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ROZVOJOVÉ KRAJINY

bývalé kolónie
rôznorodá skupina krajín, ale s mnohými spoločnými problémami
výskyt a intenzita jednotlivých faktorov  sa odlišujú v 
jednotlivých regiónoch a krajinách:

etnické konflikty
korupcia
poľnohospodárstvo
nedostatok surovinových zdrojov
rýchly populačný rast
veľké rozdiely medzi vidiekom a urbánym prostredím
veľké sociálne rozdiely medzi obyvateľstvom



MILÉNIOVÉ ROZVOJOVÉ CIELE

1. Odstrániť extrémnu chudobu a hlad
2. Dosiahnuť univerzálne základné vzdelanie
3. Podporiť rodovú rovnosť a posilniť  postavenie žien
4. Znížiť detskú úmrtnosť
5. Zlepšiť zdravie matiek
6. Bojovať proti HIV/AIDS, malárii a iným chorobám
7. Zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť
8. Rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj

tvorí ich: 18 zámerov  a 53 indikátorov
sú výsledkom Miléniovej deklarácie 2000 podpísanej 189 
štátmi  OSN +Švajčiarsko+Vatikán



SIEDMY CIEĽ: ENVIRONMENTÁLNA 
UDRŽATEĽNOSŤ

Súčasťou 7. cieľa sú tieto zámery:
Zámer 9: integrácia princípov udržateľného rozvoja do 
národných  politík a znižovať straty environmentálnych zdrojov

Zámer 10: do r. 2015 znížiť na polovicu podiel ľudí žijúcich bez 
prístupu k nezávadnej pitnej vode a adekvátnej sanite

Zámer 11: do r. 2020 dosiahnuť výrazné zlepšenie aspoň 100 
miliónov  obyvateľov prímestských štvrtí  „slumov“





VODA  A VODNÉ ZDROJE V                  
ROZVOJOVÝCH KRAJINÁCH

nedostatok kvalitnej čistej vody
nedostatok vodných zdrojov
nerovnomerné rozdelenie  vodných zdrojov v krajine
nerovnomerné rozdelenie  zrážok
rýchly populačný rast zmeny 
klimatické zmeny (suchá)
záplavy ↔ suchá
časté konflikty o vodný zdroj
znečistenie vôd
chýbajúci monitoring  vôd



ZNEČISŤOVANIE VODNÝCH ZDROJOV

každý deň viac ako 2 milióny ton odpadov a 
odpadových látok do svetových vôd
každý rok cca. 1500 km3 odpadových vôd
v rozvojových krajinách sa  približne 80 % 
všetkých odpadov vypúšťa ako 
neupravených
rýchlo rastúci počet obyvateľov
chýbajúce zákony  a predpisy
nedostatok financií na recyklačné 
zariadenia
nedostatok sanitačných zariadení → 
znečisťovanie  vodných  zdrojov ľudskými 
exkrementami → šírenie infekčných 
ochorení



POĽNOHOSPODÁRSTVO

primárny zdroj príjmu vo veľkej 
väčšine rozvojových krajín
najväčší globálny spotrebiteľ vody
najmä na zavlažovanie 
dezertifikácia
viac ako 70 % celkovej spotreby  
produkcia potravín pre 
najľudnatejšie krajiny sveta
znečisťovanie vodných zdrojov –
pesticídy

Veľkosť zavlažovaných plôch sa  za posledných 50. rokov 
viac ako zdvojnásobila 



PRÍSTUP K PITNEJ VODE





PRÍSTUP K  BEZPEČNEJ  PITNEJ VODE

základné ľudské právo
zdroj  je vzdialený do 1 km a je 
dostupný v minimálnom 
množstve 20 l/hlavu/deň
87% populácie (5,9 miliardy) s 
prístupom k bezpečnej vode
884 miliónov obyvateľov bez
prístupu k bezpečnej vode
(2008)
najmä vo vidieckych oblastiach  
Subsaharskej Afriky a Južnej 
Ázie





