
Ako s ňou
zaobchádzate vy



Základ života
Často sa hovorí, že voda je základom života. Na Slovensku je vo 
všeobecnosti vodných zdrojov zatiaľ dostatok, napriek tomu nie 
sme v pozícii, aby sme s ňou mohli nerozumne nakladať. Aj u nás sú 
oblasti (juh stredného a východného Slovenska), kde sa v čase leta 
vyskytujú obdobia sucha. 

Vo väčšine domácností však stačí otočiť kohútikom a pitná voda 
tečie kedykoľvek a koľko len chceme. Mnohí to pokladáme za 
úplnú samozrejmosť. A možno práve preto je náš vzťah k vode 
ľahostajnejší ako v krajinách, kde je vzácna. Napriek dostatočnému 
množstvu kvalitných vodných zdrojov zostáva problémom jej 
znečisťovanie, ku ktorému prispieva svojou troškou každý z nás.

Prečo je to tak?
Najväčšími odberateľmi a znečisťovateľmi vôd sú priemysel 
a poľnohospodárstvo. Domácnosti sa na odbere a znečisťovaní 
podieľajú v menšej miere, ktorá však nie je zanedbateľná. Odpadová 
voda z domácností s obsahom pracích prostriedkov a iných 
chemických látok ide väčšinou do čistiarne odpadových vôd.  
Tam sa z nej podarí odstrániť až 90 % nečistôt. Avšak 
ani čistiareň nie je schopná zlikvidovať všetky 
toxické látky. Ak napríklad používame pracie 
prostriedky s obsahom fosforu, ten ostáva vo 
vyčistenej vode a po jej vypustení podporuje 
rast siníc a rias.

Z dôvodu nárastu cien vody sa 
v poslednom období postupne znižuje 
spotreba vody v domácnostiach. 
V niektorých menej rozvinutých 
oblastiach Slovenska dokonca poklesla 
až pod dolnú hranicu hygienického 
minima, t. j. 70 l na obyvateľa denne. 
Priemerná denná spotreba vody na 
obyvateľa v roku 2010 bola 83,4 l.



Viete s vodou šetrne zaobchádzať? 
otestujte sa
1.  Aké čistiace a pracie prostriedky používate?

a) občas si vyberiem ekologickú značku, ale nezakladám si na tom, 
b)  pri výbere rozhoduje vysoká účinnosť a vôňa, 
c)  vždy hľadám značky s ekologickým certifikátom,  

prípadne využívam silu octu či kyseliny citrónovej.

2.  Akým spôsobom dávkujete čistiace a pracie prostriedky 
v umývačke a práčke?
a)  podľa odporúčaného dávkovania, neberiem však ohľad  

na tvrdosť vody, 
b)  od oka, radšej viac ako menej, aby sa čistiaci účinok zvýšil, 
c)  podľa odporúčaného dávkovania s ohľadom na tvrdosť vody. 

3.  Čo spravíte so zvyškom použitých chemikálií?
a)  snažím sa ich nevyliať do výlevky ani WC, ale niekedy sa tomu 

nevyhnem, 
b)  vždy ich vylejem do výlevky alebo WC,
c)  nikdy ich nevylejem do výlevky ani WC, chemikálie odovzdávam 

na zberné miesta na to určené.

4.  Akým spôsobom umývate riad?
a)  používam umývačku riadu,
b)  riad umývam pod tečúcou vodou,
c)  riad umývam vo výlevke a tečúcu vodu používam  

len na oplachovanie.

5. Uprednostňujete sprchovanie alebo kúpeľ?
a)  väčšinou sa sprchujem, ale minimálne raz týždenne  

si doprajem kúpeľ, 
b)  často sa kúpem alebo dlho sprchujem,
c)  väčšinou sa krátko sprchujem, vaňu napúšťam výnimočne 

a snažím sa vodou šetriť.  



Vyhodnotenie testu

Najviac odpovedí a
Z vašich zvyčajných spôsobov je zrejmé,  
že spotrebe a znečisťovaniu vody  
neprikladáte veľký význam, aj keď  
vám to nie je úplne ľahostajné. 

Pomocou jednoduchých zmien  
zaužívaných zvyklostí sa vám určite  
ľahko podarí s vodou rozumnejšie  
a šetrnejšie narábať.

Najviac odpovedí c
Gratulujeme!  
V používaní vody  
ste príkladom vzornej  
„zelenej domácnosti“. 

Veľmi oceňujeme vašu snahu  
šetrne a rozumne zaobchádzať  
s vodou a tým znižovať spotrebu  
a znečisťovanie vôd. 

Najviac odpovedí b
Skúste si úprimne priznať, že máte  
veľké rezervy. Nezamýšľate sa nad tým,  
koľko vody miniete, ani aká voda  
od vás odteká. 

Bude to vyžadovať viac úsilia, ale určite  
sa vám podarí postupnými krokmi  
zmeniť myslenie a zvyky a začnete k vode 
pristupovať šetrnejšie a ohľaduplnejšie. 



Ako byť k vode šetrnejší a ohľaduplnejší
pri kúpe pracích prostriedkov sa vyhýbajte tým,  
ktoré obsahujú fosfor a chlór,

pracie a čistiace prostriedky dávkujte rozumne,  
výrobcovia zväčša uvádzajú vyššie množstvo,

snažte sa obmedziť používanie aviváže obsahujúcej  
chemické látky, ktoré sú ťažko biologicky odbúrateľné 
a nemajú vplyv na čistotu bielizne,

pri čistení v domácnosti môžete využiť ocot, kyselinu 
citrónovú a sódu bikarbónu, ktoré sú zaručenými 
univerzálnymi ekologickými prostriedkami,

neumývajte riad pod tečúcou vodou, spotreba vody  
je najmenej trojnásobná,

v početnejších rodinách je najúspornejším 
riešením umývačka riadu,

uprednostňujte sprchovanie 
pred kúpaním; pri sprchovaní 
spotrebujete približne  
30 – 50 l vody a pri kúpeli  
vo vani 150 – 180 l,

používajte WC so 
šetriacim splachovačom. 
Ak ho nemáte, môžete 
si vypomôcť tým, že do 
nádržky vložíte fľašu 
s vodou.

Ak sa chcete dozvedieť 
o problematike vody viac,  
kliknite na www.vodajezivot.sk.
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