
     v Bohdanovciach nad Trnavou, 25.3.2013 
 
 
Milá Sofia, 
 
píšem ti tento list, aby sa u nás dozvedelo viac detí a možno aj 
dospelých o tom, aká dôležitá je pre náš život voda. 
 
Žijem na Slovensku, v malej krajine v srdci Európy, ktorá je našťastie 
bohatá na vodné zdroje. Napriek tomu si musíme všetci vážiť, že nám 
z kohútika tečie dobrá voda a že ju môžeme bez problémov piť. Viac 
ako miliarda ľudí na svete nemá prístup ku kvalitnému zdroju pitnej 
vody. My môžeme piť vodu priamo z vodovodu. Je zdravá, obsahuje 
prirodzené, vyvážené látky. Neobsahuje baktérie a iné škodliviny. 
Predstav si, aký luxus je pustiť si vodu v sprche alebo napustiť si 
vaňu plnú vody a voňavej peny. Pre nás samozrejmosť, pre deti 
v Afrike možno len krásny sen.  
 
Vo svete priemysel i ľudia ničia zdroje pitnej vody pre milióny ľudí 
v Afrike, Ázii i Amerike. Voda ako zdroj života a základné ľudské 
právo je príčinou mnohých sporov. Jej nedostatok ohrozuje 
domácnosti i hospodárstva. Na rozdiel od vojen alebo prírodných 
katastrof nedostatok vody, rovnako ako hladomor, potichu skúša 
chudobných ľudí. Na svete trpí veľa detí smädom a veľa detí musí 
každodenne nosiť vodu zo vzdialených nádrží, a preto nemôžu 
bezstarostne chodiť do školy a hrať sa s kamarátmi tak ako my. Pre 
nás je samozrejmé mať v lete napustený bazén s azúrovo modrou 
vodou a z chuti sa v ňom cez prázdniny blázniť a na druhej strane 
zemegule sa dokážu deti napiť z vysychajúcej riečky spolu so 
zvieratkami, aby nezomreli od smädu. Netrápi ich, či dostanú od 
rodičov nový iPhone alebo notebook, skôr to, či budú mať čo vložiť 
do úst a kde sa napiť čistej vody.  
 



Mám v živote veľké šťastie, že som sa narodila na Slovensku a môžem 
si svoje detstvo užiť naplno. Pre toto si musíme vodu vážiť 
a neplytvať ňou! 
 
Tvoja Saška 
 
 


