
Svetový deň vody 2021  
 

       Svetový deň vody  je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si celý svet každoročne 

pripomína 22. marca. Po prvý krát bol tento deň vyhlásený v roku 1992 na konferencii OSN 

v brazílskom Riu de Janeiru, pričom každý rok je jeho oslava  tematicky zameraná na iné 

problémy v súvislosti s vodou.  

       Podľa posledných údajov OSN vyše dve miliardy ľudí na svete stále nemá prístup 

k zdravotne bezpečnej pitnej vode. Znečistená voda a nedostatočná hygiena si každoročne 

vyžiadajú vysokú daň v podobe chorôb a predčasného úmrtia. Medzi vidieckymi a mestskými 

oblasťami a medzi bohatými a chudobnými ľuďmi pretrvávajú výrazné rozdiely, pričom 

najviac znevýhodnené je vidiecke obyvateľstvo a najchudobnejšie obyvateľstvo.  

      Minulosť, súčasnosť, ale aj rôzne scenáre ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti jednoznačne 

poukazujú na to, že o ďalšom rozvoji svetovej - globálnej, ale i miestnej – lokálnej ekonomiky 

bude rozhodovať tá, na prvý pohľad „najbežnejšia“, „najobyčajnejšia“ a „najrozšírenejšia“ 

kvapalina na našej planéte – voda. Voda nie je iba najrozšírenejšou kvapalinou v prírode, ale aj 

najdôležitejšou kvapalinou v prírode. Stačí asi povedať, že vo vode sa zrodil život, že bez vody 

nemôžu existovať ani živočíchy ani rastliny, že život na Zemi je iba tam, kde je aj voda.           

       

 

       Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove oznamuje všetkým 

záujemcom z radov občanov, že bezplatné orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody 

z individuálnych vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany pri príležitosti 

tohtoročného Svetového dňa vody, sa z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej 

situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 

neuskutoční.  

       Odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných 

vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov ako 

i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka je 

pracovníkmi referátu  hygieny životného prostredia na telefónnom čísle 054/488 0710, 11 

a 0903 641 887 verejnosti poskytované celoročne. 
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