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Šetrenie vody
„Je voda naozaj dôležitá?“

 voda je látka nevyhnutná pre život všetkých živých  

organizmov

 zohráva veľmi dôležitú úlohu aj v našom tele

 bez vody by sme prežili len niekoľko dní 

 BEZ VODY NIET ŽIVOTA

 keďže je voda pre nás dôležitá, mali by sme s ňou aj 

tak zaobchádzať a neplytvať ňou zbytočne!

 naše šetrenie spočíva v tom, aby sme čo najmenej 

plytvali vodou na našej škole za použitia 

vodovodných kohútikov...



Pitná voda a jej dôsledky šetrenia

 pitná voda je drahá a veľmi vzácna tekutina, zdraviu neškodná, ktorá tvorí 

pre človeka nenahraditeľnú súčasť jeho života

 väčšiu časť zdrojov pitnej vody predstavuje podzemná voda a náš štát toto 

bohatstvo má -región Žitného ostrova predstavuje najväčší prírodný zásobník 

pitnej vody v Strednej Európe

 mali by sme si byť čoraz viac vedomí toho, že mnohí na svete trpia 

nedostatkom pitnej vody a sú to tí istí ľudia z mäsa a kostí!!

Dôsledky šetrenia pitnej vody

úspora peňazí 

šetrenie prírod. zdrojov

nedostatok vody vo svete



Prečo šetriť vodou?
„Ako ušetriť stovky eur za vodu?“

 na Zemi je síce mnoho vody, stačí otočiť len vodovodným kohútikom a tečie, 

ale to neznamená, že by sme ju nemali šetriť

 usporíme, ale aj pomôžeme a ochránime životné prostredie, v ktorom je voda 

čoraz vzácnejšia

 ako začať so šetrením vody: v domácnostiach (namiesto umývania riadov v 

dreze- použijeme umývačku riadov, nezačneme prať- kým nebude práčka 

plná, rastliny zalievame použitou vodou a iné... )



„Patentované úsporné perlátory novej generácie“

 Princíp:  založenie na obmedzení prietoku vody a pridaní okolitého vzduchu         

do prúdu vody, pričom obmedzenie prietoku vody nemá žiadny vplyv na 

kvalitu a účinnosť umývania

 Účinnosť: EKO perlátory Hihippo znižujú spotrebu vody až o 85% podľa typu a 

ušetrí Vám tisíce korún a € ročne za vodu 

 Využitie: byty, domy, reštaurácie, penzióny, hotely až po verejné toalety



 ECO perlátory Hihippo sú kompatibilné so všetkými vodovodnými batériami s 

vnútorným závitom M24 x 1 (pokiaľ má vaša vodovodná batéria vonkajší závit 

(M22 x 1), tak si u nás môžete zakúpiť redukciu na vonkajší závit)

 pre ľahšie umývanie riadu v kuchyni si môžete svoj perlátor rozšíriť o otočný 

kĺb pre perlátory Hihippo 

Cena: 1,99€ aj s DPH

Cena: 6,99€ aj s DPH



Druhy EKO perlátorov

Viac na: http://hihippo.sk/

http://hihippo.sk/


HP-1055

 Vlastnosti (výhody):

 technológia nastaviteľného prietoku vody od 1 do 
10 litrov / minútu

 úspora vody a stočného 30 až 85%, nastaviteľná

 úspora energie potrebná pre ohrev teplej vody 
(plyn / elektrina)

 zníženie poplatkov za energie a ochrana 
prírodných zdrojov

 vysoká kvalita prevedenia za primeranú cenu

 kompatibilný so všetkými modernými batériami, 
jednoduchá inštalácia

 špičkový dizajn a malé rozmery

 jednoduché čistenie

 jemný filter v perlátore zbavuje vodu nečistôt, 
ktoré sa usadzujú na sitku

 Technické špecifikácie:

 forma tečúcej vody: bublinkový prúd

 prietok vody: 1 až 10 litrov / minútu

 typ závitu: 15/16-27 (M24x1) vonkajší závit,

 farba: strieborná

 materiál: chrómovaná oceľ, plast

 rozmery: 24 x 18 mm

Cena: 5,49€ aj s DPH



Náš výskum

 naše zameranie smerovalo na vodovodné batérie (kohútiky) na našej škole

 keďže sa na našej škole vo vodomeroch merajú spolu záchody aj vodovodné

kohútiky, museli sme najskôr zistiť, koľko spláchnutí bolo v utorok

 do tohto výskumu sme zapojili všetky ročníky, ktoré nám čiarkou zaznačili

každé spláchnutie vody na toaletách

 vďaka nim sa nám podarilo zistiť, koľko sa spotrebovalo v ten deň vody na

záchodoch a po odčítaní sme mohli zistiť, koľko vody sa spotrebovalo za

použitia vodovodných kohútikoch



Realizácia nášho výskumu

 absolvovali sme návštevu u nášho školníka, ktorý nám o 8:00 hodine ráno mal za úlohu pozrieť

