
                               
                                22. marec - Svetový deň vody  
 
 

Voda podobne ako vzduch je nevyhnutnou a neodmysliteľnou súčasťou nášho života. 

Myšlienka ustanoviť 22. marec za Svetový deň vody vznikla na pôde Organizácie spojených 

národov (OSN) v  roku 1992 počas konferencie  o životnom prostredí v Riu de Janeiro. V 

tento deň by si mal svet pripomenúť dôležitosť vody pre život a zdravie človeka, pre 

produkciu potravín, zachovanie ekosystému, ako aj jej nenahraditeľnosť pre celkový 

ekonomický a sociálny rozvoj spoločnosti. I keď sa zdá, že voda je nevyčerpateľným a 

obnoviteľným zdrojom, sú na svete mnohé regióny, v ktorých sa zásobovanie bezpečnou 

vodou stáva čoraz problematickejšie, prípadne obyvatelia nemajú prístup k pitnej vode, čo je 

hlavnou príčinou hladu, chorôb a biedy. Pritom právo na bezpečnú vodu patrí k základným 

ľudským právam. 

Problém vody sa stáva jedným z najzávažnejších problémov na Zemi, a to nielen 

pokiaľ ide o jej všestranné a rozumné využívanie, ale aj o ochranu jej zdrojov.  OSN preto 

dlhodobo a cieľavedome venuje pozornosť ochrane vôd a jedným z jej rozvojových cieľov je 

znížiť počet ľudí, ktorí nemajú prístup k pitnej vode, na polovicu. V rámci iniciatív 

vyvíjaných OSN na ochranu vôd bolo obdobie rokov 2005 - 2015 vyhlásené za 

medzinárodnú dekádu „Voda - prameň života“.  

  Oslava svetového dňa vody je každý rok tematicky zameraná na iné problémy v 

súvislosti s vodou. Témou Svetového dňa vody v roku 2015 sa na základe rozhodnutia OSN 

stala  „Voda a udržateľný rozvoj“, ktorá zdôrazňuje prepojenie vody so všetkými oblasťami 

života.      

       Pri príležitostí  Svetového dňa vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 

sídlom v Bardejove bude 23. marca 2015 (pondelok) v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. 

poskytovať pre verejnosť bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek pitnej vody z 

individuálnych vodných zdrojov v dvoch vybraných základných ukazovateľoch - 

dusičnany a dusitany a poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality 

vody z verejných vodovodov, individuálnych studní a ďalších problémov, súvisiacich 

s vodou.  

      Pre vyšetrenie je potrebné doniesť minimálne 0,2 litra vody odobratej v deň 

vyšetrenia do čistej, vypláchnutej fľaše . 

 

Odborné poradenstvo bude v  uvedený deň poskytnuté osobne alebo telefonicky 

pracovníkmi referátu hygieny životného prostredia a zdravia v kanceláriách č. dverí 40 a 44, 

resp. na telefónnych číslach  054/ 488 0710, 054/488 0711  a  0903 641 887.   


