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Učebné ciele 

Opis zručností / kompetencií / kompetencií, 

ktoré sa majú získať počas získania modulu 

Existujú ľahko použiteľné metódy šetrenia 

vodou, napríklad inštalácia sprchovej 

hlavice, prevzdušňovača alebo batérie, ktorá 

šetrí vodu, alebo životný štýl ohľaduplný k 

životnému prostrediu. Osvojením tohto 

modulu sa naučíte všetky koncepty, 

pomocou ktorých môžete prispievať k 

ochrane vody. 

Časová náročnosť 

Odhadovaný čas potrebný na zvládnutie 

modulu 

Osvojenie obsahu tohto modulu a vykonanie 

úloh trvá približne trikrát po 2x45 minút. 

Časový plán 

Pokrok v module, výučba materiálov  

Odporúčaný postup v module sa upravuje v 

popísanom poradí. Najskôr sa prenesú 

teoretické vedomosti z učiva a načrtne sa 

problém. Potom nasledujú praktické 

príklady, prípadové štúdie a dobré príklady. 

Po ukončení školenia sa učivo končí 

absolvovaním testu sebahodnotenia 

súvisiaceho s modulom. 
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Úvod 

Voda je základom normálneho fungovania ľudského tela, pretože náš organizmus obsahuje 75% 

vody. Často citujeme tieto slová, z ktorých vyplynie, že ľudské telo bez vody nie je schopné 

správne fungovať. - „Voda môže existovať bez ľudí, ale ľudia môžu prežiť bez vody iba pár dní“ 

/ Osho / 

 

Obsah vody v ľudskom tele v závislosti od veku 

 

                                   plod           novorodenec      dieťa        dospelý     starý človek 

Dospelý človek s priemernou postavou stratí 2 - 3 litre vody denne. Je dôležité vymeniť potrebné 

množstvo tekutiny, pretože to môže mať v budúcnosti vážne následky, ako napr dehydratácia, 

slabosť, bolesť hlavy. 
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Dôležitosť úspory vody   

V dnešnej dobe často zaznievajú rôzne varovania o plytvaní vodou. Čoraz viac vidíme, počujeme 

rôzne varovania, aby sme neplytvali vodou, dbali na svoje životné prostredie a chránili ho. Čoraz 

viac ochrancov životného prostredia upozorňuje na to, že vodné zdroje sú obmedzené a že mnoho 

krajín už bojuje s nedostatkom vody. (Obrázok 1), Za 20 rokov bude na svete žiť asi 600 miliónov 

maloletých v oblasti, kde bude vody mimoriadne málo a nebude tam takmer žiadna pitná voda. 

Bohužiaľ, ani dnes milióny detí nemajú prístup k čistej vode, a tým si poškodzujú zdravie. Ich vývoj 

je plastický, rovnako ako ich budúcnosť. 

                       odhadované straty vody vo vodovodných sietach v jednotlivých krajinách 

 

obrázok č 1. 

V mnohých krajinách je väčšina ľudí presvedčená, že zníženie dodávok vody možno vyriešiť 

vŕtaním studní na zabezpečenie vody. Niekoľko štúdií však preukázalo, že podzemná voda je už 
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horšej kvality ako povrchová voda.  

Aj u nás je už voda znečistená vo viacerých osadách, v prvom rade na južnej Veľkej nížine sa zistilo 

najväčšie znečistenie, ktoré presahuje európsku hranicu 10,0 μg / liter. Toto množstvo je už škodlivé 

pre ľudské zdravie. 

Údaje o testovaní úžitkovej pitnej vody v osadách postihnutých arzénom, 2017 

 

-  znečistenie vody arzénom – 

 Na mape vidieť, že najhoršia kvalita vody v Maďarsku je v Čongrádsko-čsanádskej župe. V tomto 

kraji je mesto, kde môže arzén dosiahnuť 25 µg na liter. Podľa pravidiel Európskej únie však môže 

byť maximálne množstvo arzénu iba 10 µg, v jednom litri vody. 

