
Svetový deň vody – 22. marec  
 

  
 

 

22. marec bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na 

Konferencii v Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v 

súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. Členské 

krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám,  ktoré podporia 

informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody - napríklad 

organizovaním konferencií, seminárov a výstav zameraných na ochranu tejto tekutiny 

a jej zdrojov a uplatňovanie odporúčaní Agendy 21. - Akčný program UNCED -  na 

Konferencii OSN k životnému prostrediu a rozvoju z júna 1992 v Riu de Janeiro  a 

vytýčili konkrétne aktivity na úrovni svojho štátu. K zvýrazneniu významu vody 

prostredníctvom vyhlásenia svetového dňa prišlo vo chvíli, keď vyvrcholilo 

znehodnocovanie viacerých vodných tokov.   

Témou tohoročného dňa vody je „Voda a udržateľný rozvoj“. Voda súvisí so 

všetkými oblasťami života, ktoré treba brať do úvahy pri vytváraní našej budúcnosti – 

zdravie, príroda, urbanizácia, priemysel, energia, jedlo, rovnosť. Voda je jadrom trvalo 

udržateľného rozvoja. Vodné zdroje podporujú znižovanie chudoby, hospodársky rast 

a udržateľnosť životného prostredia. Prostredníctvom potravinovej a energetickej 

bezpečnosti voda prispieva k zlepšeniu sociálnej pohody a inkluzívnemu rastu, ktoré 

ovplyvňujú životy miliárd ľudí na svete. 

Cieľom Svetového dňa vody 2015 je teda poukázať na vzájomnú súvislosť a 

prepojenie vody a udržateľného rozvoja.     

  

 

 

 

 



Svetový deň vody na Regionálnom úrade verejného 
zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trenčíne 

  
 

Pracovníci RÚVZ so sídlom v Trenčíne budú 23. marca 2015 
(pondelok) pri príležitosti Svetového dňa vody uskutočňovať nasledovné 
aktivity: 

 
1. Poskytovať všetkým záujemcom z radov občanov poradenstvo 

v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov 
využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, úpravy 
pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov, 
týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka. 

 
2. Vykonávať laboratórne vyšetrenie prinesených vzoriek vody  

z individuálnych zdrojov pitnej vody - studní v ukazovateli – 
dusičnany. Pri odbere je potrebné dodržať nasledovný postup : 

- vzorku vody na vyšetrenie priniesť dňa 23.3.2015 v čase od 
7:00 hod. do 15:00 hod. do budovy RÚVZ so sídlom 
v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín,   

- vzorku vody je potrebné odobrať do čistej polyetylénovej 
(PET) fľaše, s objemom max. 0,5 litra, od neochutenej 
minerálnej (stolovej) vody (t.j. fľaša po priamej konzumácii 
minerálnej vody, ktorá nebola ďalej použitá na žiadny iný 
účel, ani v nej nebolo nič skladované) – v opačnom prípade 
by mohli byť výsledky skreslené,  

- pred naplnením fľaše vzorkou vody je potrebné dostatočne 
odpustiť vodovodný kohútik (cca 2-3 min, prípadne dlhšie 
podľa potreby v prípade, že voda nebola dlhšiu dobu 
používaná) aby sa odstránil prípadný zákal, prepláchlo 
vodovodné potrubie a odčerpala stojatá voda, 

- následne je potrebné prepláchnuť fľašu odoberanou vodou, 
- po prepláchnutí naplniť fľašu vzorkou vody a uzavrieť 

uzáverom, 
- fľašu označiť štítkom s údajmi o odbernom mieste (typ 

zdroja – kopaná alebo vrážaná studňa, zachytený prameň 
a pod.; adresa, na ktorej sa zdroj nachádza). 

 
V prípade, že nebudú dodržané horeuvedené náležitosti môže byť 
výsledok laboratórnej analýzy skreslený. 
 
Ďalšie dostupné informácie: 
www.uvzsr.sk (Informácie – Pitná voda)  
www.unwater.org/worldwaterday 


