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Na obálke: Kaňa močiarna (Circus aeruginosus) - CITES, skupina A, druh zaradený do
prílohy II dohovoru (foto: Ing. Ľubor Čačko)

Nová Medzinárodná dekáda:
Voda - prameň života

Voda je základnou potrebou pre život človeka. Je nenahraditeľnou zložkou prirodze-
ného prostredia, všetkých rastlinných a živočíšnych ekosystémov a mnohých techno-
logických procesov. Je životne nevyhnutnou tekutinou a surovinou vstupujúcou do
takmer všetkých výrobných procesov vrátane výroby pitnej vody. V určitom čase
a mieste je potrebné ju zabezpečiť v požadovanom množstve a kvalite.

Súčasne je nevypočítateľným, nebezpečným živlom, schopným zasiahnuť veľké
územia, ohroziť na životoch početnú časť obyvateľstva a spôsobiť materiálne škody
veľkého rozsahu.

Nerovnomerný výskyt vody v čase a priestore spôsobuje škody nielen pri prebytku,
ale aj pri jej nedostatku. Preto je potrebné s ňou účelne hospodáriť – akumulovať ju na
obdobie nedostatku a predchádzať nepriaznivým účinkom v čase jej prebytku. Pri hos-
podárskom využívaní a nakladaní s vodou sa musí uplatňovať princíp minimalizovania
negatívnych vplyvov na životné prostredie zahrňujúcich i v odné bohatstvo, s cieľom
jeho zachovania pre budúce generácie. Týka sa to povrchových aj podzemných zdrojov
rôznej kvality a kvantity. Musí byť pritom zohľadnená multisektor álna prírodná podstata
rozvoja vodných zdrojov v kontexte celkového sociálno-ekonomického rozvoja, ako aj
rôznorodých záujmov týkajúcich sa využívania vodných zdrojov, a to v systéme záso-
bovania vodou a kanalizačných sietí, poľnohospodárstva, priemyslu, sídelného rozvoja,
využitie hydropotenciálu, vodnej dopravy, rekreácie, rybárstva a v ďalších činnostiach.

Význam vody pre ľudstvo zvýrazňuje aj fakt, že v roku 1992 Valné zhromaždenie
Organizácie spojených národov schválilo 22. marec za Svetový deň vody, rok 2003
vyhlásilo za Medzinárodný rok vody a najnovšie - obdobie rokov 2005 – 2015 za
Medzinárodnú dekádu Voda – prameň života. Okrem iných významných dohovorov
OSN akceptovala ciele Miléniového prehlásenia Spojených národov, a to konkrétne do
roku 2015 znížiť o polovicu počet ľudí, ktorí nemajú prístup k hygienicky nezávadnej
vode, prípadne trpia jej nedostatkom. Zdôraznila pri tom fakt, že voda je nevyhnutná pre
ďalší rozvoj, zachovanie intaktného prostredia na odstraňovanie biedy a hladu, pre
zdravie a blaho ľudí.

Medzinárodná dekáda Voda – prameň života sa začína 22. marca 2005, teda na
Svetový deň vody. Medzi jej ciele patrí priblížiť všetkým sféram spoločnosti programy
a projekty týkajúce sa vody. Valné zhromaždenie OSN vyzvalo, aby komplex tém
týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou, odvádzania a čistenia odpadových vôd domi-
noval v prvom cykle (2004 – 2005).

Slovenská republika  ako riadny člen OSN sa aktívne pripojila k tejto výzve organizo-
vaním vlastných podujatí. Medzi najvýznamnejšie patrí 10. ročník celoslovenskej kon-
ferencie k Svetovému dňu vody:  Voda – prameň života (18. marec, Banská Štiavnica),
seminár pri príležitosti Svetového meteorologického dňa (22. marec, SHMÚ, Bratisla-
va), Dni otvorených dverí v SHMÚ aj v regionálnych pobočkách, Medzinárodný deň
Dunaja (29. jún, MŽP SR, Bratislava), konferencie o sedimentoch vodných tokov a nádrží
(máj, VÚVH) a o pitnej vode (október, IWA), svoje miesto majú výstavy a výchovné
podujatia pre všetky vekové skupiny. Súčasťou  tejto kampane je aj vydanie viacerých
odborných publikácií a periodík.Tým SR preukáže, že vodnému hospodárstvu a životnému
prostrediu venuje náležitú pozornosť. Význam podujatí zvyšuje aj tá skutočnosť, že
podobné akcie budú organizované aj v ostatných členských štátoch OSN.
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