Zvyšný podiel obyvateľstva nedisponuje
napojením na verejný vodovod; ide
hlavne
o
periférne
lokality
záhradkárskych osád a samôt s trvalým
pobytom osôb, ktorých zásobovanie
pitnou
vodou
sa
zabezpečuje
individuálne, prípadne obyvatelia obcí
v ktorých
je
verejný
vodovod
využívajú na zásobovanie pitnej vody
svoje studne.

Kvalitná pitná voda
– cesta ku zdraviu

Tunajší úrad vykonáva v Bratislavskom
kraji v súlade s ustanoveniami NV SR
č.354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na vodu určenú na ľudskú
spotrebu a kontrolu kvality vody určenej
na ľudskú spotrebu v znení NV SR č.
496/2010 Z.z. monitoring kvality
pitnej vody.

Vo víne je pravda,
vo vode je zdravie.
(In vino veritas, in aqua sanitas)
Situácia v zásobovaní obyvateľstva
pitnou vodou z verejného vodovodu
v Bratislavskom kraji
z hľadiska ochrany verejného zdravia
Mesto Bratislava (okresy Bratislava I-V)
je zásobované zdrojmi podzemných
pitných vôd (pôvodom z 3 ťažiskových
zdrojov: vodný zdroj Sihoť, Pečniansky les,
Rusovce-Ostrovné
lúčky),
ktoré
sa
nachádzajú na území hlavného mesta SR
Bratislavy.
V ostatných
okresoch
Bratislavského kraja (Malacky, Pezinok
a Senec)
je
hromadné
zásobovanie
obyvateľstva pitnou vodou zabezpečované
z verejných vodovodov dotovaných taktiež
z bratislavských podzemných vodných
zdrojov
či
lokalizovaných
v rôznych
vidieckych častiach Bratislavského kraja.

Ide o výdatné vodné zdroje (v správe
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
a.s.), ktoré svojou kvalitou spĺňajú
náročné kritériá na pitnú vodu podľa
platnej legislatívy.
Voda dodávaná z týchto zdrojov do
spotrebiska sa okrem dezinfekcie nemusí
upravovať.
Do spotrebiska sa pitná voda distribuuje
prostredníctvom spojitej vodovodnej siete
v Bratislave a skupinových vodovodov
v ostatných
častiach
Bratislavského
kraja.
Spojitým mestským vodovodom bolo
v r.
2015
pokryté
zásobovanie
približne
99,72%
obyvateľov
Bratislavy
(17
mestských
častí).
V okrese Malacky bolo v roku 2015 na
verejný vodovod napojených približne
88,03%, v okrese Pezinok cca 95,49%
a v okrese
Senec
cca
89,81%
obyvateľstva.

V rámci monitoringu bolo v našom kraji
vyšetrených celkom 362 vzoriek, z
nich
sa
v rámci
preverovacieho
monitoringu vyšetrilo 41 vzoriek a
kontrolného monitoringu 321 vzoriek.
Z celkového
počtu
vyšetrených
vzoriek nevyhovelo 17. V okresom
Malacky,
Senec
a Pezinok
boli
najčastejšie prekročené mikrobiologické
ukazovatele
(koliformné
baktérie,
enterokoky,
kultivovateľné
mikroorganizmy) a fyzikálno – chemické
ukazovatele (železo, dusičnany, nasýtenie
vody kyslíkom, amónne ióny, farba,
mangán,
voľný
chlór).
Prípady
nevyhovujúcej
kvality
pitnej
vody
v spotrebisku pravdepodobne súvisia so
šetriacimi opatreniami v oblasti spotreby
pitnej vody, čo vedie k jej stagnácii vo
vnútroobjektových rozvodoch.

V Bratislavskom
kraji
z dlhodobého
hľadiska možno situáciu v zásobovaní
obyvateľstva
pitnou
vodou
charakterizovať ako kontinuálnu, z
kvantitatívneho
i kvalitatívneho
hľadiska za stabilizovanú, bez potreby
regulačných opatrení.
Individuálne zásobovanie
pitnou vodou
Ide o zásobovanie z vlastných studní
s dennou produkciou vody menej ako
10 m³ alebo so zásobovaním menej ako
50 osôb; na Slovensku je to cca 14%
obyvateľstva.
Kvalita vody v individuálnych studniach
môže byť negatívne ovplyvňovaná zlým
technickým
stavom
studní,
nedostatočnou hĺbkou a nevyhovujúcou
likvidáciou
odpadov
v ich
okolí
(smetiská,
žumpy,
silážne
jamy
poľnohospodárskou činnosťou). Z týchto
dôvodov je snaha jednotlivých štátov EÚ
v rámci
vodohospodárskej
politiky
zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva
pitnou vodou z verejných vodovodov,
ktoré podliehajú neustálej kontrole zo
strany
prevádzkovateľa
i orgánov
verejného zdravotníctva.
Kvalita
vody
v
studniach
pre
individuálne
zásobovanie
nie
je
sledovaná
orgánmi
verejného
zdravotníctva a o kvalitu vody a stav
studní sa musia vlastníci starať sami.
Hygienik vstupuje do sledovania kvality
vody len pri mimoriadnych situáciách –
epidémie, záplavy, povodne, poruchy na
kanalizácii a iné problémy.
Kvalitu vody v studni je potrebné
v prípade jej využívania na pitné účely
overovať aspoň 1x ročne.

