
 

 

 VODA ŽIVÁ 
 

  

Voda alebo aqua (chemický vzorec H2O) je chemická zlúčenina 

vodíka a kyslíka. Je najrozšírenejšou látkou na povrchu Zeme. Za 

normálnej teploty a tlaku je to bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu 

a chuti. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách: v pevnom (sneh, 

ľad), v kvapalnom (voda) a v plynnom (vodná para). 

 

Voda je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi. Je 

podstatnou zložkou biosféry a má popri pôde prvoradý význam pre 

zabezpečenie výživy ľudstva. Tvorí 70 percent ľudského tela a je 

nevyhnutná pre rastliny a živočíchy. Ako základná zložka biomasy je 

hlavným prostriedkom pre transport živín, pre ich prijímanie 

a vylučovanie. Pre rastliny je významné nielen jej celkové množstvo za 

rok, ale tiež výskyt a rozdelenie vo vegetačnom období vzhľadom na ich 

rastové fázy. Pre mnohé živočíchy je voda priamo životným prostredím. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_zl%C3%BA%C4%8Denina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zem
https://sk.wikipedia.org/wiki/Teplota
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tlak
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kvapalina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sneh
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%A1_para
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zem
https://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4da
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rastliny


Človek pre svoju dennú potrebu využíva pitnú vodu. Na pitnú vodu 

sa musí upravovať povrchová voda (vo vodárňach). Najskôr sa nechajú 

usadiť tuhé látky, potom sa do vody pridávajú chemické látky. Tieto s 

nečistotami tvoria zrazeninu, vznikajú vločky, ktoré sa usadzujú na dno. 

Takto upravená voda sa prefiltruje cez pieskový filter. Filter zachytí 

neusadené vločky a iné nečistoty.  

 

Voda ako taká má tri základné funkcie: 

✓ biologickú – výživa ľudstva, fauny, flóry, podnebný a pôdny činiteľ 

✓ zdravotnú – osobná a verejná hygiena človeka, čistenie, 

odstraňovanie odpadkov, vykurovanie, klimatizácia, atď. 

✓ kultúrnu a estetickú – skrášlenie krajiny (napr. fontána). 

 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Flokul%C3%A1cia&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Filter


Celý svet sa dnes zaoberá problémom jej znečistenia. Voda sa 

znehodnocuje chemickými látkami, ropnými produktmi, ťažkými 

kovmi, rádioaktívnym odpadom, splaškovými vodami. Medzi najväčšie 

zdroje znečisťovania patrí výroba celulózy a papiera, spracovanie ropy 

– ropné uhľovodíky spôsobujú pachové a chuťové závady vôd.  

 

Aby sa upozornilo na tento problém bol 22.marec vyhlásený za 

svetový deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na 

konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa 

oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporúčaniami Konferencie 

OSN o životnom prostredí a rozvoji. Členské krajiny boli vyzvané, aby 

daný deň venovali konkrétnym aktivitám,  ktoré podporia 

informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody - napríklad 

organizovaním konferencií, okrúhlych stolov, seminárov a výstav 

zameraných na ochranu tejto tekutiny a jej zdrojov.    

 

 

 

 

 

 


