s telesným postihom,
ktorí sú integrovaní v bežných triedach. Máme už
vybudovaný bezbariérový vchod a urobené úpravy
v triedach. K zlepšeniu kvality života týchto žiakov
prispeje i odstránenie problémov pri hygienickej
starostlivosti. Náplňou nášho projektu, ktorý sme
adresovali na NADÁCIU DALKIA SLOVENSKO

podmienky. Každodennou súčasťou života človeka s telesným
postihnutím je aj v dnešnej modernej dobe prekonávanie
architektonických, dopravných a iných bariér.
(NDS), bolo preto vybudovanie bezbariérovej
toalety a umyvárne. Projekt sa zo strany NDS
stretol s pozitívnym ohlasom a bol schválený.
A to bola príležitosť pre našu školu. Prebudovali
sme staré a nevyhovujúce priestory a vytvorili
nové, dostatočne priestranné, aby v nich bola
možná ľahká manipulácia s invalidným vozíkom.
Pre žiakov so zníženou schopnosťou pohybu sú
nielen komfortné, ale predovšetkým funkčné.
Protišmyková podlaha bez prahov je v celom
priestore toaliet, aby bola zachovaná bezpečnosť
pri základných hygienických úkonoch. Pomocou
pre vozíčkarov je pevne uchytené držadlo na
stene, ale aj pohyblivé držadlo, ktoré sa v prípade
asistencie ďalšieho človeka dá sklopiť. Ďalšou
pomôckou je bezbariérové umývadlo, ktoré má
prednú stranu ohnutú dovnútra, a špeciálne

upravený sifón umožňujúci ľahší prístup k umývadlu. Súčasťou nadštandardnej výbavy toalety je
aj bidet. Účelovosť priestoru uľahčuje život telesne
postihnutým žiakom školy. Využitie tohto projektu
je dlhodobé. Finančné prostriedky z NADÁCIE DALKIA SLOVENSKO nám umožnili nákup
sanitného zariadenia bezbariérovej toalety a umyvárne (záchodová misa, bidet, umývadlo). Zakúpili
sme prídavné zariadenia – madlá, vešiaky, držiaky
na uteráky, drobné prídavné zariadenia do kúpeľne a
záves. Kompletne sme vymenili obkladačky a dlažbu. Z prostriedkov boli financované všetky práce
vrátane maľovky stien a náterov dverí. Vyjadrujeme srdečné poďakovanie NADÁCII DALKIA SLOVENSKO za podporu nášho projektu, ktorý slúži
telesne postihnutým žiakom.“

Rekonštrukcia učebne hudobnej výchovy
Z

ákladná škola Tupolevova 20 v Bratislave je spoločnosti Dalkia a.s. dobre známa najmä vďaka účasti na mnohých projektoch, ako napr. Planéta pre
malého princa alebo Mestá okolo sveta, ktoré organizujeme pre žiakov základných škôl. Dalkia a.s. v súčasnosti realizuje projekt inštalácie solárnych

panelov na streche školy s využitím solárnej energie na ohrev teplej vody pre okolostojace obytné domy. Základná škola Tupolevova bola pre tento projekt
vybratá na základe výhodnej polohy vhodnej plochy na osadenie solárnych panelov, ako aj blízkosti odovzdávacej stanice tepla pre okolité obytné domy,
v ktorej je možné valorizovať získanú solárnu energiu prípravou teplej vody zo solárneho ohrevu, a tiež na základe vhodného priebehu spotreby teplej
vody a jej kvantity na danom okruhu. Za možnosť využitia tejto plochy
a vzájomnú spoluprácu po dohode s riaditeľom školy NADÁCIA DALKIA
SLOVENSKO poskytla škole dar na rekonštrukciu učebne hudobnej
výchovy. Rekonštrukcia spočívala vo výmene svietidiel, v oprave
plafónu, vo vykonaní nového náteru stien, výmene koberca a v položení
plávajúcej podlahy do polovice učebne. Práce prispeli k skvalitneniu
a zefektívneniu vyučovacieho procesu a ku skultúrneniu a k revitalizácii

Trieda pred rekonštrukciou

Trieda po rekonštrukcii

vnútorných priestorov školy.
Anna Kmeťová, Dalkia a.s.

Redakcia časopisu Dalkia Journal Slovensko by sa vám všetkým chcela poďakovať za príjemnú spoluprácu v roku 2009.
Veríme, že sa spolu s nami budete aj v novom roku podieľať na tvorbe časopisu a posielať nám i ďalej zaujímavé
články a fotky.
S radosťou prijmeme aj návrhy a nápady na zlepšenie obsahu nášho a vášho časopisu.
Prajeme vám úspešný rok 2010, veľa zdravia a pracovnej pohody.
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