
 

Tento Svetový deň vody je o urýchlení zmien na vyriešenie krízy v oblasti vody a hygieny. Povzbudzuje ľudí, 

aby vo svojom živote podnikli kroky na zmenu spôsobu používania, spotreby a hospodárenia s vodou. 

Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Voda je pre život ľudí 

nenahraditeľná a nevyhnutná aj pre hygienu, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, podnikanie a priemysel. 

S rastom svetovej populácie narastá aj dopyt po vode, ktorý vyčerpáva prírodné zdroje a  na mnohých 

miestach poškodzuje životné prostredie. Riešenia v boji proti zmene klímy zahŕňajú napr. ochranu oceánov 

a mokradí, zavádzanie vhodných poľnohospodárskych  techník a zvyšovanie bezpečného opätovného 

použitia odpadovej vody. 

 

FAKTY O VODE 
1. Viac ako 1,5 miliardy ľudí nemá žiadny prístup k 

čistej, nezávadnej vode. 

2. Takmer 4 milióny ľudí každoročne zomrie na 

choroby súvisiace s príjmom znečistenej vody. 

3. Priemerné WC spotrebuje 8 litrov čistej vody pri 

jednom spláchnutí. 

4. Na výrobu kilogramu kávy je potrebných až 11 000 

litrov vody. 

5. Na poľnohospodárstvo pripadá zhruba 70% svetovej 

spotreby vody, pričom priemyselné odvetvia 

využívajú len 22%. 

6. 90% odpadových vôd je v rozvojových krajinách 

vypúšťaných do riek a potokov. 

7. Jediným umytím rúk znížite riziko výskytu črevných 

ťažkostí o 35%. 

8. Takmer dva milióny detí zomrie každoročne na 

následky hnačiek spôsobených pitím  zdravotne 

závadnej vody. 

9. Až dve tretiny všetkej vody použitej v bežnej 

domácnosti sa minie v kúpeľni. 

VODA JE NÁŠ NAJCENNEJŠÍ ZDROJ  

POUŽÍVAJME HO ZODPOVEDNE !  
Hoci zmena podnebia môže byť desivá 

a skľučujúca, je tu jeden jednoduchý 

krok, ktorý môžeme urobiť okamžite 

a bude mať veľký význam. 

NEPLYTVAJME VODOU ! 
 

Sladká voda tvorí len 3% percentá všetkej vody na 

Zemi a z toho len časť je vhodná na pitie. Zásoby 

sladkej vody nie sú nevyčerpateľné. Treba ich 

chrániť a rozumne s nimi nakladať. Klimatické 

zmeny ohrozujú pitnú vodu aj na Slovensku. Zdroje 

podzemnej vody sa dopĺňajú zo zrážok a vlhkosti, 

následne sa vyprázdňujú do potokov, jazier, riek 

a oceánov. Významným prejavom zmeny klímy 

môžu byť dlhotrvajúce obdobia sucha  spojené s 

nedostatkom vody.  Tento jav môže nastať v 

dôsledku výrazného úbytku snehu v zime a jeho 

skoršieho topenia sa na jar, skoršieho nástupu 

vegetačného obdobia a tým aj výraznejšieho 

výparu v jarných mesiacoch, ale aj v dôsledku 

nižších zrážok a vyšších teplôt v letnom období.  

Výsledkom je výrazný nedostatok pôdnej vlhkosti 

v druhej polovici leta a v jeseni a ohrozené zdroje 

podzemnej vody. 
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