
Voda v škole

Faktická problematika.

Deti, dospievajúci, mladí ľudia sú čoraz viac v pokušení nezdravého životného štýlu. 

Rýchle občerstvenie a nealkoholické nápoje sú ľahko dostupné a stávajú sa všeobecne 

akceptovaným štandardom ich výchovy.

Nedávne zistenia naznačujú, že tretina európskych detí a dospievajúcich nepije dosta-

tok vody. Na druhej strane, nealkoholické nápoje vrátane nápojov sladených cukrom sa 

významnou mierou podieľajú na celkovom príjme tekutín v týchto vekových skupinách. 

Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje na rastúce obavy z vplyvu príjmu cukru, 

najmä zo sladených nápojov, na riziko neprenosných ochorení. Diabetes, obezita, ale aj 

zubný kaz sú toho jasným príkladom.

Príjem vody je nevyhnutný pre funkcie organizmu a pre primeranú hydratáciu telesných 

tkanív. Potreba vody sa líši medzi jednotlivcami a podľa podmienok prostredia. Eu-

rópsky úrad pre bezpečnosť potravín definoval primeraný denný príjem pre konkrétne 

vekové skupiny vrátane detí.

Jasné riešenie.

Školy sú kľúčovým prostredím, kde sa deti a dospievajúci môžu učiť zdravej hydratácii 

a vytvárať dlhodobé pozitívne správanie v oblasti konzumácie nápojov.

V mladom veku často konzumujú aspoň jedno jedlo alebo desiatu počas školského ale-

bo študijného dňa a podpora zdravého výberu nápojov pri týchto jedlách posilňuje ich 

vedomosti a správanie v oblasti zdravej výživy.

Ponuka riešení pitnej vody a podpora konzumácie vody v školách zmení vzorce správa-

nia vedúce k zvýšenej spotrebe vody. Výhody sú pritom početné!

 

Udržateľná budúcnosť

Dnešní študenti hľadajú inovatívne riešenia pre ekologické aspekty ochrany život-

ného prostredia. Zodpovedné správanie, najmä pokiaľ ide o vodné zdroje, je jednou z 

hlavných oblastí záujmu. 

Predchádzanie plytvaniu jednorazovými plastmi, šetrenie energiou a zdrojmi a prehľad-

né udržateľné rozhodnutia sú dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu.

Odporúčania EFSA

 

Primeraný denný príjem vody sa pohy-

buje od 1,3 l u detí vo veku 2-3 rokov 

až po 2 a 2,5 l u dievčat a chlapcov vo 

veku 14 rokov a starších.

Zdravie a udržateľnosť

Dolphin považuje zdravie mladých 

ľudí za prioritu, podporuje zdravšie 

prostredie, najmä v školách a 

predškolských zariadeniach, a za cieľ si 

kladie “zvýšiť príjem vody v školách”.

Spoločnosť Dolphin je popredným 

európskym dodávateľom pitného 

režimu, pokiaľ ide o environmentálne 

zodpovedné správanie. Spoločnosť 

Dolphin sa od roku 1996 stará o pitný 

režim svojich zákazníkov, poskytuje 

im profesionálny servis, inštaláciu a 

údržbu a zabezpečuje najvyššiu možnú 

kvalitu vody.

Všetky inštalované zariadenia sú 

špeciálne navrhnuté na tento účel a do 

tohto prostredia a spĺňajú normy ANSI 

A117.1/ NSF 61 a ADA ( pre použitie 

dospelými a deťmi).
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Kontaktujte nás 

+421 206 200 80

sales@dolphin.sk


