
Svetový deň vody 22. marec je v roku 2022 venovaný podzemnej vode – najvýznamnejšej z kategórií vôd 
z hľadiska ich využívania človekom. Ako je podzemná voda neviditeľná, tak jej vplyv je viditeľný všade. Je 
najhodnotnejším zdrojom pre zásobovanie pitnou vodou a sanitáciu, pre poľnohospodárstvo, priemysel a ekosys-
témy. Podzemná voda bude v budúcnosti zohrávať kľúčovú úlohu pri uspokojovaní potrieb rastúcej populácie, aj 
v procese prispôsobovania sa klimatickým zmenám. OSN vyzýva preto všetky krajiny sveta v súvislosti s trvalým 
udržaním tohto vzácneho zdroja k spolupráci i prostredníctvom aktivít k Svetovému dňu vody 2022.

PODZEMNÁ VODA 
Podzemná voda je voda nachádzajúca sa pod povrchom zeme vo vodonosných vrstvách, ako sú geologické for-
mácie skál, piesku a štrku, ktoré dokážu vodu zadržať. Iba menšia časť podzemnej vody pochádza z vnútra zeme, 
väčšina pochádza z povrchu, odkiaľ infiltruje do zeme cez póry hornín alebo cez pukliny, trhliny a skalné dutiny. 
Podzemná voda tvorí 98 % tekutej sladkej vody na svete.

VYUŽÍVANIE A OCHRANA PODZEMNÝCH VÔD
Využívanie podzemnej vody za posledných 50 rokov výrazne stúplo. Ľudské aktivity na mnohých miestach 
nadmerne využívajú a znečisťujú podzemné vody. Musíme ich preto chrániť pred znečistením a využívať trvalo 
udržateľným spôsobom, pričom je potrebné udržiavať rovnováhu medzi potrebami ľudí a planéty. Pri jej nadmer-
nom využívaní sa totiž v mnohých oblastiach odoberá z vodonosných vrstiev viac vody, ako sa do nich dopĺňa 
dažďom. Osobitným problémom je znečistenie podzemných vôd; jej sanácia je často dlhý a náročný proces, 
v dôsledku čoho sa zvyšujú náklady na jej úpravu a dokonca niekedy znemožňuje jej využitie. 

NATOČTE SVOJ FILM…VÝZVA SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE 
Svetová zdravotnícka organizácia vyzvala pri príležitosti Svetového dňa vody 2022 k natočeniu 60-sekundového 
videa, v ktorom sa autori podelia a zdieľajú svoj príbeh o podzemnej vode a vyrozprávajú, ako podzemná voda 
ovplyvňuje ich život? Je jej dosť? Je bezpečná? Čo je potrebné urobiť na ochranu podzemných vôd? 
Bližšie informácie a príbehy sú dostupné na https://www.worldwaterday.org. Sú medzi nimi informácie o pripra-
vovanom webinári Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo a Programu OSN pre životné prostredie 
s názvom „Obnova sladkej vody“, o summite OSN o podzemných vodách, ktorý sa bude konať v decembri 2022, 
o fotografickej súťaži Svetového dňa vody 2022, ale aj príbehy o neoddeliteľnosti klimatických zmien a podzemnej 
vody, rozhovory o vode atď.

Zdroj údajov: 
https://www.worldwaterday.org/, https://www.unwater.org/world-water-day-2022-groundwater/

Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov.
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PODZEMNÁ VODA A SLOVENSKO 
 Na Slovensku definuje podzemnú vodu základná právna úprava v oblasti vôd – zákon č. 364/2004 Z. z. 
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskor-
ších predpisov (vodný zákon). Podzemnými vodami sú všetky vody nachádzajúce sa pod povrchom zeme 
v pásme nasýtenia a v bezprostrednom kontakte s pôdou alebo s pôdnym podložím vrátane podzemných 
vôd slúžiacich ako médium na akumuláciu, transport a exploatáciu zemského tepla z horninového pro-
stredia (ďalej len „geotermálna voda“).

 Podzemnými vodami zostávajú podzemné vody aj po ich odkrytí. 
 Vlastníkom podzemných vôd na Slovenku je štát a toto vlastníctvo vyplýva z článku 4 Ústavy Slovenskej 
republiky. 

 Štát zabezpečuje komplexnú ochranu kvality a množstva vôd a ich racionálneho využívania prostredníc-
tvom orgánov štátnej správy v gescii Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. 

 Prednostne sú podzemné vody určené na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, k čomu ich predurčuje 
aj ich kvalita. Iné použitie podzemných vôd je možné iba pri zachovaní ich prednostného určenia.

 Podzemná voda je hlavným zdrojom pitnej vody na Slovensku (82 % pitnej vody pochádza z podzemných 
zdrojov) a pre potreby vodného plánovania je vymedzených 106 útvarov podzemných vôd.

 Najvýznamnejší podiel využiteľných množstiev podzemných vôd je v nížinných oblastiach s rozsiahlymi 
dobre priepustnými kolektormi alúvií väčších tokov, v ktorých sú situované významné vodárenské zdroje.

 Najdôležitejšou oblasťou akumulácie podzemných vôd je Žitný ostrov s využiteľným množstvom viac ako 
20 000 l/s. 

 Najvýznamnejšími zdrojmi znečisťovania podzemných vôd sú z difúznych zdrojov – poľnohospodárstvo 
a neodkanalizované sídla a z bodových zdrojov – environmentálne záťaže. 

 V decembri 2020 začalo Ministerstvo životného prostredia SR s prípravou novej Koncepcie vodnej poli-
tiky na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2050.


