
22. MAREC  SVETOVÝ DEŇ VODY  

Podobne, ako v minulom roku aj v tomto roku je 22. marec vyhlásený za Svetový deň 

vody. V tomto príspevku chce Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom vo Vranov 

nad Topľou informovať občanov okresu o tom, aká je aktuálna situácia v zásobovaní pitnou 

vodou.  

K 31.12.2015 bolo v činnosti 27 verejných vodovodov, z ktorých bola voda dodávaná 

do 457 sídiel a pre rekreačnú  oblasť Domaša (Rekreačné stredisko Poľany a Rekreačné 

stredisko Holčíkovce). 21 obcí nie je napojených na verejný vodovod. Sú to najmä obce 

s nižším počtom obyvateľov (od 50 do 250 obyvateľov). Pitná voda sa získava z podzemných 

zdrojov vody a z vodárenskej nádrže STARINA. V okrese Vranov nad Topľou je 66 obcí 

a dve mestá. V roku 2015 bolo z verejných vodovodov zásobovaných 52 760 obyvateľov, čo 

predstavuje 65,88 % s celkového počtu obyvateľov okresu. Pre porovnanie celoslovenský 

priemer je cca 88%. 

 

Pre občanov, ktorí nemajú možnosť napojiť sa na verejný vodovod zopár rád 

k umiestneniu vodného zdroja – studne. 

Studňu pre jednu, alebo viac domácností (spolu do 50 ľudí) možno vykopať alebo vyvŕtať na 

základe hydrogeologického posudku v neznečistenom prostredí. 

Pre umiestnenie a technický stav studní platí STN 75 5115: „Vodárenstvo. Studne 

individuálneho zásobovania vodou“. Podľa tejto normy pre takýto vodný zdroj platí:   

 

· Plocha okolo studne do vzdialenosti 10 m nesmie byť akokoľvek znečisťovaná. Prístup         

k studni sa doporučuje vydláždiť.  

· Povrchové vody musia byť odvedené mimo studňu a jej okolie. Preliačiny v okolí 

studne,  v ktorých by sa zdržiavala povrchová voda, treba vyplniť nezávadnou zeminou 

alebo odvodniť.  

· V prípadoch, keď je studňa vybavená priamym výtokom vody, treba urobiť vodotesný 

odpad (potrubie alebo žliabok), odvádzajúci nevyužitú vyčerpanú vodu do vzdialenosti 

najmenej  5 m od studne.  

· Ak je hrúbka krycej pôdnej vrstvy menšia ako 3 m, ale väčšia ako 1m, je nutné 

nevyužitú vodu odviesť potrubím alebo žliabkom do väčšej vzdialenosti.  

· Okolie studne do vzdialenosti 2 m od plášťa musí byť vodotesne vydláždené, 

vyspádované smerom od studne so sklonom najmenej 2 %. U domových studní má byť 

nepriepustná úprava vo vzdialenosti aspoň 1 m.  

· V prípade umiestnenia studne na poľnohospodársky obrábanom pozemku vrátane 

sadov a záhrad sa plocha do vzdialenosti 10 m od studne upraví ako trvalý trávny 

porast. Pre domové studne sa toto opatrenie doporučuje.  

Najmenšia doporučená vzdialenosť domových studní od zdrojov možného 

znečistenia  
 

Zdroj možného znečistenia  

Najmenšia vzdialenosť v m  

Prostredie  

málo priepustné  priepustné  

Žumpy, septiky, potrubia vnútornej 

kanalizácie a kanalizačné prípojky  
5 12 

Nádrže tekutých palív  7 20 

Chlievy, močovkové jamy, hnojiská  10 25 



Verejné komunikácie, cestné priekopy  12 30 

Umývacie plochy pre motorové vozidlá 

a odpadové potrubia z nich  
15 40 

 

 

Prostredie málo priepustné tvoria napr. aluviálne (riečne) a svahové hliny, hlinito - kamenité 

sute, zahlinené štrky a piesky, spraše, tufy a tufity, pieskovce napr. s ílovým, kaolinitým a 

vápenatým tmelom.  

Priepustné prostredie tvoria napr. štrky, piesky, silne piesčité hliny, piesčito kamenité sute, 

hrubozrné pieskovce, silne rozpukané horniny.  

Pri nesprávnom umiestnení studne ako aj jej nedostatočnej ochrane sa vystavujete 

riziku vzniku alimentárnych ochorení prenášaných vodou. 
Spoľahlivá ochrana ako aj pravidelná kontrola a údržba vodného zdroja sú prvoradým 

predpokladom zdravotnej bezchybnosti vody. 

   

RÚVZ v rámci svetového dňa vody bude dňa 21.03.2016 na oddelení hygieny 

životného prostredia a zdravia poskytovať bezplatné konzultácie týkajúce sa kvality 

pitnej vody, dezinfekcie vody resp. úpravy vodného zdroja a obyvatelia okresu si budú 

môcť dať bezplatne vyšetriť obsah dusičnanov a dusitanov z vlastného vodného zdroja. 

Na vyšetrenie stačí doniesť 1 dcl vody. 

            

                                                                            RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou 

 

                                                                          Oddelenie Hygieny a preventívnej medicíny 

                                                                             Hygiena životného prostredia a zdravia 

        Mária Husárová  


