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Abstrakt: Pri príležitosti osláv Svetového dňa vody 2014 usporiadala Katedra životného prostredia FPV UMB
v spolupráci s občianskym združením EnviroFuture v priestoroch Katedry životného prostredia sériu
zaujímavých prednášok. Svetový deň vody 2014 sa niesol v zmysle hesla ,,Voda a energia“, s cieľom zvýšiť
povedomie o vzájomných väzbách medzi vodou a energiou
Podujatie vytvorilo priestor na podporu vytvárania projektov a aktivít prepájajúcich rôzne sektory, ktoré povedú
k energetickej bezpečnosti a k využívaniu vodných zdrojov v rámci udržateľnej ekonomiky.
Podujatie bolo realizovať občianskym združením EnviroFuture a SAŽP v spolupráci s Ministerstvom životného
prostredia SR.

Abstract: To celebrate the World Water Day 2014, Department of Environment of Faculty of Natural Sciences
in cooperation with the civic association Enviro Future organized series of interesting lectures at the premises of
the Department of the Environment.World Water Day 2014 was held by motto “Water and Energy ", to raise
awareness of the interaction between water and energy
The event was an opportunity to support the creation of projects and activities linking the various sectors that
will lead to energy security and sustainable use of water resources in the framework of a sustainable economy.
The event was implemented by civic association EnviroFuture and SEA in collaboration with the Ministry of
Environment of Slovak republic
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Pri príležitosti osláv Svetového dňa vody 2014 usporiadala FPV UMB v spolupráci s neziskovou
organizáciou EnviroFuture v priestoroch Katedry životného prostredia sériu zaujímavých prednášok.
Tohtoročný Svetový deň vody sa niesol v zmysle hesla ,,Voda a energia“, s cieľom objasniť
prepojenie vody a výroby energie podporiť vytváranie projektov a aktivít prepájajúcich rôzne sektory,
ktoré povedú k energetickej bezpečnosti a k užívaniu vodných zdrojov v rámci udržateľnej
ekonomiky.
Symbolický pozdrav Svetovému dňu vody poslali 18. marca 2014 účastníci podujatia, ktoré
slávnostným príhovorom a uvítaním všetkých účastníkov otvorila vedúca KŽP pani doc. Iveta
Marková, PhD. a moderovania sa ujala Ing. E. Ščepková, PhD. zo študentskej organizácie
EnviroFuture. V programe odzneli prednášky a podnetné diskusie prezentované zástupcami
partnerských organizácií: SAŽP v B. Bystrici, KŽP Fakulty prírodných vied UMB, OZ Nie ropovodu
a Nadácie Ekopolis.
Do problematiky vody uviedla poslucháčov Ing. Renáta Grófová zo Slovenskej agentúry životného
prostredia v Banskej Bystrici, ktorá predniesla prvú z prednášok s názvom „Bez vody niet života“. V
nej názorným spôsobom ukázala akou významnou látkou je voda, vyzdvihla fakt, že voda sa stala na
Slovensku strategickou surovinou už v roku 2012. Zdôraznila, že mnohé z rozvojových miléniových
cieľov priamo závisia od výrazného zlepšenia prístupu k vode, sanitácii, energii a energetickým
zdrojom. Zaujímavé a podnetné bolo premietnutie filmu Dáždnik z archívu medzinárodného festivalu
filmov o životnom prostredí Envirofilm.
Ing. Katarína Trnková, PhD. z Katedry životného prostredia prezentovala tému Voda a zdravie - pitná
voda pre všetkých. Predstavila vodu z pohľadu jej nevyhnutnosti pre človeka, vysvetlila situáciu s
vodou vo svete, problémy, ktoré v súvislosti s nedostatkom vody vznikajú v rôznych oblastiach sveta.
Predstavila krajiny s obmedzenými zdrojmi pitnej vody a porovnala situáciu na Slovensku, kde je
kvalitnej pitnej vody dostatok. Cieľom prednášky bolo uvedomiť si hodnotu vody, situáciu s vodou v
celosvetovom meradle a potrebu šetriť jej zdroje a obmedzovať aktivity, ktoré môžu viesť k ohrozeniu
zásob podzemných vodných zdrojov.
Ohrozeniu zdrojov najväčšej zásobárne pitnej vody na Slovensku (oblasť Žitného ostrova) sa od
svojho vzniku snaží predísť OZ Nie ropovodu. O aktivitách občianskeho združenia a hlavných cieľoch
v oblasti ochrany pitnej vody informoval účastníkov Miroslav Dragun, predseda správnej rady OZ Nie
ropovodu. Zdôraznil aktuálne kroky, ktoré združenie podniká pre zabránenie výstavby ropovodného
prepojenia cez Žitný ostrov, Bratislava – Schwechat Pipeline. Vo svojej prednáške sa zameral na
environmentálne záťaže, ktoré by realizáciou tohto projektu mohli nastať, vrátane prípadných havárií,
ktoré významne znečisťujú alebo môžu spôsobiť znečistenie podzemných vôd a vodných tokov.
V príspevku Martiny B. Paulíkovej z Nadácie Ekopolis sme sa prostredníctvom konkrétnych príkladov
dozvedeli, ako môžu komunity prispieť k ochrane vôd a vodných tokov. Na príkladoch dobrej praxe
zo slovenských miest a obcí zviditeľnila činnosť miestnych komunít pri zapájaní sa do projektov
ochrany vôd na Slovensku. Prezentácie o inšpirujúcich aktivitách mimovládnych organizácií, ktoré
zlepšujú životné prostredie boli podnetným zážitkom pre študentov i odbornú verejnosť, ktorá sa na
tejto milej udalosti zúčastnila.
Záverom ďakujeme organizátorom Fakulte prírodných vied UMB v B. Bystrici, SAŽP, OZ Nie
ropovodu a Nadácii Ekopolis, ale predovšetkým neziskovej organizácii EnviroFuture za
zorganizovanie podujatia pri príležitosti SDV a účastníkom za vytvorenie príjemnej a podnetnej
atmosféry, keďže jednou z priorít KŽP FPV UMB je podpora aktivít súvisiacich s ochranou životného
prostredia.
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