Bohužiaľ tiež znečisťujeme naše povrchové vody, najčastejšie rôznymi prípravkami na ochranu 

rastlín, herbicídmi a insekticídmi, pretože tieto chemikálie sa po zavedení do pôdy viažu na naše 

podzemné vody, odkiaľ vychádzajú na povrch. Je tiež dôležité vedieť, že iba voda vyrobená v 

laboratóriu sa dá nazvať skutočne čistou, pretože vo všetkej vode sa bohužiaľ nachádzajú rôzne 

menšie kontaminanty. 
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Je zodpovednosťou ľudí pokúsiť sa udržiavať čisté existujúce vody a ďalej ich neznečisťovať. Za 

čistenie pitnej vody je samozrejme zodpovedný štát, ale ak budú všetci ľudia venovať pozornosť, 

bude to po chvíli vyžadovať oveľa menej práce na udržiavaní čistoty vôd. 

Čo je to vodná stopa (ekologická stopa)? 

Význam vodnej stopy je prakticky naša ročná priama aj nepriama spotreba vody. Pod priamym 

použitím vody rozumieme to, koľko vody bolo potrebné použiť na výrobu zakúpeného produktu 

alebo na poskytnutie služby. Pod nepriamym použitím vody sa rozumie použitie vody na umývanie 

sa, umývanie alebo na pitie. 

 

 

 

Stanovením vodnej stopy je možné ľahko optimalizovať a prípadne znížiť množstvo vody použitej 

za deň. 

Šetrenie vodou ľahko 

Tu je niekoľko rád, ktoré vám pomôžu nielen znížiť spotrebu vody, ale dokonca ušetriť peniaze ich 
používaním. 

Vrámci domácich prác 

1. Na umývanie riadu nie je potrebná nepretržitá tečúca voda. Naplňte drez vodou a umyte v 

ňom riad .  

2. Nainštalujte do kohútikov vložky šetriace vodu . 

3. Domáce spotrebiče zapínajte, až keď sú úplne plné. (napr. práčka, umývačka riadu) 
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4. Nové umývačky riadu už majú režim ECO, čo je režim úspory vody a energie, používajte tie. 

5. Pri kúpe nového spotrebiča pre domácnosť sa opýtajte predajcu, koľko vody spotrebujete pri 

jednom použití . 

Pri osobnej hygiene 

1. Namiesto púšťania vane sa osprchujte, spotrebujete o polovicu menej vody (kúpanie vo vani 

je 140 L, sprchovanie je v priemere iba 70 L).  

2. V dnešnej dobe si teraz môžete zaobstarať sprchovacie presýpacie hodiny, ktoré vám 

pomôžu sledovať váš čas sprchovania. 

3. Pri sprchovaní dbajte na to, aby zostala teplá voda, ktorá môže skrátiť čas sprchovania . 

4. Počas umývania zubov zbytočne nenechajte tiecť vodu . 

5. Vezmite si sprchovú ružicu šetriacu vodu. Môžete tiež vyskúšať svoju existujúcu, ak je 10-

litrová nádoba naplnená vodou na 1 minútu, jedná sa o sprchovú hlavicu na plytvanie vodou. 

6. Nainštalujte nádrž na WC šetriacu vodou. 

7. Správnu činnosť toaletnej nádrže je možné skontrolovať farbami rozpustnými vo vode. Ak sa 

farba neustále objavuje na toalete, je vhodné nájsť príčinu odkvapkávania a vylúčiť ju. 

8.  Každý z rodiny by mal mať svoje vlastný pohár, ktorý si na konci každého dňa umyjete, aby 

ste nepoužívali zbytočne viac pohárov denne. 

9. Dbajte tiež na správnu činnosť kohútikov, za jeden týždeň vypustí kvapkajúci kohútik asi 1 

kúpeľ vody. 

10. Naučte svojich mladších priateľov a súrodencov, aby po každom použití uzavreli kohútiky. 

11. Nainštalujte šetriace vodovodné batérie. Pomocou jednopákových zmiešavacích kohútikov 

okamžite prúdi voda požadovanej teploty .  

