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TLAČOVÁ SPRÁVA 

SVETOVÝ DEŇ VODY 2022 

 

Asociácia vodárenských spoločností si 22. marca pripomína Svetový deň vody, ktorý každoročne 

vyhlasuje Organizácia spojených národov. Tohtoročná téma „Podzemná voda – zviditeľniť 

neviditeľné“ sa zameriava na zvýšenie povedomia o podzemných vodách a pripomína potrebu ich 

ochrany.  

Najkvalitnejším zdrojom vody je podzemná voda, ktorá je menej vystavená negatívnym vplyvom 

znečistenia ako povrchová voda a preto je menej náročná na úpravu. Zásobovanie obyvateľstva 

pitnou vodou v SR je až na 80% zabezpečené práve zo zdrojov podzemných vôd. Slovensko 

nedisponuje významnými zdrojmi nerastného bohatstva, pod zemským povrchom však skrýva 

veľkokapacitné, využiteľné zdroje pitnej vody, ktoré sa v budúcnosti môžu stať významnou 

komoditou pre našu krajinu. Najväčším z nich je oblasť Žitného ostrova. Tento zdroj je unikátny 

a nenapodobiteľný a treba ho chrániť pre budúce generácie. Kvalitná voda je našim najväčším 

prírodným bohatstvom. Najviac sa jej nachádza na západnom a čiastočne na strednom Slovensku, 

pričom východ našej krajiny je vo veľkej miere odkázaný na povrchové zdroje.  

Kvalitu a bezpečnosť zdrojov podzemnej vody ohrozujú viaceré riziká, či už ide o nekontrolovaný 

rozmach výstavby v ochranných pásmach vodných zdrojov, nadmerné využívanie dusíkatých hnojív 

a pesticídov v poľnohospodárstve, neriadené skládky odpadov, bodové zdroje znečistenia z 

priemyslu, ale aj nezodpovední občania. Chýbajúce kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ktoré sú 

suplované stovkami žúmp a trativodmi, ale aj množstvo nových nelegálnych skládok odpadu 

prispievajú k ich znečisteniu. 

Pozornosť treba upriamiť aj na klimatické zmeny, prejavujúce sa dlhotrvajúcimi suchami či 

vysokými teplotami, ktoré majú za následok znižovanie výdatnosti podzemných zdrojov vôd. 

Existuje zdanlivý paradox hojnosti vody, ktorú veľmi často limitujú chemické, biologické 

a bakteriologické vlastnosti. Napriek tomu, že celkové využiteľné zásoby vody sú na Slovensku 

dostatočné, závisia od regionálneho členenia a potencionálneho znečistenia.  
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Kvalitná voda je našim najväčším prírodným bohatstvom. Je to strategická surovina, ktorá 

zabezpečuje trvalo udržateľný štandard pre našich občanov. Zároveň robí Slovensko zaujímavým 

pre krajiny, ktoré trpia jej nedostatkom. 

Chráňme naše vodné zdroje, venujme im pozornosť, ktorú si zaslúžia a oni sa nám odvďačia dúškom 

kvalitnej, zdravotne nezávadnej pitnej vody 24 hodín denne.  
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