
 
 

22. marec – Svetový deň vody 
 

 
Svetový deň vody je každoročne príležitosťou poukázať na to, že voda je základom 

všetkého živého a voda a zdravie bezprostredne súvisia.  Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak  
neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo 
koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo 
neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu 
alebo používaniu a  spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody.  
Kritéria na kvalitu pitnej vody ustanovuje zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane , podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a Nariadenie vlády  SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu 
určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality pitnej vody určenej na ľudskú spotrebu v znení 
neskorších predpisov.   
Svetová zdravotnícka organizácia zaraďuje zdravotne bezpečnú pitnú vodu a jej dostatok 
medzi základné atribúty zdravého životného prostredia. Súčasne definuje právo na prístup k 
bezpečnej pitnej vode ako jedno zo základných práv človeka. Určenie problémov týkajúcich 
sa zásobovania pitnou vodou, ako aj zvýšenie povedomia ľudí o dôležitosti zachovania a 
ochrany jej zdrojov sú najdôležitejšie ciele Svetového dňa vody. 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove bude pri 
príležitosti  Svetového  dňa vody  22. marca 2016 (utorok) 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  zdravotne významných  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 . 
 

Dusičnany sú rozšíreným kontaminantom povrchovej a podzemnej vody na celom 
svete. Akumulácia dusičnanov v prostredí je dôsledkom používania dusíkatých hnojív a 
znečistenia odpadovými vodami. Najčastejším zdrojom dusičnanov sú priemyselné odpadové 
vody, skládky odpadov, septiky, žumpy a pastviny. Ďalšími zdrojmi sú splachy z 
poľnohospodársky obrábanej pôdy hnojenej dusíkatými hnojivami, sú konečným produktom 
mineralizácie organických látok. Dusičnany majú malú absorpčnú schopnosť, ľahko prenikajú 
pôdou a kontaminujú podzemné vody. Pohyb dusičnanov v pôde a ich schopnosť 
kontaminovať podzemnú vodu závisí od viacerých faktorov, zahŕňajúcich charakter pôdy, 
lokalizáciu a charakteristiku formovania podzemnej vody, zvodnené horizonty a klimatické 
podmienky. Pôvod kontaminácie pitnej vody dusičnanmi závisí tiež od hĺbky a konštrukcie 
studní. Identifikovať zdroj dusičnanov v studniach je často veľmi obtiažne. Je to tým, že 
dusičnany prúdia s podzemnou vodou a ich zdroj môže byť rôzne vzdialený od studne. Vo 
väčšine prípadov je ťažké odhadnúť čas, za ktorý dusičnany vsiaknu pôdou do podzemnej 
vody, lebo tento závisí od druhu pôdy a hĺbky vodnej hladiny.  

Dusitany vznikajú vo vode ako prechodný člen v dusíkovom cykle najčastejšie pri 
biochemickej redukcii dusičnanov, alebo biochemickej oxidácií amoniakálneho dusíka. 
Spravidla teda sprevádzajú dusičnany a amoniakálny dusík.  


