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MVO Ľudia a voda s partnermi vyhlasuje celoslovenskú súťaž 
o VODNÉHO OSKARA na podporu obnovy vody v poškodenej krajine 

„Nechaj dažďovú vodu tam, kde padne!“ 
Slovensko je nádherná, ale i zanedbaná krajina. Necitlivými zásahmi do krajinnej štruktúry je poškodená a stráca 
vodu i pôdu - teda život. Ak v najbližších rokoch nezastavíme vysušovanie našej krajiny, znásobíme už aj dnes časté 
povodne, sucho a ďalšie extrémy v počas. Pre trvalo udržateľný život na Slovensku potrebujeme najmä zvýšiť záujem 
ľudí o ochranu a obnovu vody, pôdu a teda i života v krajine, ktorú obývajú. 

MVO Ľudia a voda, ktoré viac ako 20 rokov rozvíja koncept ekosystémovej ochrany i obnovy vody v štruktúrach 
poškodenej krajiny, vyhlasuje celonárodnú súťaž s cieľom podporiť obnovu poškodenej krajiny prostredníctvom 
ekosystémového zadržiavania dažďovej vody. Veríme, že sa nám i týmto spôsobom podarí zapojiť verejnosť do 
ekosystémovej obnovy vody v našej krajine. 

Nultý ročník súťaže štartujeme 22. januára 2015. Do nultého ročníka súťaže sa môžu prihlásiť mestá a obce, ako aj 
iné právnické a fyzické osoby, ktoré zrealizovali projekty zadržiavania dažďových vôd za posledných 5 rokov. 
Projekty treba prihlásiť do 22 februára 2015 vyplnením formulára (viď príloha č. 1) a výsledky súťaže budú 
zverejnené na konferencii v Levoči v predvečer SVETOVÉHO DŇA VODY  na tému „Voda – kľúč k trvalo 
udržateľnej prosperite miest a obcí Slovenska“ (19. marec 2015 - viď príloha č. 2). Budú vyhodnotené štyri 
najlepšie projekty, ktorým bude udelená cena VODNÝ OSKAR.  Na Levočskej konferencii zároveň sa zverejnia 
podmienky 1. ročníka súťaže o VODNÉHO OSKARA v štyroch kategóriách: 

1. Kategória: Cena Vodného Oskara I - Projekt s najväčším vodozádržným objemom v poškodenej krajine; 
2. Kategória: Cena Vodného Oskara II - Najkrajší projekt obnovy poškodenej krajiny;  
3. Kategória: Cena Vodného Oskara III - Projekt s najväčším počtom odpracovaných hodín dobrovoľníkmi;  
4. Kategória: Cena Vodného Oskara IV - víťazom sa stane vyžrebovaný projekt zo všetkých prihlásených projektov 

do súťaže;  

Porota udelí Vodných Oskarov v spomínaných štyroch kategóriách. Víťazi navyše získajú finančné ocenenie vo 
výške vyzbieraných finančných darov, sponzorských príspevkov, ako aj zo získaných príspevkov z 2% dane, ktoré 
MVO Ľudia a voda získa v roku 2015.   

Kto sa môže prihlásiť do súťaže: 

1. Mestá a obce, ktoré vo svojich chotároch zrealizovali projekty revitalizácie krajiny na princípe „Nechaj 
dažďovú vodu v krajine“;   

2. Združenia, neformálne spolky občanov i ďalšie sociálne znevýhodnené skupiny ľudí, ľudia bez práce, ktorí 
zrealizujú projekty revitalizácie poškodenej krajiny; 

3. Vlastníci i správcovia (lesov, poľnohospodárskej pôdy, dopravnej infraštruktúry, priemyselných i hospodárskych 
areálov), ktorí na svojich plochách zrealizujú projekty zbierania dažďovej vody na princípe „Nechaj dažďovú 
vodu v krajine“;   

Vyhlásenie súťaže: 19. marec 2015 

Uzávierka súťaže: 31. december 2015 

Vyhlásenie výsledkov: 5. február 2016 - Vodný galavečer s prezentáciou víťazných projektov  

K spolupráci na projekte „Obnovujem vodu v poškodenej krajine Slovenska“ pozývame: 

1. Právnické i fyzické osoby, ktorým nie je ľahostajný stav poškodenia krajiny a venujú finančný dar, či 2% z dane 
pre ocenenie víťazov - reklamní partneri;   

2. Médiá, ktoré nie sú spokojné so stavom poškodenia slovenskej krajiny a chcú šírením informácií prispieť 
k mobilizácii občianskej pospolitosti pre program zadržiavania dažďovej vody v krajine - mediálni partneri;  

 


