
 

    

 

 

Projekt 

 

MODRÁ ŠKOLA NA KYSUCIACH 
 

realizovaný na Strednej odbornej škole strojníckej  

v Kysuckom Novom Meste 

 

v rámci programu  

 

„Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ 

 

spolufinancovaného  

z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 

a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky  

 

 Správca programu 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

 



Modrá škola na Kysuciach 

 

     Pod týmto názvom prebieha projekt v Strednej odbornej škole 

strojníckej v Kysuckom Novom Meste, ktorý bol vypracovaný na 

základe výzvy: Programovej oblasti: „Prispôsobenie sa zmene klímy – 

prevencia povodní a sucha“, Opatrenie: „Modré školy.“ Projekt je 

financovaný z Finančného mechanizmu EHP a Štátneho rozpočtu SR. Je 

zameraný na zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa 

zmene klímy. Správcom projektu je Úrad vlády Slovenskej republiky. 

Pedagógovia Mgr. Tatiana Suranová, Mgr. Karol Kubica a Ing. Alena 

Cinková vypracovali vzdelávací materiál    zameraný na zmenu klímy, 

manažment dažďovej vody, kolobeh vody v prírode, vodné 

hospodárstvo, ktorý bude zahrnutý v edukačnom procese pre všetkých 

študentov. Teda v 22 triedach, po 3 vyučovacie hodiny. 

V rámci zvýšenia povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa 

zmene klímy sa uskutočnia v priestoroch školy odborné prednášky pre 

študentov, zamestnancov i členov  organizácií zapojených do projektu, 

ktoré budú zamerané na využívanie dažďovej vody a jej prepojenie na 

zmenu klímy. 

     Projekt zahŕňa i realizáciu adaptačných opatrení, zameraných napr.  

na zvýšenie podielu zelene a to: výsadbou nových stromov, drevín, 

trávy a  revitalizáciou existujúcich stromov. Ďalším adaptačným 

opatrením je realizovanie  vodopriepustnosti povrchu v školskom 

areáli, a to: osadením vegetačných trávnic a zhotovenie chodníkov 

z Eko dlažby, adaptačné opatrenie je i záchyt vody, zhotovenie jazierka. 

   

   Do realizácie projektu budú zapojení študenti, nie len vo vzdelávacom 

procese, ale i  pri prácach na úprave    



terénu, výsadbe stromov a drevín, výseve trávy, zhotovení jazierka i pri 

zavádzaní technológie na záchyt vody pod dozorom odborných 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov a členov organizácií 

podieľajúcich sa na projekte. Výsadba stromov a úprava okolia sa 

uskutoční za pomoci rodičov. Tým sa celý projekt dostane do 

povedomia študentov i verejnosti. 

 

Projektový grant:                  39 384 € 

Termín ukončenia projektu: 30.09.2015 

 

  



 

 

 

 

Zmena klímy 

Zo všetkých strán neustále počujeme o zmenách klímy a globálnom 

otepľovaní. Je to fakt alebo výmysel mocných, aby boli ešte mocnejší? 

Spôsobuje ho človek svojou činnosťou alebo je to prirodzený cyklus 

Zeme?  Dá sa zvrátiť alebo sa musíme prispôsobiť? Na tieto a ďalšie 

otázky hľadajú odpovede klimatológovia z celého sveta. Zaoberajú sa 

podnebím a jeho zmenami. Oproti meteorológii zaznamenáva 

klimatológia tieto zmeny v dlhých časových intervaloch – desiatky až 

tisíce rokov.   

 



 

 

Globálne otepľovanie 

Najnápadnejším prejavom klimatických zmien je globálne otepľovanie. 

Toto otepľovanie prebieha  na pevnine aj na moriach. Sú ním 

ovplyvnené prírodné ekosystémy, ktoré sa tejto rýchlej zmene len 

veľmi ťažko prispôsobujú. Tým sú vyvolávané extrémne prejavy počasia 

(napr. teplé zimy, dlhšie a intenzívne sucho, silnejšie a prudšie búrky), 

rozšírenejšie výskyty škodcov a ľudských patogénov, ovplyvnenie 

vodných zdrojov (napr. Ázia bude pociťovať úbytok horských ľadovcov 

a tým úbytok vodných zdrojov) a  častejší výskyt poveternostných javov 

(napr. víchrice, povodne).      

 



KOLOBEH VODY V PRÍRODE 

Zem prijíma žiarenie zo Slnka, čím sa zemský povrch zohrieva, voda sa 

premieňa na paru, ktorá vystupuje do atmosféry. V chladnejšom 

prostredí atmosféry sa vodná para kondenzuje, tvoria sa oblaky a voda 

v kvapalnej (dážď) alebo tuhej (sneh) forme padá na zemský povrch. 

Časť vody odteká do potokov, riek, morí a oceánov. Časť vsakuje do 

pôdy – zhromažďuje sa tam ako podzemná voda. Časť spadnutých 

zrážok sa vyparí a kolobeh vody sa neustále opakuje. 

 

 

 

 



Prečo by sme si mali urobiť vlastnú dažďovú záhradu ? 

Málo ľudí na Slovensku si uvedomuje, že vysušené prostredie je práve 

preto, že dažďovú vodu kanalizujeme z prostredia, kde žijeme a tým jej 

neumožňujeme vsiaknuť a vypariť sa tam, kde padne. V presušenom 

ovzduší pláva množstvo prachových i alergénnych častíc, ktoré 

vdychujeme do našich pľúc a zhoršujeme si svoj zdravotný stav. 

Najhoršie sú na tom naše deti, u ktorých sa to prejavuje častými 

respiračnými chorobami i alergiami. Toto je jedna z hlavných príčin, 

prečo v mestách rastie počet alergikov i astmatikov. A nemuselo by. 

