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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Podujatia organizované v rámci Svetového dňa vody 2016 

Bratislava 16. marca 2016 

Na podnet Organizácie spojených národov si od roku 1992 každoročne 22. marca pripomíname 

Svetový deň vody. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre 

život na Zemi fundamentálna, nenahraditeľná  a determinuje všetky sféry života. V roku 2016 

OSN v úzkej spolupráci s členskými krajinami a ďalšími zainteresovanými organizáciami 

zameriava svoju pozornosť na prepojenie vody a zamestnanosti s heslom „Voda ľuďom a ľudia 

vode“.  

 

22. marca 2016 o 10.00 h  sa pri príležitosti Svetového dňa vody pod záštitou ministra 

životného prostredia SR uskutoční na zámku Vígľaš slávnostné stretnutie pracovníkov vo 

vodnom hospodárstve. Pozvaní sú najvyšší predstavitelia rezortov – Úradu vlády SR,  

Ministerstva vnútra SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva 

životného prostredia SR, Ministerstva zdravotníctva SR. Hlavnými organizátormi podujatia sú 

Asociácia vodárenských spoločností a Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve.  

V rámci tohtoročného Svetového dňa vody sa uskutočňuje v poradí 5. ročník výtvarnej súťaže 

prác študentov stredných umeleckých škôl. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 7. apríla 

2016 na odbornej konferencii Voda a zamestnanosť v rámci výstavy CONECO. Vernisáž diel 

všetkých študentov bude verejnosti prístupná od 21. marca  do 1. apríla 2016 v átriu 

Ministerstva životného prostredia SR.   

7. apríla 2016 v čase od 10.00 h do 13.00 h sa v Incheba Expo Clube uskutoční odborná 

konferencia s názvom Voda a zamestnanosť. Téma konferencie je zvolená v súlade s témou 

celosvetového dňa vody 2016, ktorou je Voda a zamestnanosť. Jedná sa o aktuálnu tému 

v rámci Slovenska. Vodné hospodárstvo pociťuje akútny nedostatok nových pracovných síl 

s príslušným vzdelaním v oblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva. Aktuálne sa 

uvedeným problémom zaoberajú nielen zamestnávatelia ale aj štátne orgány, ako MŽP SR, 

ktoré sa snaží posilniť rezort vodného hospodárstva hlavne v oblasti vzdelávania. Všetky 

podujatia v rámci osláv Svetového dňa vody 2016 sú pod záštitou ministra životného prostredia 

SR. 
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Dnes takmer polovica –  asi 1, 5 miliardy svetových pracovníkov pracuje v odvetviach 

súvisiacich s vodou. Takmer všetky pracovné miesta závisia od vody alebo súvisia s jej 

bezpečnou dodávkou. Napriek tomu milióny ľudí, ktorí pracujú s vodou, nie sú dostatočne 

uznaní, a tiež aj chránení základnými pracovnými právami. Práve preto sa hlavná téma roka 

2016 – Voda a zamestnanosť zameriava na to, ako množstvo a kvalita vody ovplyvňujú život 

na zemi, ale aj akým spôsobom transformujú spoločnosť a ekonomiky sveta. 
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