
VODA 
ZUZANA SENKOVÁ III.B 

ČO JE VODA?  

 Voda je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka 

 Je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi 

 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) 

 Je najrozšírenejšou látkou na povrchu Zeme 

 Je podstatnou zložkou biosféry a má popri pôde prvoradý význam pre zabezpečenie výživy 

ľudstva 

 Tvorí 70% ľudského tela a je nevyhnutná pre rastliny a živočíchy 

 Je základnou zložkou biomasy, 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 

ČO JE KVALITA VODY?  

 Kvalita vody odráža jej pôvod ale aj jej úroveň starostlivosti 

 Kontrola kvality vody a jej zdravotná bezpečnosť sa určuje prostredníctvom súboru 82 

ukazovateľov kvality vody, reprezentujúcich fyzikálne, chemické, biologické a 

mikrobiologické vlastnosti vody 

 Limitné hodnoty ukazovateľov kvality vody sú podľa ich zdravotného významu rozlišované 

odporúčaná hodnota, indikačná hodnota, medzná hodnota a najvyššia medzná hodnota  

 Najzávažnejšie zdravotné následky má prekročenie najvyšších medzných hodnôt, ktorých 

prekročenie vylučuje použitie tejto vody ako pitnej 

 Kontrola prostredníctvom vybraných ukazovateľov má zabezpečiť komplexnú informáciu o 

jej kvalite a tým aj o možnom pozitívnom aj negatívnom vplyve na zdravie človeka 

K AKÉMU VZŤAHU JU POROVNÁVAME?  

 Najväčší význam pre zdravie človeka má pitná voda, ktorá je najdôležitejšou súčasťou 

potravinového reťazca a je nenahraditeľnou zložkou pitného režimu 

 Človek je priamo závislý na dostatku kvalitnej pitnej vody 

 S kvalitou vody môžu súvisieť mnohé ochorenia ľudí, pretože pitná voda môže byť faktorom 

prenosu infekčných ochorení 

 Voda sa na zdraví ľudí podieľa svojim chemickým zložením, kedy chemická kontaminácia 

pitnej vody môže spôsobiť akútne poškodenie organizmu, alebo vznik chronických ochorení 

pri dlhodobom príjme zvýšených koncentrácií chemických látok v pitnej vode 



 Kontrola pitnej vody prostredníctvom vybraných ukazovateľov má zabezpečiť komplexnú 

informáciu o jej kvalite a tým aj o možnom pozitívnom aj negatívnom vplyve na zdravie 

človeka 

VIEME PODĽA PH URČIŤ, ČI JE VODA PITNÁ?  

 Zvýšením pH vody nad hodnotu 7 dosiahneme živú vodu, nazývanú aj alkalická, ktorej hlavne 

účinky súvisia s celkovou detoxikáciou ľudského organizmu 

 Považujeme ju za najvhodnejšiu vodu na pitie 

VIEME PODĽA PARAMETROV VODY CHARAKTERISTICKY 

A NAJPRESNEJŠIE URČIŤ ZDROJ VODY? PREČO?  

 Podľa parametrov vody vieme určiť, z ktorého zdroja je voda 

 Rozbor vody je dôležitým faktorom pri úprave vody, pri prvotnom nastavení prístrojov a pri 

spätnej kontrole filtrovanej vody 

 Prostredníctvom rozboru vody ľahko zistíme, či je voda pitná, prípadne, ktorý druh vodného 

filtra je najvhodnejší 

ÚLOHA 1  

 Do školy sme si priniesli vzorky vody z rôznych prostredí 

 Tieto vzorky sme porovnávali a skúmali sme: priezračnosť, teplotu, pH, farbu, obsah vody 

a zápach 

 Následne sme to všetko zapísali do tabuľky 

 

 PRIEZRAČNOSŤ TEPLOTA PH 

(METER) 

FARBA OBSAH 

VODY 

ZÁPACH PH 

(PAPIER) 

1 + 18,7 8,1 Bez farby Ø Ø 5 

2 - 18,7 7,5 Bez farby Riasy, 

žaburina 

zápach 5 

3 - 19,6 7,4 Bez farby Kúsky hliny Slabý 

zápach  

6,5 

4 + 19,3 7,1 Bez farby Ø Ø 6 

5 + 20,8 6,5 Bez farby Ø Ø 7 

 

VYSVETLIVKY: 

1- Filip Ondrejka – dažďová voda, Žikava 

2- Kristína Studená – potočná voda, Zlaté Moravce  

3- Ema Paulová – potočná voda, Velčice  

4- Tomáš Zölder – dažďová voda, Zlaté Moravce 

5- Timotej Laktiš – voda z vodovodu  



ZÁVER: 

GRAF MERANIA PH 
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