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EnvironmentEnvironmentáálne minimumlne minimum
Obsah environmentObsah environmentáálnej výchovy je organicky spojený lnej výchovy je organicky spojený 

s obsahom vzdels obsahom vzdeláávania v týchto tvania v týchto téémach umach uččiva:iva:

�� Zachovanie biodiverzity Zachovanie biodiverzity -- rozmanitosti rozmanitosti žživota na naivota na naššej planej planéétete
�� OdlesOdlesňňovanieovanie
�� ErEróózia pôdyzia pôdy
�� RacionRacionáálne vyulne využžíívanie prvanie príírodných zdrojovrodných zdrojov
�� ZneZneččisisťťovanie ovzduovanie ovzduššia, vody, pôdyia, vody, pôdy
�� ÚÚbytok ozbytok ozóónovej vrstvynovej vrstvy
�� Kyslý dKyslý dáážďžď
�� SklenSklenííkový efektkový efekt
�� Spotreba energieSpotreba energie
�� OdpadOdpad
�� UrbanizUrbanizááciacia
�� PopulaPopulaččnnáá explexplóóziazia



Voda z hVoda z hľľadiska adiska 
environmentenvironmentáálneho vzdellneho vzdeláávaniavania

ZneZneččisisťťovanie ovzduovanie ovzduššia, vody, pôdyia, vody, pôdy
�� Význam vody pre Význam vody pre žživot na Zemi.ivot na Zemi.
�� VodnVodnéé zdroje zdroje -- povrchovpovrchováá a podzemna podzemnáá voda.voda.
�� PitnPitnáá, , úúžžitkovitkováá a odpadova odpadováá voda.voda.
�� ČČistenie odpadových vôd.istenie odpadových vôd.
�� HospodHospodáárenie vodou, renie vodou, ššetrenie pitnou vodou v dometrenie pitnou vodou v domáácnosti.cnosti.
�� Voda ako zloVoda ako zložžka ka žživotnivotnéého prostredia ho prostredia ččloveka.loveka.
�� ZloZložženie vody.enie vody.
�� Kolobeh vody.Kolobeh vody.
�� Rozdelenie vody podRozdelenie vody podľľa výskytu a poua výskytu a použžitia.itia.
�� LLáátky znetky zneččisisťťujujúúce vodu.ce vodu.
�� ZneZneččisisťťovanie povrchových vôd.ovanie povrchových vôd.
�� ZneZneččisisťťovanie podzemných vôd.ovanie podzemných vôd.
�� ČČistenie odpadových vôd.istenie odpadových vôd.
�� Kontrola Kontrola ččistoty vody.istoty vody.



RozRozšíšírenie vody na Zemirenie vody na Zemi

3 /4 zemsk3 /4 zemskéého povrchu pokrývajho povrchu pokrývajúú oceoceáány, moria, jazerny, moria, jazeráá, , 
rieky, rieky, ľľad. Celkový objem vody sa odhaduje na 1, 35 ad. Celkový objem vody sa odhaduje na 1, 35 
milimiliáárd kmrd km33

Z toho:Z toho:
�� 97,4 % vody je slan97,4 % vody je slanáá vodavoda
�� 1, 98 % vody je v zamrznutých 1, 98 % vody je v zamrznutých ľľadovcochadovcoch
�� 0,59 % tvor0,59 % tvoríí pitnpitnáá podzemnpodzemnáá vodavoda
�� 0,007% vody je v jazer0,007% vody je v jazerááchch
�� 0,005% tvor0,005% tvoríí pôdnu vlhkospôdnu vlhkosťť
�� 0,001% je v riekach, atmosf0,001% je v riekach, atmosféére a tkanivre a tkaniváách ch 

rastlrastlíín a   n a   žživoivoččííchovchov



Ako zloAko zložžka ka žživotnivotnéého prostrediaho prostredia

RozliRozliššujeme tri zloujeme tri zložžky ky žživotnivotnéého prostrediaho prostredia

1.  1.  ŽŽivivéé prostredie (prprostredie (príírodný ekosystrodný ekosystéém)m)
2.  Umel2.  Umeléé prostredie (aktivity prostredie (aktivity ččloveka)loveka)
3.  Ne3.  Nežživivéé prostredie (zem, voda, vzduch)prostredie (zem, voda, vzduch)
ČČlovek svojou aktivitou ovplyvlovek svojou aktivitou ovplyvňňuje a menuje a meníí
charakter prostredia.charakter prostredia.
Tým narTým narúšúša rovnova rovnovááhu v prhu v príírode. Výsledkom je zhorrode. Výsledkom je zhorššenie enie žživotnivotnééhoho
prostredia. prostredia. 
Ak je vodný systAk je vodný systéém v rovnovm v rovnovááhe, udrhe, udržžiava sa aj kvalita vody. Voda viava sa aj kvalita vody. Voda v
riekach mriekach máá samosamoččistiacu schopnosistiacu schopnosťť..



