
22. marec - Svetový deň vody

Téma pre r. 2019: „NENECHAŤ NIKOHO BOKOM“

V r.  1992  Valné  zhromaždenie  OSN na  Konferencii  v  Rio  de  Janeiro  vyhlásilo  22.  marec
za  Svetový  deň  vody.  Tento  deň  sa  tak  každoročne  stáva  príležitosťou  pripomenúť  si
mimoriadnu dôležitosť vody pre človeka, rozvoj ľudskej spoločnost, zachovanie životného
prostredia, ale aj príležitosťou poukázať na globálne problémy súvisiace s vodou. 

Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN z r.  2010 uznala  „právo na bezpečnú a čistú pitnú
vodu  a sanitáciu  ako  ľudské  právo,  ktoré  je  podmienkou  plnohodnotného  života
a uplatňovania  všetkých  ľudských  práv“.  Ľudské  právo  k vode  oprávňuje  každého,  bez
diskriminácie,  ku  prístupu  k bezpečnej  a vyhovujúcej  vode  v dostatočnom  množstve
na  osobnú  spotrebu  a domáce  použite,  ktorá  je  aj  cenovo  dostupná.  Tohtoročná  téma
Svetového  dňa  vody  „nenechať  nikoho  bokom“  je  vyjadrením  tejto  myšlienky.  Snaží  sa
upriamiť  pozornosť  najmä  na  marginalizované  skupiny  obyvateľstva  (utečencov,  ľudí
z rozvojových  krajín,  det,  ľudí  so  zdravotným  znevýhodnením  a pod.),  ktorých  právo
na prístup k pitnej vode je často porušované. Priorita č. 6 Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj
OSN zaväzuje svet do roku 2030 zabezpečiť „vodu pre všetkých“. 

Smutným faktom však dnes zostáva, že:
 na svete žije 2,1 miliardy ľudí bez bezpečnej pitnej vody
 159  miliónov  ľudí  používa  na  pite  vodu  z povrchových  zdrojov  ako  sú  rybníky

a potoky
 denne  zomrie  viac  ako  700  det pod  5  rokov  na  hnačky  vyvolané  zdravotne

nevyhovujúcou vodou alebo v dôsledku nedostatočnej hygieny
 80% ľudskej populácie je odkázaných na používanie nebezpečných a nechránených

vodných zdrojov
 v jednej  zo  štyroch  základných  škôl  vo  svete  nemajú  det prístup  k  pitnej  vode,

používajú nevyhovujúcu vodu alebo trpia smädom



 do roku 2030 môže byť v dôsledku nedostatku vody presídlených až 700 miliónov ľudí
 4 miliardy ľudí (2/3 svetovej populácie) pociťujú najmenej počas 1 mesiaca v roku

vážny nedostatok vody
 do 8 z 10 domácnost musia ženy a dievčatá nosiť pitnú vodu zo vzdialených zdrojov

Do aktvít Svetového dňa vody sa každoročne zapájajú aj orgány verejného zdravotníctva. 
 Dňa 22. marca v čase od 8.00 do 14.00 hod. budú zamestnanci odd. Hygieny životného

prostredia  a zdravia  poskytovať obyvateľom  okresov  Rimavská  Sobota  a Revúca
konzultácie v oblast pitnej vody, kontroly kvality vody, ochrany vodných zdrojov a pod.
a to v sídle RÚVZ na ul. Sama Tomášika 14 v Rimavskej Sobote (č. dverí 25, 32, 33 a
34), telefonické na tel. číslach: 0918 542 761 a 047/5631121, klp. 118, 125, 126 a 127 a
pre e-mailové otázky je k dispozícii adresa: rs.hzp@uvzsr.sk. 

 Obyvatelia  Banskobystrického  kraja  môžu  využiť  aj  bezplatné  vyšetrenie  vody
z  individuálnych  vodných  zdrojov v  ukazovateľoch dusičnany  a  dusitany. Vzorku  je
potrebné odobrať v deň vyšetrenia (21. marca) do čistej, vypláchnutej plastovej faše
v  množstve  najviac  0,5  litra a  priniesť  dňa  21.  marca  2019  od 8.00  do  14.00  hod.
na RÚVZ v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1.

Upozorňujeme, že RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote nezabezpečuje zber, vyšetrovanie
ani odvoz vzoriek vody do laboratória! Vyšetrenie ukazovateľov dusitany a dusičnany ešte
nevypovedá o zdravotnej bezpečnost vody, je len indikátorom blízkeho zdroja znečistenia
vody (najmä z poľnohospodárskej činnost, priesaku zo žúmp, septkov, hnojísk a pod.). 
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