
Svetový deň vody na tému „Odpadová voda“ 

V roku 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 spoločnosti a zachovanie životného prostredia. 

Oslava dňa vody má každý rok iné tematické zameranie, tento rok je témou Svetového dňa 
vody ,,Odpadová voda“. Prečo odpadová voda? Viac ako 8o % z odpadových vôd vytvorených 
spoločnosťou na celom svete prúdi späť do ekosystému bez akejkoľvek úpravy.  
 
VŠEOBECNÉ FAKTY: 

 1,8 miliardy ľudí používa zdroje pitnej vody kontaminované fekálnym znečistením, 
čím sa zvyšuje riziko ohrozenia nákazy cholerou, úplavicou, týfusom a detskou 
obrnou (nedostatočné hygienické podmienky sú príčinou okolo 842 000 úmrtí ročne) 

 predpokladá sa, že v roku 2050 bude až 70 % populácie žiť v mestách. Väčšina 
miest v rozvojových krajinách nemá dostatočnú infraštruktúru a prostriedky na 
efektívne nakladanie s odpadovými vodami 

 príležitosti využívania odpadovej vody ako udržateľného zdroja sú obrovské. 
Spracovanie odpadových vôd je cenovo dostupným a udržateľným zdrojom vody, 
energie, živín a ďalších obnoviteľných materiálov 

 
ODPADOVÉ VODY A MESTÁ  
Očakáva sa, že do roku 2030 celosvetový dopyt po vode vzrastie o 50 % a budú sa vyžadovať nové 
prístupy k čisteniu odpadových vôd. Predovšetkým v oblastiach miest a obcí v rozvojových 
krajinách s nízkymi príjmami je veľká časť odpadovej vody vypúšťaná priamo do najbližších 
povrchových vôd alebo kanalizácií, niekedy bez akejkoľvek úpravy alebo len s veľmi malou 
úpravou. Recyklovanie odpadovej vody môže pomôcť riešiť ďalšie výzvy, vrátane výroby potravín 
a priemyselného rozvoja. 
 
ODPADOVÉ VODY A PRIEMYSEL 
 Priemyselná spotreba vody je zodpovedná za 22 % celosvetového využívania vodných zdrojov 
(UN-Water, 2012). V roku 2009 predstavovala spotreba vody v priemysle v Európe a Severnej 
Amerike 50 % v porovnaní so 4 – 12 % v rozvojových krajinách (WWAP, 2009). Predpokladá sa, 
že v industrializovaných krajinách by sa tento podiel mohol v najbližších 10 až 20 rokoch rýchlo 
zvýšiť až päťnásobne. Preto existuje silná motivácia k využívaniu odpadových vôd vedúca k úspore 
nákladov. 
 
ODPADOVÉ VODY V POĽNOHOSPODÁRSTVE 
Veľkým problémom v mnohých krajinách je znečistenie podzemných a povrchových vôd 
z poľnohospodárskeho využívania neupravených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd. 
Poľnohospodári čoraz častejšie hľadajú nekonvenčné vodné zdroje, predovšetkým odpadové vody, 
či už kvôli svojmu vysokému obsahu cenných živín alebo nedostatku bežných vodných zdrojov. 
Zlepšenie nakladania s odpadovými vodami môže zlepšiť zdravie pracovníkov najmä znížením 
rizika expozície patogénov. 
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Za kvalitu pitnej vody vo verejných vodovodoch zodpovedá prevádzkovateľ, je pravidelne 
kontrolovaná prevádzkovateľom aj príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za 
kvalitu pitnej vody vo vlastnej studni je zodpovedný jej majiteľ. V súkromných studniach sú často 
zvýšené koncentrácie dusičnanov, dusitanov a mikrobiologických ukazovateľov - najmä v 
poľnohospodársky využívaných alebo často zaplavovaných oblastiach. Dusičnany a dusitany v 
koncentráciách presahujúcich limitné hodnoty pri akútnom pôsobení ohrozujú zdravie dojčiat, pri 
dlhodobom príjme zvyšujú riziko vzniku niektorých závažných ochorení. Nevyhovujúca 
mikrobiologická kvalita pitnej vody môže spôsobiť prenos infekčných ochorení (hnačkové vírusové 
a bakteriálne ochorenia, žltačka typu A). Je preto v záujme majiteľov súkromných studní, aby 
poznali kvalitu vody v týchto vodných zdrojoch. Posúdenie používania vody zo studne na pitné 
účely si vyžaduje stanovenie mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických 
ukazovateľov. 
 
K osvetovým akciám Svetového dňa vody sa každoročne pripája aj Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote:  
 Dňa 22. marca 2017 majú občania možnosť zdarma využiť konzultačné služby zamerané na 

kvalitu pitnej vody v okresoch Rimavská Sobota a Revúca, dostanú odpovede na otázky o 
rozsahu, početnosti a kritériách kontroly kvality pitnej vody, o ochrane vodných zdrojov, 
zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a jej význame pre zdravie ľudí. 

 RÚVZ v Rimavskej Sobote nezabezpečuje zber, vyšetrovanie ani odvoz vzoriek vody!!! 
 

 Obyvatelia Banskobystrického kraja môžu využiť aj bezplatné vyšetrenie vody z 
individuálnych súkromných vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Vzorku 
je potrebné odobrať v deň vyšetrenia (22. marca) do čistej, vypláchnutej plastovej fľaše v 
množstve nie viac ako pol litra a priniesť dňa 22. marca 2017 od 8.00 do 14.00 hod. na 
RÚVZ v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1. 

 
Spracoval: Oddelenie HŽPaZ na RÚVZ Rimavská Sobota, 14.03.2017 
 


