
 

 
 
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 je zakaždým inak tematicky zameraná, tento rok je 
témou Svetového dňa vody ,,Voda a zamestnanosť“. Téma zdôrazňuje, ako voda a 
zamestnanie môžu meniť ľudské životy: voda je kľúčová pre život človeka, životné 
prostredie a hospodárstvo, slušná práca zasa poskytuje príjmy a umožňuje sociálne                    
i ekonomické pokroky.  

V súčasnosti takmer polovica pracujúcej populácie sveta - 1,5 miliardy ľudí 
pracuje v sektoroch spojených s vodou a takmer všetky pracovné miesta sú od vody 
závislé. Milióny ľudí však pracujú v ťažkých podmienkach, bez základnej pracovno-
právnej ochrany a primeraného ohodnotenia. Napríklad mladé dievčatá v afrických 
krajinách musia každý deň putovať hodiny za vodou pre svoje rodiny. Aj to je práca, ale 
nerešpektovaná a nezaplatená. Aby mali ich rodiny vodu, dievčatá vynechávajú 
vyučovanie, prichádzajú tak o vzdelanie a perspektívu lepšej budúcnosti.  

 
 

 
 
 
Voda má tiež veľký vplyv na životy a zdravie ľudí. 2 milióny úmrtí ročne súvisí 

s prácou a z toho 17% s vodou (zlá kvalita pitnej vody, zlá hygiena a pod.). Zabezpečenie 
zdravotne bezpečnej vody, kanalizácie a primeraných hygienických podmienok                       



v domácnostiach aj na pracoviskách znižuje náklady na zdravotnú starostlivosť a je 
predpokladom zdravej, produktívnej populácie a ekonomického rastu. Naopak ľudia, ktorí 
majú nemajú prístup ku kvalitnej vode, nemajú zvyčajne zabezpečenú ani zdravotnú 
starostlivosť a stabilné pracovné miesta.  

 
 

 
 
 
Voda ovplyvňuje životy ľudí svojou prítomnosťou, kvalitou i kvantitou.                 

Napríklad poľnohospodárstvo je absolútne závislé na dostupnosti kvalitnej sladkej vody 
a v súčasnosti čelí výzvam, ako je vyčerpanie podzemných vôd, zmena klímy a nedostatok 
vody.  

 
 

 
 
Lesné hospodárstvo zasa rieši najmä problém odlesňovania, ktorý je jednou z 

hlavných príčin nedostatku vody, ale aj záplav.  



 
 
 
Udržateľné hospodárenie s vodou, ktoré zahŕňa ochranu a obnovu ekosystémov, 

integrovanú správu vodných zdrojov, ako aj rozvoj infraštruktúry, v kombinácii                     
s prístupom k bezpečným, spoľahlivým a cenovo dostupným dodávkam vody 
a zodpovedajúcim hygienickým podmienkam, vytvára priaznivé prostredie pre tvorbu 
dlhodobých pracovných miest, ako aj rozvoj a rast rôznych sektorov hospodárstva. 

 
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 2016 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 vyšetrovanie 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 (21. marca) do čistej, vypláchnutej 
plastovej fľaše v množstve nie viac ako pol litra a priniesť dňa 21. marca 2016            
od 8.00 do 14.00 hod. na RÚVZ v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1. 