PRÍSTUP K SANITE

viac ako 2,6 miliardy  (39 %)  ľudí 
nemá prístup k základnej hygiene
99 % populácie  rozvinutých 

krajín a  len 52 % populácie 
rozvojového sveta  má prístup k 
adekvátnej sanite
dosiahnutie cieľa, znížiť počet 
ľudí bez prístupu k adekvátnej 
sanite o polovicu  do roka 2015  
sa ukazuje ako nesplniteľné  pre 
cca. 1 miliardu obyvateľov
a aj po splnení cieľa ostáva viac 
ako 1,7 miliardy ľudí bez 
adekvátnej sanitácie





PRÍSTUP K SANITE

prístup k sanite v mestách je oveľa 
vyšší ako na vidieku
najväčšie rozdiely: v Subsaharskej
Afrike, južnej Ázii, Karibskej oblasti a 
Oceánii
751 miliónov ľudí  zdieľa sanitárne 
zariadenia s inými domácnosťami  -
“shared sanitation“/verejné zariadenia
fenomén: „open defecation“ – najmä 
vidiek  (Bangladéš, Niger, Sudán, 
Nepál, India, Indonézia)



OCHORENIA  Z VODY (WATER –RELATED
DISEASES)

vo vode a vodou prenášané    
ochorenia
používaním fekálne 
znečistenej vody na pitie, 
kúpanie, varenie, 
rozšírenie:  oblasti s veľkou 
hustotou osídlenia, 
nedostatočnou hygienou
každých 8 sek . → zomrie 1 
dieťa

Podľa správy OSN „Sick water“, zapríčiňujú tieto 
ochorenia viac ako 3,7 % všetkých  úmrtí 



OCHORENIA  PRENOSNÉ Z VODY

1. Hnačkové ochorenia 
bakteriálneho, vírusového, parazitárneho pôvodu
1,8 mil.  smrteľných prípadov za rok
90% prípadov –deti do 5 rokov
88 % príčin z nedostatočnej sanity, znečistenej vody
Cholera:  pôvodca: Vibrio cholerae
Dyzentéria: pôvodca: Shigela dysenteriae, S.sonney, S. flexneri
Parazity: Entamoeba histolitica (amebiáza), Giardia lamblia

2. Schistozomiáza
červy rodu Schistosoma
pobyt v infikovanej vode – červy cez kožu
prístup k základnej sanite - znižuje riziko o 77%
infikovaných 160 miliónov ľudí
Subsaharská Afrika



OCHORENIA PRENOSNÉ Z VODY
1. Trachoma

zápal očnej spojovky a časti rohovky
pôvodca: Chlamydia trachomatis
160 mil. ľudí ohrozených slepotou
Príčina: obmedzený  prístup k čistej vode, hygiene

2. Hepatitída A, E
3. Črevné helmintózy → Askariáza, Trichurióza,

→ infikovaných: 133 mil. ľudí
→  anémia, podvýživa

4. As – vysoká koncentrácia: Bangladéš, India, Nepál
5. Fluorózy – Čína                            ↓

Viac ako 28 -35 miliónov ľudí  v Bangladéši konzumuje 
vodu s vysokým obsahom As.



ZHRNUTIE

Prístup k sanite a   čistej pitnej vode sú dôležitým predpokladom 
zdravej spoločnosti.
Napriek tomu viac ako 2,5 miliardy ľudí stále nemá prístup k 
základnej hygiene a 884 miliónov ľudí stále nemá k dispozícii 
bezpečný zdroj vody.
Znečisťovanie vôd a následné ochorenia sú jednou z najčastejších 
úmrtí detí do 5 rokov v rozvojových krajinách.
Udržateľná sanita chráni zdravie, ŽP a pomáha aj hospodárstvu 
jednotlivých krajín.
Dôležitá je vzájomná  spolupráca rozvojových  a rozvinutých krajín pri 
riešení problémov: „tretieho sveta“ a aktívna  účasť samotných krajín 
na riešení ich problémov.





ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ



ZDROJE

Progress on sanitation and drinking ‐ water 2010 update
(WHO,UNICEF): /www.who.int/
Dudáš, T. et al.:Rozvojová pomoc a spolupráca /www.euba.sk/

www.greenmind.besser‐web.net/landwirtschaft
www.dbresearch.de
www.globalhealthfacts.org
www.hydrology.uni‐kiel.de
http://mdgr.undp.sk
www.erko.sk
www.bedekerzdravia.sk
www.unwater.org
www.solen.sk
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