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Dunaj, medzinárodná veľrieka, je v súčasnosti symbo-
lom integrácie Európy a tradičnej spolupráce podunajských
štátov na poli hospodárstva, obchodu, vedy a techniky,
kultúry a športu. Po Volge je Dunaj druhou najdlhšou rie-
kou Európy, meria 2 860 km. Povodie, z ktorého zbiera
a odvádza vody do Čierneho mora, má rozlohu 817 000
km2, čo predstavuje skoro desatinu plochy celej Európy
a zahŕňa spolu 18 krajín.

V júni 1994 bol v Sofii zástupcami podunajských kra-
jín EÚ podpísaný Dohovor o spolupráci pri ochrane
a trvalom využívaní Dunaja. Slovenská republika uvedený
dohovor ratifikovala koncom roka 1997. Dohovor vstúpil
do platnosti 22. októbra 1998. Pri príležitosti 10. výročia
podpísania dohovoru medzinárodná komisia pre ochranu
Dunaja vyhlásila 29. jún za Medzinárodný deň Dunaja.
Tento rok sa v Bratislave, podobne ako v iných podunaj-
ských  mestách konal druhý ročník osláv s heslom Rieka
Dunaj – viac ako len voda! Hlavným organizátorom tejto
akcie bolo Ministerstvo životného prostredia SR.

Centrom osláv sa stalo bratislavské nábrežie pri  PKO. Tu
sa stretli mladí aj dospelí, aby vážne, ale aj veselo hovorili
o Dunaji. Pracovníci MŽP SR, SAŽP, vodohospodárske orga-
nizácie, mimovládne organizácie,
mesto Bratislava pripravili bo-
hatý kultúrny program s mož-
nosťou oboznámiť sa s čin-
nosťou Slovenského vodohos-
podárskeho podniku, š. p., Brati-
slava, Výskumného ústavu vod-
ného hospodárstva, Vodohos-
podárskej výstavby, š. p., Brati-
slava, Slovenského hydromete-
orologického ústavu.

SHMÚ napr. okrem odbor-
ných prednášok pripravil pre
účastníkov aj názorné ukážky
merania ukazovateľov kvality
vody, hydrometrovania na pro-
file Dunaj – Bratislava, ďalej
ukážky mobilnej hydrometric-
kej jednotky a pojazdného la-
boratória SHMÚ. Výstava zná-
meho fotografa – potápača
RNDr. Petra Áča dala možnosť
nahliadnuť aj do tajomných hĺbok jeho vôd.

Súťaž pre deti v kreslení na papier a maľovaní na chod-
ník nábrežia na tému Čo žije v Dunaji a jeho okolí a medzi-

národnú súťaž pre školy Dunajský majster umenia zorgani-
zovali Dunajské environmentálne fórum a Medzinárodná

komisia na ochranu Dunaja. Súťaž pozostávala z dvoch
častí: národnej a medzinárodnej. Prvá sa uskutočnila 29.
júna 2005 v každom štáte v povodí Dunaja a bol v nej
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V rámci Medzinárodného dňa Dunaja predstavil Henkel Central Eastern Europe (Henkel CEE) výsledky ekologické-

ho projektu Spoločne za čistejšiu deltu Dunaja, v spolupráci s rumunskou ekologickou organizáciou pre zachovanie
biosféry delty Dunaja. Táto iniciatíva začala v septembri 2004 a odvtedy sa recyklovalo 9 ton PET fliaš, 3 tony
lepenky a 130 kíl hliníka. Recyklovaný odpadový materiál, ktorý sa doteraz vyzbieral, predstavuje významný úspech
v snahách o záchranu prírodnej rezervácie v oblasti delty Dunaja, ktorej faunu a flóru vážne ohrozuje znečisťovanie
životného prostredia predovšetkým priemyselným odpadom a z domácností. Delta Dunaja je druhou najväčšou
prírodnou rezerváciou v Európe a treťou najvýznamnejšou prírodnou rezerváciou na svete. Žije v nej viac ako 6 000
druhov živočíchov a rastlín a slúži ako najväčší systém čistenia vody v Európe. Delta Dunaja pozostáva z lesov, dún
a jazier, ktoré vznikli pred 16 000 rokmi.

Okrem financovania recyklačných kontainerov a dvoch lisov na PET fľaše začal Henkel dlhodobú informačnú kampaň,
v rámci ktorej sa  miestnym obyvateľom a turistom distribuovali plagáty a iné informačné materiály. V tomto roku  bude
pokračovať v podpore tohto projektu nákupom ďalších recyklačných kontainerov a lisu na PET fľaše. Taktiež v spolupráci
s ekologickou organizáciou pre zachovanie biosféry delty Dunaja uvedie do škôl vzdelávací program, v rámci ktorého sa
študenti cez interaktívne projekty a ekologickú súťaž budú učiť o význame ochrany životného prostredia.
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vyhlásený národný víťaz. Národní víťazi budú mať možnosť
zúčastniť sa stretnutia a zaujímavého programu v hlav-

nom meste Maďarska v Buda-
pešti na jeseň 2005, kde  vy-
hlásia hlavného víťaza tejto me-
dzinárodnej súťaže.

Všetci účastníci druhého
ročníka osláv Medzinárodného
dňa Dunaja sa mohli zúčastniť
plavby loďou po trase nábre-
žie pri PKO – Devín a späť, na
ktorej pracovníci Slovenského
vodohospodárskeho podniku,
š. p., Bratislava pútavo predná-
šali o plavbe na Dunaji. Zaují-
mavým spestrením osláv bolo
čítanie pozdravných posolstiev
žiakov škôl z povodia Dunaja.
Vyvrcholením osláv bolo vy-
stúpenie ministra životného
prostredia L. Miklósa. Víťazom
súťaží odovzdal ceny, porozprá-
val sa s deťmi o ich pocitoch
a vzťahoch k rieke, na brehoch

ktorej žijú. Prítomných na nábreži Dunaja pozdravili aj ďalší
predstavitelia rezortu a mesta.

Medzinárodný deň Dunaja obohatila celá škála  sprie-
vodných akcií ako napríklad: Deň vodníkov na nábreží
Dunaja v Bratislave, medzinárodná cyklotúra s trasou Bra-
tislava – Orth an der Donau a späť, Deň otvorených dverí
na Výskumnom ústave vodného hospodárstva spojený
s premietaním filmov, voľný vstup do informačného cen-
tra v Gabčíkove, Deň otvorených dverí v  športovom areáli
Divoká voda v Čunove.

Slovensko sa usporiadaním osláv Medzinárodného dňa
Dunaja pridalo k viac ako 81 miliónom ľudí v 13 krajinách
Európy. Tohtoročný Medzinárodný deň Dunaja spojil obyva-
teľov Nemecka, Rakúska, Českej republiky, Slovenska,
Maďarska, Slovinska, Chorvátska, Srbska a Čiernej Hory,
Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Rumunska, Moldavska
a Ukrajiny. Cieľom osláv Medzinárodného dňa Dunaja je
ochrana prírodných krás Dunaja a jeho prítokov pre potreby
a potešenie nielen súčasných, ale aj budúcich generácií.
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