vodomer a o 14:00 hodine poobede nám odčítal hodnoty, aby sme zistili, koľko vody sa spotrebovalo

za deň UTOROK (3 metre kubické)

 v pondelok, pred naším výskumom, sme chodili do tried, oboznámiť žiakov s projektom, do ktorého

sme sa zapojili a taktiež oboznámiť ich triednych učiteľov na aké šetrenie energie sme sa zamerali

 dali sme im podpisovacie hárky, v ktorých mali čiarkou zaznačiť spláchnutie keď mali potrebu ísť na

toaletu

 podpisovacie hárky boli anonymné, čiže zapojiť sa mohol každý kto nám bol ochotný pomôcť

 realizáciou sme začali hneď na druhý deň v utorok

 v stredu sme papieriky zozbierali, školník nám dal potrebné údaje spotreby vody z utorka a našou

poslednou úlohou bolo len vypočítať spotrebu vody vo vodovodných kohútikoch – BEZ POUŽITIA

PERLÁTORA a ZA POUŽITIA PERLÁTORA



takto vyzerali naše podpisovacie hárky, 

ktoré sme dali každej triede a ich 

učiteľom, ktorí nemali problém 

pomôcť nám



Záver
CELKOVÝ PREHĽAD SPOTREBY VODY (CELKOVO V litroch)

Celková spotreba vody (bez 

perlátora)

Celková spotreba vody (s 

perlátorom)

Rozdiel 

3000 litrov 1572 litrov 1428 litrov

CELKOVÝ PREHĽAD SPOTREBY VODY  ZA POUŽITIA PERLÁTORA (CELKOVO V litroch)

Celková spotreba vody (s 

perlátorom)

Celková spotreba vody (s 

perlátorom)

Rozdiel 

1680 litrov 252 litrov 1480 litrov

Zistili sme, že pri používaní perlátora naša škola ,nielenže 

môže ušetriť spotrebu vody, ale aj finančne to bude menej 

náročné.



NÁŠ PLÁN – na zrealizovanie patentu za 

použitia virtuálnych 50 €
„Ako, kedy, kde ho chcete zrealizovať?“

 rozhodli sme sa, že by sme perlátory nakúpili do každého ročníka na prvom 

stupni

 prvý stupeň tvorí šesť tried (1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A), v každej triede je 

jeden vodovodný kohútik takže do šiestich tried by sme kúpili šesť perlátorov

 realizovali by sme to po dohode s pánom riaditeľom, či by nám to vôbec 

dovolil uskutočniť na škole a po dohode s pánom školníkom, či by nám bol 

ochotný s tým pomôcť 

 po ich súhlase by sme to pomohli pánovi školníkovi namontovať na školské 

vodovodné kohútiky

Cena perlátora (1 kus) Cena perlátora (6 kusov)

5,49€ 32,94€

Našej 

škole 

zostane 

17, 06€ 



NÁŠ PLÁN – na zrealizovanie patentu za použitia 

virtuálnych 50 €
„Ako si rozdelíte medzi sebou prácu a povinnosti?“

 sme trojčlenný tím, túto prácu by sme mohli kľudne robiť aj spoločne, ale keby sme 

si to mali už rozdeliť, tak by sme to rozdelili asi takto:

 jedna z nás by s pánom školníkom chodila po triedach a zisťovali by spolu údaje o 

veľkosti vodovodných batérií (kohútikoch), aby sme mohli zistiť, ktorý perlátor 

bude sedieť na naše školské kohútiky  

 druhá z nás by išla so svojím rodičom, prípadne so školníkom, nakúpiť 6 vhodných 

perlátorov

 tretia by všetko vysvetlila deťom a učiteľom napr. prečo sú vhodné perlátory, načo 

ich potrebujeme, ako ušetríme vďaka nim vodu...

 všetky tri, spolu so školníkom by sme ich pomohli namontovať (síce nie sme také 

zručné, ale aspoň by sme sa o to pokúsili)

 dokumenty k tomu by sme spravili spoločne, len predsa keď sa spojja tri hlavy 

dokopy bude to lepšie akoby mala rozmýšľať iba jedna...



Prečo práve perlátor?
„Prečo je podľa nás perlátor najlepšia možnosť ako 

ušetriť energiu?“

 podľa nášho úsudku, najväčšia spotreba na našej škole je práve spotreba vody

 deti aj učitelia používajú vodu – ako súčasť hygieny

- ako zdroj pitnej vody

- ako zdroj na polievanie rastlín v triedach...

 úsporné perlátory na vodovodné batérie - zabezpečujú úsporu vody a energie 

prostredníctvom obmedzeného maximálneho prietoku

 sú navrhnuté tak, aby zabezpečili výraznú úsporu vody a aby nenarúšali komfort 

osobnej hygieny

 šetrí až 85% vody

 využitie perlátorov môže viesť k obrovskej úspore vody a pomôžu nám ušetriť aj 

mnoho peňazí, ktoré sa môžu tak použiť na rôzne iné účely




