
22. marec 

Svetový  deň  vody  
 

 

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlasuje každoročne 22. marec za „Svetový deň vody“. 

Deň vody si svet pripomína každoročne už od roku 1993, kedy bol prvýkrát vyhlásený Valným 

zhromaždením OSN. Je oslavou úcty a pokory k vode. Právo na prístup človeka k zdravotne 

bezpečnej vode je jedno zo základných práv človeka a hlavný atribút zdravého životného 

prostredia. 

 

Hlavnou témou Svetového dňa vody na rok 2017 sa na základe rozhodnutia  Organizácie 

spojených národov stala „Odpadová vody“, pretože viac ako 80 % z odpadových vôd 

vytvorených spoločnosťou na celom svete prúdi späť do ekosystému bez akejkoľvek úpravy.   
 

Všeobecné fakty: 

 1,8 miliardy ľudí používa zdroje pitnej vody kontaminované fekálnym znečistením, čím sa 

zvyšuje riziko ohrozenia nákazy cholerou, úplavicou, týfusom a detskou obrnou 

(nedostatočné hygienické podmienky sú príčinou okolo 842 000 úmrtí ročne). 

 Predpokladá sa, že v roku 2050 bude až 70 % populácie žiť v mestách. Väčšina miest 

v rozvojových krajinách nemá dostatočnú infraštruktúru a prostriedky na efektívne 

nakladanie s odpadovými vodami. 

 Príležitosti využívania odpadovej vody ako udržateľného zdroja sú obrovské. Spracovanie 

odpadových vôd je cenovo dostupným a udržateľným zdrojom vody, energie, živín 

a ďalších obnoviteľných materiálov. 

Odpadové vody a mestá 

Očakáva sa, že do roku 2030 celosvetový dopyt po vode vzrastie o 50 % a budú sa vyžadovať 

nové prístupy k čisteniu odpadových vôd. Predovšetkým v oblastiach miest a obcí 

v rozvojových krajinách s nízkymi príjmami je veľká časť odpadovej vody vypúšťaná priamo 

do najbližších povrchových vôd alebo kanalizácií, niekedy bez akejkoľvek úpravy alebo len 

s veľmi malou úpravou. 

Odpadové vody a priemysel 

Priemyselná spotreba vody je zodpovedná za 22 % celosvetového využívania vodných 

zdrojov. Predpokladá sa, že v industrializovaných krajinách stúpne jej spotreba 

niekoľkonásobne, preto existuje silná motivácia k využívaniu odpadových vôd vedúca 

k úspore nákladov. 

Odpadové vody v poľnohospodárstve 

Veľkým problémom v mnohých rozvojových krajinách je znečistenie podzemných 

a povrchových vôd z poľnohospodárskeho využívania neupravených alebo nedostatočne 

čistených odpadových vôd. Poľnohospodári čoraz častejšie hľadajú nekonvenčné vodné 

zdroje, predovšetkým odpadové vody, či už kvôli vysokému obsahu cenných živín alebo 

nedostatku bežných vodných zdrojov. 

                                                                                                                    

Keďže zdroje vody sú obmedzené, je nemenej dôležité vodou neplytvať. Týmto problémom sa 

zaoberali aj ľudia v minulosti, o čom svedčí aj príslovie  „Vode bola daná čarovná moc byť 

miazgou života na zemi“ (Leonardo da Vinci) . 
 

Pri príležitosti Svetového dňa vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v 

Spišskej Novej Vsi, oddelenie Hygieny životného prostredia, bude poskytovať dňa 22. 

marca 2017 (streda) odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti zdravotnej bezpečnosti 

pitnej vody zo zdrojov z verejných vodovodov, individuálnych studní, v oblasti úpravy pitnej 

vody a jej významu pre človeka. 


