SVETOVÝ DEŇ
VODY 2021
Svetový deň vody bol na 22. marca vyhlásený v roku 1992 Valným
zhromaždením OSN na konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Vyhlasuje ho každoročne Organizácia Spojených národov (OSN).
Tento deň je jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a rozvoj
ľudskej spoločnosti.

Súťaž bola vyhlásená v nasledujúcich kategóriách:
 I. kategória - žiaci materských škôl
 II. kategória- mladší žiaci (ročník 1.-4.)
 III. kategória- starší žiaci (neobmedzená veková kategória)- vlastná tvorba na tému Vážim si vodu.
Všetkým deťom a rodičom ďakujeme za zapojenie sa do výtvarnej súťaže. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sa
vzhľadom na nápaditosť diel rozhodla oceniť všetkých, ktorí sa do súťaže zapojili a 3 najkrajšie obrázky z každej kategórie
zverejniť. Vecné ceny budú zaslané v najbližších dňoch prostredníctvom slovenskej pošty. Špeciálne by sme chceli poďakovať
žiakom a pani učiteľkám 2.A, 4.A a 4.C zo Základnej školy kniežaťa Pribinu v Nitre, triedam Mačičky a Sovičky z Materskej
školy Piaristická v Nitre, za zaslanie krásnych výtvarných diel, ktoré budú súčasťou videa k Svetovému dňu vody. Tiež by sme
chceli poďakovať aj Lei Čaplovej, žiačke 4. ročníka za výrobu 3D kvapiek s vodopádom. Video bude zverejnené po 22.3.2021
na webovej stránke https://www.zsvs.sk/informacie/aktuality/svetovy-den-vody-2021/

VÝSLEDKY A OCENENÍ JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE:

I. Kategória- žiaci materských škôl
V roku 2021 svetová organizácia za- me bez obáv napiť zdravotne nezávadmeriava pozornosť na dôležitosť hodno- nej, kvalitnej pitnej vody. Málokto z nás
ty vody a preto tento rok vyhlásila tému: si však uvedomuje, koľko práce je ukryté
Vážim si vodu. Cieľom tohtoročnej témy za každým dúškom, ktorý vypijeme. Od
je odpovedať na otázky ako je voda dôle- identifikácie vhodného zdroja pitnej vody,
žitá pre náš domáci a rodinný život, naše cez jeho zachytenie, akumuláciu, úpravu,
živobytie, kultúrne praktiky, naše blaho, zdravotné zabezpečenie až po distribúciu
alebo miestne prostredie? Prehodnotiť do vodárenských systémov a dodávku
odpovede na otázky, čo pre nás zname- k spotrebiteľovi. Pracovníci, ktorí zabezná voda? Aká je pre nás hodnota vody? pečujú nepretržitý chod vodárenských
Vážime si vodu dostatočne a ako ju do- služieb si zaslúžia náš obdiv a úctu. Ťažké
kážeme oceniť? Čo sme ochotní spraviť obdobie spojené s pandémiou zvládajú na
Miriamka Maďarová 2,5 roka,
Artur Foltín 5 rokov,
Matúš Makal 5 rokov
pre jej ochranu, kvalitu vodných zdrojov a vysokej profesionálnej úrovni. Len vďaka
nim neboli služby spojené so zásobovaudržateľnosť vodárenských sietí?
II. Kategória- mladší žiaci (ročník 1.-4.)
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tento rok tému, ktorá je v aktuálnej situ- padových vôd prerušené počas prvej vlny
ácii spojenej s pandémiou veľmi aktuál- a ani počas druhej vlny pandémie.
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je voda. Treba si uvedomiť, že Západoslovenská vodárenská spoločexistuje klamlivý paradox hojnosti vody, nosť, a.s. rozhodla verejné podujatia,
ktorú veľmi často limitujú chemické, bio- pri príležitosti Svetového dňa vody, pre
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Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. by chcela aspoň touto cestou čitateľom pripomenúť mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia
a teší sa na
prípravu osláv
Svetového
vody opäť o rok.
Veríme, že
budeme môcť
organizácie
súťaže
jesabudovať
a stretnúť
prehl-tradične na verejných stretnutiach.
priorít ľudstva ochrana
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zdrojov
a dňa
bovať vzťah detí k prírode, zvýšiť záujem
udržateľnosť vodného cyklu.
Pre väčšinu obyvateľov na území Slo- detí a mládeže k životnému prostrediu
Eliška Gašparová 3.A.,
Ester Steničková 4.C,
Tamara Marciová I.PA
venska je samozrejmosťou, že sa môže- a ochrane vodných zdrojov.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. by chcela aspoň touto cestou čitateľom pripomenúť mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a teší sa na prípravu osláv
Svetového dňa vody opäť o rok. Veríme, že sa budeme môcť stretnúť tradične na verejných stretnutiach.