12. Ak máte domáce zvieratá, umývajte ich v časti záhrady, kde by ste aj tak mali polievať, aby 

ste takto tiež šetrili polievaním. 

13. Umiestnite na záhradu väčší džbán, v ktorom môžete zachytávať dažďovú vodu,použiť ju  na 

kúpeľ, a tak po použití spláchnuť toaletu. Je dôležité použiť vodu na kúpeľ do 48 hodín, 

pretože v týchto vodách sa môžu ľahko množiť baktérie..  

14. . Ak môžete, zaobstarajte si toaletu, kde voda použitá na umývanie rúk prúdi priamo do 

nádrže, aby ste ju mohli znova použiť na splachovanie . 
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Šetrenie vodou pri jedle a pití 

1. V teplejších obdobiach chladte vodu v chladničke, aby ste mali keď chcete piť, aby ste 

nemuseli nechať tiecť, až kým nebude voda studená. 

2. Pri varení používajte iba potrebné množstvo vody .  

3. Pri varení používajte hrniec dimenzovaný na množstvo jedla, aby ste určite nepoužili viac 

vody. 

4. Počas varenia vodu použitú na umývanie jedla , použite znovu na polievanie. 

5. Jedzte menej mäsa, viac zeleniny a ovocia. Tým sa zníži vaša vodná stopa . 
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Dopyt vody 

Vodovodné siete 

1. Sledujte svoj vodomer doma, zapisujte si stav každý týždeň alebo každý mesiac, aby ste  

rýchlo spozorovali chybu a mohli ju riešiť. 

2. Ak chcete v každom prípade fontánu, nainštalujte si na záhrade vodné čerpadlo, aby voda 

bola vždy recirkulovaná, aby sa ňou zbytočne neplytvalo. Ale pokiaľ je to možné, nedržte sa 

toho. 

3.  Pri nákupe hračiek dbajtete tiež na to, aby nevyžadovali neustále doplňovanie vody. 

4. Ak spozorujete únik na verejných miestach, nahláste to príslušným orgánom .  

1. Osobný automobil 

Ak je potrebné auto umyť, radšej ho vezmite do umyvárne, pretože doma budete používať 

oveľa viac vody. Ak by ste predsa umyli na záhrade, urobte to so zachytávanou dažďovou 

vodou a v oblasti, kde by ste mali aj tak polievať. 

Nádvorie a záhrada 

1. Ak máte akvárium akvárium, vodu použitú na čistenie si nechajte ako polievaciu vodu, 

pretože je plná fosforu, ktorý je prospešný pre rastliny, pretože je prirodzeným zdrojom 

výživných látok.   

2. Pred polievaním záhrady vždy skontrolujte, či je to nevyhnutné. Môžete to urobiť tak, že do 

zeme zastrčíte skrutkovač, ak je zasunutie ľahké, polievanie nie je potrebné. 

3. Ak používate výživný roztok pre rastliny, majte na pamäti, že nároky na vodu pre rastliny sa 

zvýšia. 

4. Do svojej záhrady vyhľadajte rastliny, ktoré nevyžadujú veľa vody. 
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Zariadenia na úsporu vody 

Vo väčšine prípadov sú najjednoduchšie nástroje na úsporu vody dostupné lacno v takmer každom 
väčšom obchode. Napríklad: 

Sprchová hlavica šetriaca vodu 

V Maďarsku existuje niekoľko typov sprchovacích hlavíc šetriacich vodu, ale všetky fungujú na 

rovnakom princípe. Menovite: sprchová hlavica má zabudovaný obmedzovač prietoku, ktorý určuje, 

koľko z nej vyjde za 1 minútu, a v sprchových hlaviciach je tiež ventil na nasávanie vzduchu, ktorý 

vodu obohacuje o vzduch, takže zážitok zo sprchovania je zachovaný pri oveľa menšom použití 

vody.  

