
 
2 2 . m a r e c - S v e t o v ý  d e ň  v o d y

Svetový deň vody  si svet pripomína každoročne 22. marca už od roku 1993, kedy bol
po  prvýkrát  vyhlásený  Valným  zhromaždením  OSN.  Jeho  cieľom  je  upriamiť  pozornosť
svetovej verejnosti  na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná  a ovplyvňuje všetky
jeho sféry.  Zameriava sa najmä na zdôraznenie dôležitosti zabezpečenia dostatku zdravotne
bezpečnej  pitnej  vody  pre  každého  obyvateľa  na  Zemi  a  racionálne  hospodárenie  s  jej
zdrojmi. 

Témou  Svetového  dňa  vody  sa  v  roku  2017  na  základe  rozhodnutia  OSN  stala
„Odpadová voda“. Dôvodom je skutočnosť, že  viac ako 80 % z odpadových vôd vytvorených
spoločnosťou na celom svete, prúdi späť do ekosystému bez akejkoľvek úpravy. Používanie
vody  kontaminovanej  fekálnym  znečistením  zvyšuje  riziko  ohrozenia  zdravia  najmä
v dôsledku  nákazy  cholerou,  úplavicou,  týfusom ako  aj  detskou  obrnou.  Potrebné  je  tiež
poukázať  na  význam  efektívneho  nakladania  s odpadovými  vodami  ako  aj  na  možnosti
spracovania  a využívania  ako  udržateľného  zdroja  vody,  energie,  živín  a ďalších
obnoviteľných materiálov.

Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  so  sídlom  v Komárne  bude v rámci
Svetového dňa vody 2017   poskytovať pre verejnosť  22. marca 2017 od 800hod. do 1500hod.
bezplatne  orientačné  vyšetrenie  vzoriek pitnej  vody z individuálnych vodných  zdrojov  - v 
ukazovateľoch dusičnany a dusitany  a poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej
vody,  kvality  vody  z verejných  vodovodov,  individuálnych  studní  a  ďalších  problémov,
súvisiacich s vodou. 

Doporučený postup pri  odbere vzorky:
 vzorka vody musí byť odobratá do čistej polyetylénovej (PET) fľaše v množstve

cca.0,5 l
 pred naplnením fľaše vzorkou vody je potrebné vodu dostatočne odpustiť (cca 2-3

min, prípadne dlhšie ak voda nebola dlhšiu dobu používaná), aby sa prepláchlo
vodovodné potrubie a odčerpala stojatá voda

 následne je potrebné dostatočne prepláchnuť fľašu odoberanou vodou
 po prepláchnutí naplniť fľašu vzorkou vody a uzavrieť uzáverom
 fľašu označiť štítkom s údajmi o odbernom mieste (typ zdroja – kopaná, vŕtaná

alebo vrážaná studňa a pod.; adresa, na ktorej sa zdroj nachádza).
  vzorku vody  na vyšetrenie  priniesť  do  budovy  Regionálneho  úradu verejného

zdravotníctva  so  sídlom v Komárne,  Mederčská  č.   39  (v zadnej  časti  areálu
nemocnice) 
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