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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. Zameriava sa najmä na 

zdôraznenie dôležitosti zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej pitnej vody pre každého 

obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi. 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 2015 sa na základe rozhodnutia  

Organizácie spojených národov stala „VODA A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ“, ktorá 

zdôrazňuje prepojenie vody so všetkými oblasťami života. 

 

Kvapka vody je premenlivá, kvapka vody je silná, kvapka vody je žiadaná. Voda je 

podstatou udržateľného rozvoja. Je nenahraditeľnou zložkou prirodzeného prostredia, 

všetkých rastlinných a živočíšnych ekosystémov a mnohých technologických procesov. 

Súčasne je nevypočítateľným nebezpečným živlom schopným zasiahnuť veľké územia, ohroziť 

na životoch početnú časť obyvateľstva a spôsobiť materiálne škody vo veľkom rozsahu. 

 

 Z údajov Oddelenia hygieny životného prostredia Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v  Spišskej Novej Vsi vyplýva, že v roku 2014 bolo v okrese Spišská 

Nová Ves pitnou vodou z verejných vodovodov zásobovaných 87,8 % z celkového počtu 

obyvateľov okresu a v okrese Gelnica  65,7 % 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 

23. marca 2015 (pondelok) 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. 

 

 


