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Slávnostné odovzdávanie certifikátov V Gánoviach letí dvakrát denne sonda

VEĽKÝ SLAVKOV - V medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre Ichtys vo Veľkom
Slavkove sa konal hodnotiaci záverečný workshop, ktorý bol venovaný ukončeniu projektu s názvom
Dom na polceste - rovnosť pre všetkých v ňom.
Projekt s názvom Dom na polceste
- rovnosť pre všetkých v ňom sa začal 1. októbra 2015 a jeho primárnou
cieľovou skupinou boli mladí dospelí
- odchovanci detských domovov. Tí
v Dome na polceste vo Veľkom Slavkove našli prechodný azyl, a to až
do času, kým si nájdu vlastnú cestu
uplatnenia sa v živote a na trhu práce. Sekundárnou cieľovou skupinou
projektu boli zamestnanci útulku.
Záverečný workshop bol zameraný
na zhodnotenie zrealizovaných aktivít a významným bodom programu
bolo slávnostné odovzdanie certifikátov klientom útulku, ktorí úspešne
absolvovali dva
bloky školení.
Zaujímavé informácie mal
pripravené ex-

terný expert projektu, ktorý zhodnotil vyplnené dotazníky. Tie boli
určené chlapcom, ktorí sú v súčasnosti v Dome na polceste vo Veľkom
Slavkove, jeho zamestnancom a laickej verejnosti. Výsledky ukázali, že
klienti sú s pobytom v tomto útulku spokojní, jeho zamestnanci berú
svoju prácu ako poslanie a široká
verejnosť vníma toto zariadenie ako
veľmi potrebné.
Projekt Dom na polceste - rovnosť pre všetkých v ňom bol podporený sumou 8 076,60 eur z Fondu
pre mimovládne organizácie, ktorý
je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej
spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Dom na
polceste - rovnosť pre všetkých v
ňom je posilnenie kapacít MVO
a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

SEAT LEON X-PERIENCE

Deň otvorených dverí v
meteorologickom pracovisku v Gánovciach sa konal
pri príležitosti Svetového
dňa vody a Svetového dňa
meteorológie. Najatraktívnejším bodom bolo vypúšťanie rádiosondy.
Rádiosondy vypúšťajú denne dve - na poludnie a o polnoci. Rádiosonda počas svojho približne 2-hodinového
letu meria teplotu vzduchu, vlhkosť
vzduchu, atmosferický tlak, smer
a rýchlosť vetra. Letí voľne pripevnená pod meteorologickým balónom.
Tieto informácie vysiela na pozemnú meteorologickú stanicu, ktorá
ich okamžite vyhodnocuje. Údaje sú
k dispozícii pre predpoveď počasia,
pre letovú prevádzku a ďalšie odvetvia. Rádiosonda stojí okolo 100 eur
a je určená na jednorazové použitie
- obsahuje veľmi jemné meracie prístroje, napr. teplomer, ktorý odmeria
teplotu vo veľkom rozsahu. Pri zemi
môžeme mať extrémne aj +50° C ako
je napr. v Údolí smrti, v atmosfére aj
-85° C. Sonda je pri páde poškodená
a už sa nedá použiť. Napriek tomu
má jej krátky život význam. Vedecko-technický pracovník pre meteorológiu a klimatológiu Miroslav Chmelík
povedal: „Jej služba, informácie, ktoré
poskytne a ich využitie ušetria mnoho-

násobne viac peňazí, ako je jej cena.“
Pomocou rádiosondy sa zisťujú rôzne údaje od zemského povrchu až po
dolet balónu. Vedúca úlohy aerologického radiačného centra Anna Pribulová uviedla: „Údaje zo sondy, dokážeme získať len do vzdialenosti, do akej
siahajú naše prístroje a antény, ale spolupracujeme so skupinou rádioamatérov, ktorí ju môžu zachytiť ďaleko nad
územím Ukrajiny, čo je 400-500 km.“
Ľudia nachádzajú sondy v lese,
v poli, vo vlastnom dvore. Zvyknú
takýto roztrhnutý balón priniesť,
nedá sa však už použiť.
Staníc, ktoré zisťujú tieto meteorologické údaje je na svete 900.
Najbližšie sú v Prahe, v Budapešti,
vo Varšave, v Užhorode a vo Viedni.
Gánovské pracovisko patrí k najstarším v Európe. Výškové meteorologické merania tu vykonávajú od
roku 1951.		
(kpa)

VY SI VYBERÁTE CESTU

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom offroad. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiou 4Drive má o 27 mm zvýšenú
svetlú výšku a je k dispozícii s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG.
Pohon všetkých štyroch kolies sa postará o maximálnu stabilitu v akomkoľvek
počasí a na každej ceste. Zvýšený podvozok, ochranné obklady prahov
dverí a podbehov kolies chránia karosériu a súčasne vyzdvihujú dynamický
a robustný charakter vozidla. Teraz aj s predným pohonom a motorom 1,4 TSI.
Príďte na testovaciu jazdu k vášmu predajcovi SEAT.

Spotreba a emisie CO2: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A
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