VodnVodnéé zdrojezdroje

11. Povrchov. Povrchovéé zdrojezdroje
a) prirodzena) prirodzenéé –– moria, ocemoria, oceáány, jazerny, jazeráá,       ,       

rieky, potokyrieky, potoky
b) umelb) umeléé –– rybnrybnííky, nky, náádrdržže, kane, kanáályly

2. 2. PodpovrchovPodpovrchovéé zdrojezdroje
a) pramenea) pramene

b) vrtyb) vrty
c) studnec) studne



Kolobeh vody v prKolobeh vody v prííroderode



DelenieDelenie vôdvôd

Podľa
pôvodu

Prírodná Odpadová

Splašková PriemyselnáAtmosférická Povrchová Pod –
povrchová



Delenie vôdDelenie vôd

Prevádzková Úžitková

Pitná

Podľa
použitia



Kedy hovorKedy hovorííme o pitnej vode?me o pitnej vode?

MusMusíí bybyťť zdravotne zdravotne neznezáávadnvadnáá, , ččííra a bezra a bez
zzáápachu. pachu. 
Nesmie obsahovaNesmie obsahovaťť šškodlivkodlivéé organizmy, amoniak,organizmy, amoniak,
privepriveľľa dusia dusiččnanov, nanov, žželeza a mangeleza a mangáánu. nu. 
ZZíískava sa zo spodnej vody (studne), morskejskava sa zo spodnej vody (studne), morskej
vody (musvody (musíí sa odsosa odsoľľovaovaťť) a z povrchovej vody.) a z povrchovej vody.



PovrchovPovrchováá vodavoda
•• OdtekajOdtekajúúca voda zo zemskca voda zo zemskéého ho 

povrchupovrchu
•• Stajaca voda v jazerStajaca voda v jazeráách a ch a 

nnáádrdržžiachiach
•• Obsahuje Obsahuje šširokirokéé mnomnožžstvo stvo 

rozpustených lrozpustených láátoktok

PodzemnPodzemnáá alebo alebo 
podpovrchovpodpovrchováá vodavoda

•• najkvalitnejnajkvalitnejšíší zdroj pitnej vodyzdroj pitnej vody

ÚÚžžitkovitkováá vodavoda
•• Vo výrobných sfVo výrobných sféérach a rach a 

socisociáálnych zariadeniachlnych zariadeniach
•• ZvlZvlášáštne potne požžiadavky na tento iadavky na tento 

druh vody mdruh vody máá farmaceutický, farmaceutický, 
potravinpotravináársky priemysel, rsky priemysel, 
popoľľnohospodnohospodáárstvo rstvo 

OdpadovOdpadováá vodavoda
•• PouPoužžititáá vodavoda
•• Voda nevyhovujVoda nevyhovujúúca pre ca pre 

výrobuvýrobu
•• NajzneNajzneččistenejistenejššia vodaia voda



ZneZneččisisťťovanieovanie
Vodu povaVodu považžujeme za zneujeme za zneččistenistenúú ak :ak :

Je veJe veľľmi kyslmi kysláá alebo zalebo záásaditsaditáá, preto m, preto máá korozkorozíívne vne úúččinky,inky,
Obsahuje organickObsahuje organickéé lláátky, hrubtky, hrubéé suspenzie, zahnsuspenzie, zahnííva a pva a pááchnechne
Obsahuje toxickObsahuje toxickéé lláátky, je mikrobitky, je mikrobiáálne znelne zneččistenistenáá

PrPrííččiny zneiny zneččistenia vody :istenia vody :
NajvNajvääččšíším poum použžíívatevateľľom vody a zneom vody a zneččisisťťovateovateľľom je om je ččlovek. lovek. 
ModernModernáá spolospoloččnosnosťť mmáá spotrebu vody na despotrebu vody na deňň aažž 500 l vody/ os.500 l vody/ os.
NajvNajvääččšíšími spotrebitemi spotrebiteľľmi vody smi vody súú popoľľnohospodnohospodáárstvo a priemysel. rstvo a priemysel. 

Na výrobu 1t cukru treba aNa výrobu 1t cukru treba ažž 120tis. l vody. Na výrobu 1t papiera 120 120tis. l vody. Na výrobu 1t papiera 120 -- 190tis. l.190tis. l.

