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Svetový  deň  vody  
 

 

 

Svetový deň vody si pripomíname každoročne 22. marca už od roku 1993, kedy bol po 

prvýkrát vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj OSN je 

doposiaľ najkomplexnejším súborom globálnych priorít pre zabezpečenie udržateľného 

rozvoja. Nakoľko miliardy ľudí stále žijú bez bezpečnej vody, priorita č.6 Agendy zaväzuje 

svet do roku 2030 zabezpečiť „vodu pre všetkých“. 

 

Ústrednou  témou Svetového dňa vody na rok 2019 sa na základe rozhodnutia  Organizácie 

spojených národov stala „nenechať nikoho bokom“. Snaží sa poukázať, ako je možné sa 

vysporiadať s vodnou krízou zdôraznením dôvodov, prečo je stále toľko ľudí odkázaných na 

život bez bezpečnej vody. 
 

„Bezpečná voda“ je zjednodušený výraz pre „bezpečné riadenie hospodárenia s vodou“, 

ktoré zahŕňa dostupnosť vody na určitom mieste, v prípade potreby a bez kontaminácie. 

 

Prístup k pitnej vode je základom pre zachovanie verejného zdravia. Rezolúcia Valného 

zhromaždenia OSN z roku 2010 uznala „právo na bezpečnú a čistú vodu a sanitáciu ako 

ľudské právo, ktoré je podmienkou plnohodnotného života a uplatňovania všetkých 

ľudských práv“. Ľudské právo k vode oprávňuje každého, bez diskriminácie, ku prístupu 

k bezpečnej a vyhovujúcej vode, ktorá je prístupná a cenovo dostupná.  

 

Všeobecné fakty: 

 V súčasnej dobe žije na svete 2,1 miliardy ľudí v domácnostiach bez bezpečnej pitnej 

vody. 

 Vážny nedostatok vody aspoň počas jedného mesiaca v roku pociťujú približne 4 miliardy 

ľudí (takmer dve tretiny svetovej populácie). 

 Vodu z povrchových zdrojov, ako sú rybníky a potoky, využíva na pitie približne 159 

miliónov ľudí. 

 V dôsledku nebezpečnej vody a nedostatočnej sanitácie zomiera na hnačku každý deň viac 

ako 700 detí vo veku do piatich rokov. 

 Pre 68,5 milióna ľudí nútených utiecť z domova je prístup k bezpečnej vode veľmi 

problematický. 

 V dôsledku intenzívneho nedostatku vody by mohlo na svete do roku 2030 dôjsť  

k vysídleniu 700 miliónov ľudí. 

                                                                                                                    

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 2019 (piatok) 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. 


