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Svetový deň vody si pripomíname každoročne 22. marca už od roku 1993, kedy bol po 
prvýkrát vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov.  Jeho cieľom je 
upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a 
ovplyvňuje všetky jeho sféry. 
Zameriava sa najmä na zdôraznenie dôležitosti zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej 
pitnej vody pre každého obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi. 
          Témou Svetového dňa vody 2018 je "Príroda pre vodu", ktorá skúma ako môžeme 
využiť prírodu na prekonanie vodných výziev 21. storočia. Škody na životnom prostredí spolu 
s klimatickými zmenami spôsobujú vodné krízy, ktoré vidíme na celom svete. 
Povodne, suchá a znečisťovanie vody sú zhoršované degradovanou vegetáciou, pôdami, 
riekami a jazerami. Poškodené ekosystémy ovplyvňujú množstvo a kvalitu vody, ktorá je k 
dispozícii pre ľudskú spotrebu. 
Prírodné riešenia majú potenciál riešiť mnoho z našich problémov s vodou. Musíme urobiť 
oveľa viac pre vytvorenie "zelených" infraštruktúr a harmonizovať ich so "šedou" 
infraštruktúrou všade tam, kde je to možné. Vysádzanie nových lesov, riešenie záplavových 
oblastí a obnovenie mokradí obnoví vodný cyklus, ktorý prispeje k zlepšeniu ľudského 
zdravia a živobytia. 

Svetový deň vody je príležitosťou poukázať na to, že voda je základom všetkého 
živého a voda a zdravie bezprostredne súvisia.  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.  
          Situáciu v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v okrese Bardejov možno z 
hľadiska počtu obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov a kvality 
vody z verejných vodovodov na základe  monitoringu vykonávaného Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove  hodnotiť ako vyhovujúcu. V okrese 
neevidujeme vodovod, v ktorom by voda dlhodobo nespĺňala hygienické limity ukazovateľov 
kvality pitnej vody, preto nebol dôvod na udelenie výnimky na používanie takejto vody.  
Kvalita vody z individuálnych vodných zdrojov (domových studní) nie je sledovaná 

orgánmi verejného zdravotníctva a o kvalitu vody a stav studní sa musia ich vlastníci 

starať sami (v roku 2017 bolo pitnou vodou z individuálnych vodných zdrojov zásobovaných 
15,78 % obyvateľov okresu).  
Ani priezračne čistá voda s dobrou chuťou nie je zárukou, že voda v studni je na pitie 
a využitie v domácnosti vyhovujúca a bezpečná. Kvalitu vody zo studne môže spoľahlivo 
potvrdiť len analýza v akreditovanom laboratóriu. V prípade domových studní sa vyšetrenie 
vykonáva obvykle v rozsahu minimálnej analýzy kvality pitnej vody, ktorá podľa platnej 
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe 
monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou zahŕňa 25 ukazovateľov. 
Vyšetrujú sa mikrobiologické, biologické a fyzikálno-chemické ukazovatele, ktoré poskytujú 
základný obraz o kvalite vody.  
 
           Pri príležitostí  Svetového dňa vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 
sídlom v Bardejove bude 22. marca 2018 (štvrtok ) v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. 
poskytovať pre verejnosť bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek pitnej vody z 

individuálnych vodných zdrojov – domových studní (nie z verejných vodovodov)  

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 do čistej, 

vypláchnutej fľaše . 

Odborné poradenstvo bude v  uvedený deň poskytnuté osobne alebo telefonicky  pracovníkmi 
oddelenia  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.   
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