Zdroje zneZdroje zneččistenia :istenia :
PriemyselnPriemyselnáá výroba (ropa a ropnvýroba (ropa a ropnéé produkty, detergenty, rozliprodukty, detergenty, rozliččnnéé orgorg. a . a anorganorg. . 

lláátky, ako tky, ako HgHg. . PbPb, , AsAs, S, , S, cu,Zncu,Zn, , AlAl, , CrCr, , SnSn, , MnMn, r, ráádioaktdioaktíívne vne lláátky)tky)
PoPoľľnohospodnohospodáárska výroba (pesticrska výroba (pesticíídy, priemyselndy, priemyselnéé hnojivhnojiváá, odpadov, odpadovéé vody)vody)
SSíídla (tuhý a kvapalný odpad)dla (tuhý a kvapalný odpad)
Doprava(exhalDoprava(exhalááty, ropnty, ropnéé produkty), turizmusprodukty), turizmus



ČČistenieistenie
zzíískavanie skavanie ččistej vody, pri ktorom sa z nej odstraistej vody, pri ktorom sa z nej odstraňňujujúú baktbaktéérie a inrie a inéé

šškodlivkodlivéé lláátky.tky.



HospodHospodáárenie s vodourenie s vodou
Tipy na Tipy na ššetrenie vodou (podetrenie vodou (podľľa a GreenpeaceGreenpeace):):

1.1. ZachytZachytáávajtevajte dadažďžďovovúú vodu na zalievanie kvetvodu na zalievanie kvetíín an a zzááhrady.hrady.

2.2. Umývajte riady vUmývajte riady v umývaumývaččke ake a perte vperte v prprááččke iba vtedy, ak ich ke iba vtedy, ak ich 
naplnnaplnííte.te.

3.3. KeKeďď plpláánujete knujete kúúpu novpu novéého spotrebiho spotrebičča, rozhodujte sa aj poda, rozhodujte sa aj podľľa a 
jeho jeho úúspornosti vspornosti v poupoužžíívanvaníí vody.vody.

4.4. Namiesto kNamiesto kúúpania sa sprchujte apania sa sprchujte a ššetrite etrite vodouvodou, ke, keďď splachujete splachujete 
toaletu.toaletu.

5.5. OkamOkamžžite opravte napr. teite opravte napr. teččúúci kohci kohúútik. Kvapkajtik. Kvapkajúúci kohci kohúútik tik 
vyplytvvyplytváá priblipribližžne 17 l vody denne, pretekajne 17 l vody denne, pretekajúúca toaleta aca toaleta ažž 40l40l. . 



EurEuróópska charta o vodepska charta o vode
Bola vyhlBola vyhláásensenáá 6. m6. máája 1968 v ja 1968 v StrasburguStrasburgu..

I.    Bez vody niet I.    Bez vody niet žživota. Je hodnotou, ktorivota. Je hodnotou, ktoráá je pre akje pre akúúkokoľľvek vek ľľudskudskúú
ččinnosinnosťť nenahraditenenahraditeľľnnáá..

II.   ZII.   Záásoby sladkej vody nie ssoby sladkej vody nie súú nevynevyččerpateerpateľľnnéé. Treba ich chr. Treba ich chráániniťť,,
rozumne s nimi nakladarozumne s nimi nakladaťť a poda podľľa moa možžnosti rozmnonosti rozmnožžovaovaťť..

III.  ZneIII.  Zneččisisťťovanie vody je ovanie vody je šškodlivkodlivéé pre pre ččloveka i ostatnloveka i ostatnéé žživivéé tvory, ktortvory, ktoréé
od nej zod nej záávisia.visia.

IV.  Kvalitu vody treba udrIV.  Kvalitu vody treba udržžiavaiavaťť na takej na takej úúrovni, aby ju bolo morovni, aby ju bolo možžnnéé
poupoužžiiťť na pona požžadovanadovanéé úúččely a najmely a najmää aby spaby spĺňĺňalo pralo prííslusluššnnéé
zdravotnzdravotníícke normy.cke normy.

V.   PouV.   Použžititáá voda po navrvoda po navráátenteníí do spolodo spoloččnnéého zdroja nesmie maho zdroja nesmie maťť
nepriaznivý vplyv na monepriaznivý vplyv na možžnosnosťť jeho jeho ďďalalššieho vyuieho využžíívania na verejnvania na verejnéé
alebo salebo súúkromnkromnéé úúččely.ely.

VI.  ZVI.  Záásadný význam pre zachovanie vodných zdrojov msadný význam pre zachovanie vodných zdrojov máá udrudržžiavanieiavanie
primeranprimeranéého rastlinnho rastlinnéého krytu pôdy, predovho krytu pôdy, predovššetkým lesnýchetkým lesných
porastov.porastov.



EurEuróópska charta o vodepska charta o vode

VII.  VodnVII.  Vodnéé zdroje musia byzdroje musia byťť sledovansledovanéé o vyhodnocovano vyhodnocovanéé..
VII.  V zVII.  V zááujme zosujme zosúúladenia krladenia kráátkodobých o dlhodobých cietkodobých o dlhodobých cieľľov jeov je

potrebnpotrebnéé, aby pr, aby prííslusluššnnéé úúrody vypracrody vypracúúvali plvali pláány racionny racionáálneholneho
hospodhospodáárenia s vodnými zdrojmi.renia s vodnými zdrojmi.