Kvalitná pitná voda – cesta ku zdraviu
Voda je nezastupiteľným zdrojom života
v celej prírode - pre človeka, rastliny i
živočíchov. Bez jedla človek vydrží
niekoľko týždňov, ale bez vody umiera
už po niekoľkých dňoch.
Dodržiavať pitný režim je dôležité pre
zachovanie optimálneho chodu všetkých
systémov a funkcií v organizme a hlavne
pre zachovanie zdravia.
Ak každé ráno vypijeme pohár vody,
zlepšíme si tráviace pochody, udržíme si
zdravie vnútorného prostredia, tlak krvi a
primerané vylučovanie odpadových látok.

Kalkulačka pitného režimu
Svojou váhu vynásobte koeficientom
0,035 a výsledok vám ukáže vašu
odporúčanú dennú dávku tekutín v
litroch.
Pokiaľ
máte
nadváhu,
pripočítajte za každých 11 kilogramov
navyše k danému množstvu tekutín 0,25
litrov.
Príklad:
65
kg
vynásobíte
koeficientom 0,035. Výsledok tak bude
2,275 - čo je objem vody, ktorý by ste
mali vypiť.

Prevencia civilizačných ochorení začína
pri správnom výbere tekutín, pričom
prvé miesto si udržuje čerstvá pitná
voda.

Limity dusičnanov a dusitanov v pitnej
vode pre dospelých podľa NV SR č.
355/2006 Z.z. v znení NV SR č. 496/2010
Z.z.: NO3 – 50mg/l, NO2 – 0,5 mg/l
Účinky dusičnanov a dusitanov
Dusičnany
(NO3-)
sú
v
malých
množstvách prirodzenou súčasťou vôd.
Prekročenie ich limitu spolu s dusitanmi
(NO2-) signalizuje nadmerné používanie
hnojív a úniky odpadových vôd zo
žúmp, septikov a živočíšnych fariem.
V tráviacom trakte sa dusičnany,
vplyvom niektorých druhov baktérií môžu
redukovať na toxickejšie dusitany, ktoré
po vstrebaní do krvi spôsobia premenu
krvného
farbiva
hemoglobínu
na
methemoglobín,
ktorého
schopnosť
prenášať kyslík je obmedzená.
Toto riziko hrozí dojčatám do 3 mesiacov.
Nedostatok kyslíka sa v prvej fáze
prejaví modraním kože a pier, pri
vážnejších
stavoch
skutočným
dusením a poškodením funkcií mozgu
až zlyhaním základných životných
funkcií.

Tohtoročný Svetový deň vody 2016 sa
nesie v znamení hesla
„Zdravie a zamestnanosť“.

Množstvo vody, ktoré potrebujeme u
zdravých ľudí dodať organizmu, je
regulované pocitom smädu. Starší ľudia
však vekom strácajú pocit smädu, pijú
málo a častejšie sú ohrození dehydratáciou.
Aké sú jej príznaky?
 suché ústa
 pokles energie
 zažívacie problémy a pálenie záhy
 poruchy trávenia po jedle
 zápcha
Pozor si treba dávať aj na pocit hladu - je
totiž často signálom smädu, preto je
vhodné uspokojiť ho s jedným alebo dvoma
pohármi vody. Chuť na sladké môže byť
tiež známkou dehydratácie.

Zdravotne bezpečná pitná voda je
základnou podmienkou života a dobrého
zdravotného stavu obyvateľstva.
Bez dobrého zdravia nie je možné
sa úspešne zaradiť do pracovného
procesu, avšak ani pracovný proces
prakticky vo všetkých oblastiach
ľudskej činnosti nemôže riadne fungovať
bez dostatku kvalitnej pitnej vody. A zasa
naopak, výroba a dostatok kvalitnej
pitnej vody sa nezaobíde bez množstva
profesionálov s príslušným vzdelaním
v oblasti problematiky vôd a vodného
hospodárstva - čím sa vlastne tento pre
život človeka dôležitý cyklus uzatvára.
Vzájomné spojitosť uvedených
jednotlivých článkov a ich správne
fungovanie je z hľadiska ľudskej
existencie nevyhnutné.

Farebná škála
pre približné
určenie množstva
dusitanového
dusíka vo vode –
koncentrácia
N-NO2
v mg/l-1

Limity v pitnej vode pre dojčatá podľa
výnosu MP SR a MŽP SR č. 608/9/2004
potravinového kódexu pre prírodnú vodu,
pramenitú
vodu
a
balenú
vodu:
NO3 – 10 mg/l, NO2 – 0,1 mg/l.
V prípade, že Vaša vzorka vody bude
nevyhovujúca v ukazovateľoch na
dusitany či dusičnany, môžete si u nás
objednať minimálny alebo rozšírený rozbor
pitnej vody z individuálneho zdroja (zo
studne) formou platenej služby. Stačí prísť
osobne na RÚVZ Bratislava a dohodnúť si
termín odberu, príp. zavolať na tel. č.
: 0917 426 205. Ďalšie informácie
Vám môžu byť poskytnuté na odbore
životného
prostredia
a územného
plánovania.

RÚVZ Bratislava okrem monitoringu ďalej
vykonáva:
štátny zdravotný dozor zameraný
na riešenie podnetov na zhoršenú
kvalitu,
kontrolu
kvality
vody
pri
kolaudáciách nových stavieb,
platené rozbory vôd na základe
objednávok občanov a inštitúcií.