Stačilo by zmeniť systém manažmentu dažďových vôd v intravilánoch 

miest a obcí a viac vody by sa vyparovalo do ovzdušia. Zvlhčený vzduch 

má totiž fenomenálnu vlastnosť čistiť vzduch tým, že každá prachová 

častica či peľové zrnko poletujúce vo vzduchu sa nabaľuje 

mikroskopickou časticou vody a následne padá na zem, lebo je ťažšie. 

Ak by pri každom dome na Slovensku vyrástla dažďová záhrada, ročne 

by sa cez rastliny zrecyklovalo možno aj 50 mil. m3 dažďovej vody. Mali 

by sme krajšie mestá a obce s lepšou mikroklímou a so zdravšími deťmi. 

Ideálne je začať zbierať dažďovú vodu na svojom pozemku, pri svojom 

dome, vo svojej záhrade a spríjemňovať si vlastné prostredie. Zbavme 

sa starých zaužívaných stereotypov likvidovať dažďovú vodu. 

 

 



Máme na výber  ročne 

naďalej platiť milióny 

eur vodárenským 

spoločnostiam za 

odkanalizovanie 

dažďovej vody, alebo si 

ich ušetriť výstavbou 

dažďových záhrad pri 

svojich domoch, bytoch, budovách, školách, priemyselných objektoch a 

navyše si zlepšovať svoje prostredie... 

 
Na to, že rastliny recyklujú dážď sme akosi pozabudli.... 
 

 



Využívajte dažďovú vodu, ušetríte za vodné a stočné !     

Na čo všetko sa môže dažďová voda v rodinných domoch využívať?  

 

          

Prečo používať dažďovú vodu? 

 Neobsahuje chlór a je teplejšia - ideálna na zalievanie zeleniny, 

trávnika aj domácich rastlín. 

 Je mäkká - nezanáša trysky záhradných rozprašovačov a špirály 

práčok. 

 Má veľmi dobré rozpúšťacie účinky - vynikajúca na pranie, umývanie 

dlážok, čistenie. 

 Neobsahuje minerálne látky - po vysušení nezanecháva biele škvrny, 

vhodná na umývanie okien a karosérií áut. 

 Je to destilovaná voda – vypraná bielizeň je mäkká, nepotrebuje 

aviváž, bielizeň je dokonale zbavená všetkých zvyškov pracieho 

prášku. 

 

 

 



Dažďovú vodu môže využívať každý rodinný dom 
 

 

Aj keď sa jedná len o vodu úžitkovú, dokáže nahradiť viac než polovicu 

spotreby vody rodinného domu. 

 

Naše  Kysuce trpia chorobou zvanou povodne 

  

 



Kysuce sú choré. Do zlého zdravotného stavu sa za posledné obdobie 

dostali lesy. Sú z veľkej časti vyrúbané. Vodozádržná schopnosť sa 

znížila niekoľkonásobne. V minulosti melioráciami a likvidáciou 

terasových poličiek sme z krajiny urobili hladkú strechu na odtok vody. 

Zmenil sa spôsob obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny, všetko 

sú takmer už len lúky, ktoré viacnásobne  (100-300 krát) rýchlejšie 

odvádzajú vodu do tokov. Narobili sme strechy, zaasfaltovali sme cesty, 

spevnili plochy, staviame diaľnice. Všetko to urýchľuje odtok. Kysuce 

teda vedia svoju diagnózu. A treba liečiť. 

 

Je vôbec možné predchádzať takémuto ničiacemu živlu? 

Dá sa to jednoducho  

 Plošným zadržiavaním dažďovej vody v lesnej, poľnohospo-

dárskej i urbanizovanej krajine. 

 Ak zastrešíme, či zaasfaltujeme časť zemského povrchu, 

vytvorme aj priestor na zadržiavanie dažďovej vody priamo na 

svojom pozemku. 

 Keď padne dažďová voda na strechu, nemusíme ju odvádzať do 

kanála, ale  môžeme ju zberať do sudov a využívať na 

polievanie. 

 



       

 

 Môžeme urobiť jazierko, ako súčasť záhradnej architektúry, tu 

voda nielen spríjemňuje prostredie, ale keď ju necháme 

vyparovať a neodtečie preč, neprispieva k povodni. 

 Školy  by mohli v rámci environmentálnej výchovy zberať 

dažďovú vodu, nechať ju v školskej záhrade, prípadne ju 

recyklovať. 

 Obce a mestá môžu na verejných priestranstvách napríklad 

robiť bioklimatické záhrady ( ako v USA, kde je to obrovský 

hit),zachytávať dažďovú vodu, zberať a používať na 

zavlažovanie. 

 

 

 

 

 



 

Kysuce chceme ochrániť !  

 

.  

Prvá fotografia je kamenná prehrádzka z Oščadnice v Tichej doline, 

ktorá dokáže zadržať viac ako 10 000m³ povodňovej vody. Na druhej 

fotografii  sú drevené prehrádzky z Dunajova. Tri z tisícok, čo sa 

vybudovali na Kysuciach. 

 

To, že nám na Kysuciach záleží, dokázali starostovia mnohých 

kysuckých obcí a miest zapojením sa do projektu REVITALIZÁCIA 

KRAJINY. Je to projekt protipovodňových opatrení, spočíva vo vytvorení 

celého systému hrádzí, jám, zasakávacích pásov, plošných úprav, 

odrážok na lesných cestách. Systém overia hlavne povodne a výsledok 

bude isto pozitívny. 

 



Subjekty/organizácie zapojené do projektu: 

Združenie rodičov a priateľov školy 

Občianske združenie – Naša škola 
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