 

- sprchová hlavica šetriaca vodu - 

 

Vodošetrná vložka do vodovodnej batérie a sprchy 

Vodu šetriace vložky do kohútika je možné získať lacno, napriek tomu sú veľmi užitočné, pretože 

obmedzujú prietok vody. Môžu byť namontované do kohútika aj do sprchovej hlavice. Sú vyrobené 
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z plastu alebo z  kovu, takže nie je potrebné vymeniť vodovodné batérie za šetriace vodou, stačí si 

len vložku kúpiť. Okrem zníženia poplatkov za vodné a stočné sa samozrejme zníži aj spotrebované 

množstvo vody.  

 

-  sprchová vložka a vložka do vodovodnej batérie - 

Rozdiel medzi vodou šetriacou vložkou do batérie a vodou šetriacou sprchovou hlavicou . 

Rozdiel medzi vodovodnou vložkou a sprchovou hlavicou šetriacou vodu spočíva v tom, že 
vodovodná vložka môže znížiť silu vodného lúča, pretože voda môže unikať z menšieho priestoru, 
zatiaľ čo sprchová hlavica ponúka rovnaký zážitok vďaka svojmu dizajnu a vzduchovému filtru. 

Presýpacie hodiny pri sprchovaní 

Jedná sa o veľmi dôležitý nástroj. Väčšina ľudí sa sprchuje priemerne 8 minút, ale vďaka 5-

minútovým presýpacím hodinám sa nielen skráti čas, ale tiež sa zníži spotreba vody asi o 40%.

 

-  sprchovacie presýpacie hodiny - 
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Pretože sprchovanie je bežná činnosť, človek môže lepšie premýšľať, čo môže viesť k tomu, že 

budeme môcť dlho blúdiť myšlienkami, takže bohužiaľ zbytočne plytváme vodou. Presýpacie 

hodiny tomu bránia tým, že majú iba 5 minút, takže nebudeme blúdiť, ale sledovať, či to stihnete 

včas. Už majú novšiu verziu so stopkami. 

Tento malý doplnok do kúpeľne po nastavenom čase pípne. To je v tomto zmysle lepšie, že 

nemusíte neustále sledovať ako presýpacie hodiny, môžete sa bezpečne sprchovať v konkrétnom 

časovom intervale, keď zariadenie ešte nesignalizuje. Tieto je samozrejme možné pripevniť na 

dlaždice aj pomocou prísavky a sú vode odolné, takže pri zvlhnutí nie je problém. 

 

-  sprchové hodiny a stopky - 

Úsporné vodovodné filtre 

Filtre na vodovodných kohútikoch sú vlastne zriad´dovače vody. Toto malé zariadenie obohacuje 

vodu vzduchom, takže tlak sa nemení iba množstvo použitej vody. Filtre sa dajú nájsť v podstate na 

konci každého kohútika, lenže štandardne nie sú vodohospodárne, ale dajú sa nahradiť úspornými. 

                                           -  filter na konci kohútika - 
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Pomocou tohto malého zariadenia môžeme dosiahnuť až 80%-nú úsporu vody. 

Použitie je úplne jednoduché, štandardný filter je potrebné vymeniť za šetriaci vodou a je pripravený 

na použitie! Nie je potrebné ho veľa montovať, dá sa vymeniť za pár okamihov, cena sa za krátku 

dobu pri menšej spotrebe vráti. 

 

 Existujú typy, ktoré majú okrem normálnej polohy aj pozíciu v spreji. Sú také, ktoré poznajú obe 

funkcie súčasne, a sú také, ktoré poznajú iba jednu alebo druhú.  

 

Existujú aj také, ktoré majú ohybnú hadičku, aby sa s nimi dalo hýbať. Existuje aj taký, na ktorom je 

možné kohútik takpovediac otvoriť gombíkom a stlačením gombíka sa aj kohútik uzavrie. To je 

dobré aj pre hygienu, pretože gombíková časť je úplne vodeodolná a dá sa zakaždým umyť. Vďaka 

tejto hlave je možné aj ovládať vodný lúč. 

