
22. marec 

Svetový  deň  vody  
 

 

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

vody“. Myšlienka svetového dňa vôd, ktorá vznikla na pôde OSN, nachádza každoročne 

podporu v aktivitách medzinárodných inštitúcií a organizácií, ktoré si uvedomujú význam 

vody  pre život na Zemi . 
 

Hlavnou témou Svetového dňa vody na rok 2014 sa na základe rozhodnutia  

Organizácie spojených národov stala VODA A ENERGIA, ktorých spotreba je úzko 

prepojená. Cieľom je upozorniť na udržateľné riadenie zdrojov sladkej vody a zvýraznenie 

významu vody pre ľudstvo.    
 

Voda a energia sú úzko prepojené a sú na sebe vzájomne závislé. Výroba a prenos  

energie vyžaduje využitie vodných zdrojov, hlavne pre vodné, jadrové a tepelné elektrárne. Na 

druhej strane asi 8% celkovej svetovej produkcie energie sa využíva na čerpanie, úpravu 

a rozvod vody jej rôznym užívateľom. V roku 2014 OSN v úzkej spolupráci s členskými štátmi 

a ďalšími zainteresovanými organizáciami zameria svoju pozornosť na prepojenie  vody 

a výroby energie. Zvlášť však na nerovnomernú distribúciu vody a prístupu k nej 

predovšetkým z pohľadu miliardy ľudí, ktorí žijú v slumoch a v oblastiach vidieka bez 

rozvodov elektrickej energie, ktorí doteraz nemajú prístup k bezpečným zdrojom vody, 

odpovedajúcim hygienickým podmienkam, ktorí žijú bez dostatočných zdrojov potravín 

a energie.  

 

 Z údajov Oddelenia hygieny životného prostredia Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v  Spišskej Novej Vsi vyplýva, že v roku 2013 bolo v okrese Spišská 

Nová Ves pitnou vodou z verejných vodovodov zásobovaných 85,9 % z celkového počtu 

obyvateľov okresu a v okrese Gelnica  66,1 % obyvateľov z celkového počtu obyvateľov 

okresu.  
 

Okrem hromadného zásobovania pitnou vodou prostredníctvom verejných vodovodov, 

je obyvateľstvo zásobované  z individuálnych vodných zdrojov, t.j. vodou z vlastných studní. 

80 – 85 % vodných zdrojov pre individuálne zásobovanie nevyhovuje hygienickým 

požiadavkám a predstavuje trvalé riziko ohrozenia zdravia. Najčastejšie ide o nadlimitné 

hodnoty indikátorov fekálneho znečistenia, dusičnanov, dusitanov, amónnych iónov a železa. 

Kvalita vody v individuálnych vodných zdrojoch je negatívne ovplyvňovaná zlým technickým 

stavom studní, nedostatočnou hĺbkou a nevyhovujúcou likvidáciou splaškových vôd v ich 

okolí. Vysoké riziko ohrozenia infekčnými ochoreniami je najmä v čase povodní, záplav 

a porúch kanalizácie. 
 

Keďže zdroje pitnej vody sú obmedzené, je nemenej dôležité pitnou vodou neplytvať. 

Týmto problémom sa zaoberali už naši predkovia, o čom svedčí už staré škótske príslovie 

„Cenu vody objavíš, len keď vyschnú  studne“ . 
 

Pri príležitosti Svetového dňa vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 

sídlom v Spišskej Novej Vsi, oddelenie Hygieny životného prostredia, bude poskytovať dňa 

21. marca 2014 (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. 

Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  bude  záujemcom   z radov občanov v čase od 

9.00 do 13.00 hod. poskytovať orientačné vyšetrenie dusičnanov vo vzorkách pitných vôd 

(0,5 l) donesených osobne z individuálnych zdrojov (studní).  
 


