
Staráme sa o vodu a mesto 
Globálne otepľovanie 



Globálne otepľovanie 

• Globálne otepľovanie je označenie 

zložitého a nie celkom objasneného 

procesu. , ktorého výsledkom je vzostup 

priemernej teploty oceánov a atmosféry v 

krátkom časovom úseku (niekoľkých 

desiatok až stoviek rokov) v mierke celej 

planéty.  

http://www.topky.sk/cl/13/1512499/Globalne-oteplovanie-nici-Zem--Zakladne-fakty--ktore-musite-o-tejto-pohrome-vediet


Čo ho spôsobuje? 

• Spaľovanie ropy, zemného plynu  

• Odpadové látky 

• Elektrárne 

• Odpady v ovzduší  

• Odlesňovanie 

• Veľa betónu (mestá) 

 

 

https://slovensko.hnonline.sk/282085-globalne-oteplovanie-nas-moze-upiect-varuje-vedec
https://www.interez.sk/9-predpo-zaberov-ktore-vas-presvedcia-ze-globalne-oteplovanie-skutocne-existuje/
http://www.vstecb.cz/Technologie-dopravy-a-prepravy-792.htm


Aké sú následky? 

• Roztápanie ľadovcov - strata pitnej vody 

• Dvíhajúca sa hladina oceánov 

• Vysušovanie území a extrémne počasie - 

strata pitnej vody 

• Zdravotné riziká  

http://miv.ccv.upjs.sk/?clanok=53-prirodne-katastrofy-ako-hrozba-pre-zivot-cloveka


Ako môžeme proti horúčavám 

bojovať? 

• Veľa zelených plôch 

• Veľa vodných prvkov 

• Obmedziť 

vylučovanie oxidu 

uhličitého 

 
HODNOTY.docx

https://bydleni.idnes.cz/drevostavba-mrakodrap-tokio-bydleni-v-japonsku-bytovy-dum-poi-/architektura.aspx?c=A180227_123326_architektura_web


Opatrenia na zadržanie vody na 

našej škole 

° zelené strechy 

° presmerovať vodu z odkvapov do 

nádoby z kadiaľ by sa voda mohla 

využívať na polievanie rastlín v 

školskom Átriu a na 

podobné účely na  

Školskom pozemku 



Hron 

• Hron pramení pod Královou hoľou (Nízke 

Tatry) 

• dĺžka 298 km 

• ústie : Dunaj 

• cisár Marcus Aurelius na výprave okolo 

roku 168 na rieke Hron napísal jeden zo 

svojich filozofických spisov.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Marcus_Aurelius
https://sk.wikipedia.org/wiki/Marcus_Aurelius
https://sk.wikipedia.org/wiki/Marcus_Aurelius
https://sk.wikipedia.org/wiki/168


Hodnoty z chemického monitoringu 

Hrona 
• HODNOTY December            Január           Február                Marec 

• pH                   7,50                     7,5                    7,5                       7 

 

• PO43-              0,26                     0,50                 0,50                      0,25 

 

• NH4+                0,6                       0,2                    0,4                       0,6 

 

• NO3-                 10                        10                    2,3                        2,3 

 

• Voda °C           0 °C                     1 °C                1,5 °C                  2,5 °C 

 

       Vzduch °C       1,5 °C                  -5 °C                0 °C                      1 °C 

 

• Vlhkosť v.        64%                     67 %               68%                      62% 

 

• Prúdenie v.    1,8 m.s-1             0 m.s-1           0 m.s-1                 0 m.s-1 

 

• Dátum          11.12.2017         16.1.2018        14.2.2018             14.3.2018 

 

• Čas                   11:18                     22:00            9:27                      7:10 



Fotografie pri našej práci 
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