 

Je tiež potrebné poznamenať, že keď sa do tohto malého zariadenia dostane voda, môže dôjsť k jeho 

vápenateniu, ktoré môže upchať vodnú cestu alebo ju dokonca zničiť. Z času na čas je potrebné 

odstrániť a umyť vodou, namočiť do odstraňovača vodného kameňa, aby vydržal čo najdlhšie. Ak 

už vidíte, že vodný kameň sa ťažko odstraňuje, radšej si kúpte nový, pretože, bohužiaľ, nemôžeme 

dosiahnuť správny účinok, ak je upchatý.. 

Záťaž na WC nádržku kvôli šetreniu vodou 
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V prípade starších typov toaletných splachovacích nádrží je to hlavne, ale aj v prípade novších, že 

stlačením páky sa úplne vyprázdní splachovacia nádrž. S týmto problémom môžu pomôcť toaletné 

závažia šetriace vodu . 

 

-  WC nádrž so závažím - 

Na splachovanie toalety potrebujeme niekoľko litrov vody. Vďaka tejto konštrukcii môže byť 

toaleta ľahko šetriaca vodou bez nutnosti výmeny nádrže. 

Nastavením závažia môžete zabezpečiť, aby voda tiekla iba dovtedy, kým podržíte páčku alebo 

gombík. Uvoľnenie tlačidla a páky tiež okamžite zastaví vyplachovanie. 

Prieskum 

Uskutočnili sme prieskum po celej krajine zameraný na úspory vody občanmi. Väčšina obyvateľov 

vodou nešetrí, pretože nedostatok vody nie je každodennou témou rozhovorov, a tak si pri 

nedostatku informácií nemyslí, že môže niečo urobiť sám. Napriek tomu, žiaľ, iba keby si len 

polovica populácie myslela, že on sám môže urobiť niečo, aby zabránil nedostatku vody, už by to 

robilo viac ľudí ako teraz. 

Do prieskumu, ktorý zahŕňal občanov vo veku od 16 do 60 rokov, sa nám podarilo osloviť 120 ľudí. 

Dotazník súvisí s postupmi uvedenými v našich učebných osnovách. Urobili sme 16 vyhlásení pre 

účastníkov, v ktorých sme poskytli 2 voliteľné odpovede, čo uľahčilo absolvovanie testu. Dotazník 

vyplnili účastníci anonymne a výsledky sa zaznamenali do excelového súboru, z ktorého sme pre 
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väčšiu transparentnosť vytvorili graf. Jedna z možných odpovedí sa týka sporenia a druhá naopak 

Výsledky 

1. Ručné umývanie riadu:  

o Umývame v stojatej vode (modrá farba) 

o umývame v tečúcej vode (oranžová farba) 

 

 

2. Domov je vybavený vložkou do kuchynského kohútika šetriacou vodu ? 

o Ano (modrá farba) 

o nie (oranžová farba) 

 

3. Program ECO na našej umývačke riadu používame najčastejšie . 

o Ano (modrá farba)  

o nie (oranžová farba) 

25% 

75% 

 Umývame v stojatej
vode

Umývame v tečúcej
vode

18% 

82% 

Ano

Nie
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4. Voda použitá pri varení sa recykluje (napr. Voda, v ktorej sa varia vajíčka). 

o Použije sa na polievanie (modrá farba) 

o vyleje sa do odtoku (oranžová farba) 

o iné: (sivá farba) 

 

5. Väčšinou sa: 

o Sprchujeme (modrá farba) 

o Kúpeme sa vo vani (oranžová farba) 

 

6. Pri holení a umývaní zubov 

o zatvoríme kohútik (modrá farba) 

48% 

52% 

Ano

Nie

30% 

55% 

15% 
Použije sa na
polievanie
Vyleje sa do odtoku

Iné

80% 

20% 

Sprchujeme

Kúpeme sa vo
vani
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o voda v kuse tečie (oranžová farba) 

 

7. Nachádza sa doma sprchová hlavica šetriaca vodu ? 

o Ano (modrá farba) 

o Nie (oranžová farba) 

 