IX.   Ochrana vody si vyIX.   Ochrana vody si vyžžaduje zintenzaduje zintenzíívnenie vedeckvnenie vedeckéého výskumu,ho výskumu,
výchovy odbornvýchovy odbornííkov a informovanie verejnosti.kov a informovanie verejnosti.

X.     Voda je spoloX.     Voda je spoloččným dediným dediččstvom, ktorstvom, ktoréého hodnotu musia uznho hodnotu musia uznáávavaťť
vvššetci. Kaetci. Kažždý je povinný vyudý je povinný využžíívavaťť vodu starostlivo a hospodvodu starostlivo a hospodáárne.rne.

XI.    HospodXI.    Hospodáárenie s vodnými zdrojmi by malo byrenie s vodnými zdrojmi by malo byťť organizovanorganizovanéé
podpodľľa prirodzených povoda prirodzených povodíí, nie , nie podľa politických alebo  politických alebo  
administratadministratíívnych celkov.vnych celkov.

XII.  Voda nepoznXII.  Voda nepoznáá hranice: ako spolohranice: ako spoloččný zdroj si vyný zdroj si vyžžadujeaduje
medzinmedzináárodnrodnúú spoluprspolupráácucu



OtOtáázky a zky a úúlohylohy

1. Na1. Naččrtnite a poprtnite a popíšíšte kolobeh vody v prte kolobeh vody v príírode.rode.
2. Sk2. Skúúste charakterizovaste charakterizovaťť jednotlivjednotlivéé kroky kroky ččistenia vody podistenia vody podľľa obra obráázkazka

v prezentv prezentááciicii
3. AKO del3. AKO delííme vodu podme vodu podľľa poua použžitia a poditia a podľľa pôvodu?a pôvodu?
4. Ktor4. Ktoréé výrobnvýrobnéé aktivity a praktivity a prííp. hospodp. hospodáárska rska ččinnosinnosťť sa najviacsa najviac

podiepodieľľajajúú na znena zneččistenisteníí vôd? vôd? 
5. Ktorých kraj5. Ktorých krajíín sa probln sa probléém znem zneččistenia vody týka najviac? istenia vody týka najviac? 
6. Existuje nejak6. Existuje nejakáá legislatlegislatííva zaoberajva zaoberajúúca sa touto problematikou? ca sa touto problematikou? 
7. Pok7. Pokúúste sa nste sa náájsjsťť vo vavo vaššom okolom okolíí prejavy zneprejavy zneččistenia vôd? istenia vôd? 



KoKoľľko vody spotrebujeme na:ko vody spotrebujeme na:

SprchovanieSprchovanie 3030-- 50 l50 l 1,77 1,77 –– 2,94 SK2,94 SK

KKúúpanie vo vanipanie vo vani 8, 8, -- 120 l120 l 4,71 4,71 –– 7,07 SK7,07 SK

SplachovanieSplachovanie 10 10 –– 12 l12 l 0,59 0,59 –– 0,71 SK0,71 SK

Umývanie riaduUmývanie riadu 20 20 –– 40 l40 l 1,18 1,18 –– 2,36 SK2,36 SK

PraniePranie 50 50 –– 120 l120 l 2,94 2,94 –– 7,07 SK7,07 SK

Umývanie autaUmývanie auta 90 90 –– 100 l100 l 5,30 5,30 –– 5,89 SK5,89 SK

Polievanie zPolievanie zááhrady 1mhrady 1m22 17 17 –– 20 l20 l 1,00 1,00 –– 1,18 SK1,18 SK



OtOtáázky a zky a úúlohylohy

Odhadni svoju dennOdhadni svoju dennúú potrebu vodypotrebu vody
ČČinnosinnosťť Odhad spotreby (lOdhad spotreby (l)              mo)              možžnnáá úúspora (l)spora (l)
RannRannáá a vea veččernernáá hygienahygiena
Sprchovanie / kSprchovanie / kúúpepeľľ vo vanivo vani
Umývanie rUmývanie rúúkk
Pitie Pitie 
VarenieVarenie
PraniePranie
PouPoužžíívanie WCvanie WC
Umývanie riaduUmývanie riadu
Polievanie kvetov / zPolievanie kvetov / zááhradyhrady
InInéé

CelkovCelkováá denndennáá spotreba (l):               celkovspotreba (l):               celkováá momožžnnáá úúspora (l):spora (l):
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ZneZneččistenie vody. Globistenie vody. Globáálne ekologicklne ekologickéé problprobléémy.my.
www.gep.szm.sk/02%20znecistenie%20vody/znecistenie%20vody.htmlwww.gep.szm.sk/02%20znecistenie%20vody/znecistenie%20vody.html


