
Svetový deň vody 2023 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (ďalej len RÚVZ Košice) 

oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov, že bezplatné orientačné laboratórne 

vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany 

a dusitany pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody, ktorý si každoročne 

pripomíname dňa 22. marca, sa neuskutoční. 

 

Odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných 

vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov ako 

i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka budú 

pracovníkmi odboru hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ Košice verejnosti 

poskytované dňa 22.3.2023 v čase od 7:30 do 14:30 hod.  telefonicky: 055/6114219 

a 055/6114264, osobne na RÚVZ Košice, pracovisko: Rooseveltova 8, Košice alebo e-

mailom (hzpz@ruvzke.sk). Odborné poradenstvo a konzultácie sú verejnosti 

poskytované aj celoročne. 

 

Odborné informácie, týkajúce sa napr. ochrany vodného zdroja, dezinfekcie zdroja vody, 

kontaminácie vody v individuálnych zdrojoch pitnej vody v dôsledku povodní a záplav, 

postupu pri sanácii individuálnych studní postihnutých záplavami sú zverejnené na webovej 

stránke úradu (www.ruvzke.sk) v sekcii SERVIS ● Povodeň - Záplava 

 

 

V súvislosti so „Svetovým dňom vody“ bol v rámci aktivít Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky vytvorený Dotazník s názvom „Mám rád vodu“, ktorého cieľom je bližšie 

spoznať postoje obyvateľov Slovenska a získať informácie o tom, ako vnímajú kvalitu pitnej 

vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov. Dotazník obsahuje pár 

krátkych otázok a zaberie približne 7 a viac minút, v závislosti od rozsahu odpovedí. Poskytnuté 

údaje následne poslúžia na vyhodnotenie celkového pohľadu obyvateľov SR na pitnú vodu. 

Získané údaje budú tiež cenným podkladom pri určovaní postupov pre zníženie zdravotných 

rizík spojených s pitnou vodou. Tento dotazník je určený pre širokú verejnosť a je anonymný, 

preto v ňom nemusíte uvádzať žiadne osobné údaje. 

Ďakujeme za jeho vyplnenie. 

 

Online dotazník 

MÁM RÁD VODU (google.com) 
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