8. Doma máme úspornú toaletnú nádržku . 

o Ano (modrá farba) 

o Nie (oranžová farba) 

 

9. Práčku spustite až po úplnom naplnení . 

67% 

33% 

Zatvoríme kohútik

Voda v kuse tečie

35% 

65% 

Ano

Nie

31% 

69% 

Ano Nie
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o Ano (modrá farba) 

o Nie (oranžová farba) 

 

10. Polievame zvyčajne skoro ráno alebo neskoro večer . 

o Ano (modrá farba) 

o Nie (oranžová farba) 

 

 

11. Polievame zachytenou dažďovou vodou . 

o Ano (modrá farba) 

o Nie (oranžová farba) 

 

92% 

8% 

Ano

Nie

76% 

24% 

Ano

Nie

48% 

52% 

Ano
Nie
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12. Kvôli sviežosti vzduchu popolievame v letných večeroch dvor ! 

o Ano (modrá farba) 

o Nie (oranžová farba) 

 

 

13. Pri sprchovaní dávame pozor, aby sme nespotrebovali všetku horúcu vodu . 

o Ano (modrá farba) 

o Nie (oranžová farba) 

 

14. Kohútik vždy dobre uzavriem, aby nekvapkala prebytočne voda . 

o Ano (modrá farba) 

o Nie (oranžová farba) 

40% 

60% 

Ano
Nie

70% 

30% 

Ano
Nie
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15. Ak kvapká kohútik, vždy okamžite hľadáme príčinu chyby 

o Ano (modrá farba) 

o Nie (oranžová farba) 

 

16. Monitorujem našu mesačnú spotrebu vody na našich účtoch . 

o Ano (modrá farba)  

o Nie (oranžová farba) 

 

 

Otázky boli zosumarizované a ukázalo sa, že 51% populácie venuje pozornosť úspore vody a snaží 

sa uplatniť všetky alternatívne riešenia. Aj keď 49% populácie nevenuje pozornosť alebo iba v 

menšej miere, praktizuje rady a činnosti spojené s úsporou vody. Dbajte na to aj vy doma a ak u 

94% 

6% 

Ano

Nie

84% 

16% 

Ano
Nie

51% 
49% 

Ano
Nie
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svojich rodičoch uvidíte niečo, čo je stratou vody, povedzte im, že to nie je dobré robiť. Je na 

každom, aby prestal plytvať vodou, neexistuje nikto, od koho by nezáviselo , či v budúcnosti 

budeme mať pitnú vodu. 

 

Obyvateľstvo šetriace vodu – modrá farba 

Menej šetriace – oranžová farba 

Mierne viac, ako polovica obyvateľstva venuje pozornosť ochrane vody. Druhá polovica populácie 

sa ochranou vody nezaoberá, môže to zahŕňať nedostatok informácií. Je preto dôležité, aby všetci 

ľudia mali prístup k informáciám o pitnej vode, aby mohli aj oni sami podniknúť vedomé kroky 

proti nedostatku vody. 

Úloha:  Pracujte v 3-4členných tímoch . Diskutujte o svojich zvykoch v otázkach uvedených 

vyššie a potom diskutujte s ostatnými tímami o tom, čo robíte dobre, aby ste šetrili vodou a čo nie. 

Možno si budete navzájom radiť, ako môžete lepšie zvážiť dôležitosť úspory vody vo vašom živote. 

51% 

49% 

Obyvateľstvo šetriace
vodu

Menej šetriace
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Užitočné odkazy týkajúce sa témy modulu 
 

http://365.reblog.hu/cimke/víztakarékosság 

Ďalšie nápady na úsporu vody 

https://www.youtube.com/watch?v=lYPGIUVTRY4 

Inštalácia šetriaceho filtra vodovodnej batérie 

http://www.urvilag.hu/mezogazdasag/20170605_viztakarekossag_es_gps 

Úspora vody a GPS 

https://www.zoldbolt.hu/magazin/viztakarekos-dalok-zuhanyozashoz 

Piesne šetriace vodu 
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