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310010 – 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 
environmentálnej infraštruktúry 
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STRUČNÝ POPIS PROJEKTU: 

Voda ako prírodné bohatstvo je dôležitou surovinou strategického významu, nenahraditeľnou zložkou 

životného prostredia, ale aj surovinou vstupujúcou do všetkých technologických procesov. Využiteľné 

zdroje vody v dôsledku klimatických zmien poklesnú, čo je predpoklad medzinárodnej organizácie pre 

klimatické zmeny (IPCC) a už teraz je vhodné pripraviť sa na budúcnosť, v ktorej bude potrebné 

zásobami pitnej vody šetriť. Na Slovensku pôsobia viaceré inštitúcie, ktoré sa zaoberajú problematikou 

vodných zdrojov. Chýba však prepojenie ich aktivít s bežnými spotrebiteľmi, ktorí predstavujú, z hľadiska 

udržateľnosti vodných zdrojov ,najbežnejších užívateľov. Projekt je zameraný na zvýšenie 

informovanosti bežného užívateľa najmä Košického a Prešovského kraja o možných spôsoboch využitia 

vody a šetrenia s pitnou vodou. Jedným z cieľov projektu je transfer informácii o aktivitách a výzvach 

inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou vôd. Povedomie občanov zvýšime prostredníctvom 

informačného portálu, ale aj za pomoci ich detí na školách, ktoré zapojíme do rôznych súťaží. Ďalším z 

cieľov projektu je informovať samosprávy o týchto alternatívnych šetrných spôsoboch nakladania s 

vodnými zdrojmi. 

HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU 

Zvyšovanie informovanosti obyvateľov najmä Košického a Prešovského samosprávneho kraja v oblasti 

udržateľnosti vodných zdrojov s dôrazom na zapojenie žiakov škôl. 

VÝSLEDKY PROJEKTU 

 Zvýšenie povedomia občanov prostredníctvom informačného portálu, ale aj za pomoci ich detí 

na školách, ktoré zapojíme do rôznych súťaží.  

 Zvýšenie informovanosti samospráv o alternatívnych šetrných spôsoboch nakladania s vodnými 

zdrojmi prostredníctvom brožúr, letákov, sociálnych sietí a odborných prednášok. 
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