
 

 

 
 
 
 

 

 

 
Svetový deň vody oslavuje vodu a zvyšuje povedomie o 2,2 miliardách ľudí, ktorí žijú bez prístupu  
k bezpečnej vode. Cieľom tohtoročnej kampane je vytvoriť komplexnejšie chápanie toho, ako vodu 
oceňujú rôzni ľudia v rôznych kontextoch, aby sme mohli tento vzácny zdroj pre všetkých 
ochraňovať. Ústredný príbeh kampane je navrhnutý tak, aby povzbudil ľudí rozprávať o tom, čo pre 
nich znamená voda.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Svetový deň vody taktiež každoročne zvyšuje povedomie o zásadných problémoch a o tom, že: 

• Dnes 1 z 3 ľudí alebo 2,2 miliardy ľudí na celom svete nemá bezpečnú pitnú vodu. 
(WHO/UNICEF 2019) 

• Dosiahnutie univerzálneho prístupu k bezpečne riadenej sanitácii do roku 2030 si bude 
vyžadovať štvornásobné zvýšenie súčasnej miery pokroku. (UN-Water 2021) 

• Celosvetovo najmenej 2 miliardy ľudí používajú zdroj pitnej vody kontaminovaný výkalmi. 
(WHO 2019) 

• 2 z 5 ľudí alebo 3 miliardy ľudí na celom svete nemajú doma základné vybavenie na umývanie 
rúk. (WHO/UNICEF 2019) 

• Podpora hygieny je cenovo najefektívnejším zdravotným zásahom. (World Bank 2016) 
• Všeobecný prístup k bezpečnej pitnej vode a primeraná hygiena by znížili globálnu záťaž 

chorobami o 10%.  (WHO 2012) 

Zdroj údajov: http://www.worldwaterday.org/; https://www.unwater.org/water-facts/water-sanitation-
and-hygiene/; Vypracoval: Ing. Mgr. Katarína Jatzová, PhD. 
 

Aj tento rok si už po 29-krát pripomíname 22. 
marca svetový deň vody. Nakoľko nepriaznivá 
pandemická situácia s ochorením COVID-19 
pretrváva, presunuli sa aktivity takmer výlučne 
do online priestoru. Na sociálnych sieťach i iných 
webových stránkach rezonuje ústredná téma  
tohtoročného svetového dňa vody „Ako si ceníme 
vodu“, ktorá vyzýva ľudí, aby sa podelili o svoje 
príbehy, myšlienky a pocity týkajúce sa vody. 

Aký význam má voda pre ich domáci a rodinný život, ich 
živobytie, kultúrne zvyklosti, blahobyt, prírodné prostredie? 
V domácnostiach, školách a na pracoviskách môže voda znamenať 
zdravie, hygienu, dôstojnosť a produktivitu. Na kultúrnych, 
náboženských a duchovných miestach môže voda znamenať spojenie s 
tvorbou, komunitou a sebou samým. V prírode môže voda znamenať 
pokoj, harmóniu a ochranu. Dnes je voda mimoriadne ohrozená 
rastúcou populáciou, zvyšujúcimi sa požiadavkami poľnohospodárstva 
a priemyslu a taktiež zhoršujúcimi sa dopadmi zmeny podnebia. 
Šírením informácií a oslavou všetkých rôznych spôsobov, ako 
voda prospieva k nášmu životu, môžeme vodu správne oceniť a 
efektívne ju chrániť pre všetkých.  
 

Hospodársky rozvoj a rastúca globálna populácia spotrebujú viac 
vody. Zmena podnebia spôsobuje, že voda je nestálejšia a prispieva 
k jej znečisťovaniu. Nároky na vodné zdroje rastú a záujmy mnohých 
ľudí sa neberú do úvahy. To, ako si vážime vodu, určuje, ako sa 
s vodou hospodári a ako sa s ňou delíme. Hodnota vody je oveľa viac 
ako jej cena - voda má obrovskú a komplexnú hodnotu pre naše 
zdravie, domácnosti, kultúru, vzdelanie, ekonomiku a integritu nášho 
prírodného prostredia. Ak prehliadneme ktorúkoľvek z týchto hodnôt, 
riskujeme nesprávne riadenie tohto konečného, nenahraditeľného 
zdroja.   
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