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Medzinárodný deň Dunaja 2006

Danubius, Donau, Duna, Dunav, Duňarea, Danube... alebo 
jednoducho Dunaj. Druhá najväčšia európska rieka (2 857 
km). Jej povodie spája trinásť európskych krajín a viac ako 
80 miliónov ľudí. Na Slovensku máme Dunaj celých 172 ki-
lometrov. A milujeme túto rieku, aj keď nás občas potrápi. 
Oslave Dunaja venujeme aj celý jeden deň v roku. Nielen my 
na Slovensku, ale všetky krajiny, ktoré Dunaj spája. Deje sa 
tak od roku 2004, kedy sa, pri príležitosti 10. výročia podpí-
sania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní 
Dunaja, v hlavných mestách na Dunaji 29. júna konal prvý 
Deň Dunaja.

V tomto roku sa teda oslavy Dňa Dunaja konali po tretí 
raz a, samozrejme, aj v Bratislave. Pôvodne malo oslavami 
ožiť bratislavské Tyršovo námestie, ale keďže Dunaj si na 
oslavy pozval aj svojho dobrého priateľa, dážď, oslavy sa 

presunuli do priestorov Incheby. 
Účastníkom podujatia to však 
vôbec neprekážalo, veď všetko, 
čo im organizátori – Ministerstvo 
životného prostredia SR v spolu-
práci s generálnym partnerom, 
spoločnosťou Coca-Cola – sľúbili, 
našli aj pod strechou Incheby. 
Program bol skutočne príťažli-
vý a bohatý. Nechýbala v ňom 
plavba loďou po Dunaji, názorné 
ukážky zásahu vodnej polície, 
kynológov, rôzne kvízy a súťaže, 
sokoliari, ochranári, ale ani tanec 
a hudba – na záver programu 
vystúpili víťazi speváckej súťaže 
Coca-Cola Pop Star Misha a Bys-
trík. 

Vyvrcholením Dňa Dunaja bola vernisáž a odovzdáva-
nie cien súťaže fotografickej tvorby mládeže Dunaj a my. 
Do I. ročníka tejto súťaže, zameranej na vzťah k Dunaju 
a prírode vôbec, sa prihlásilo až 261 tvorcov. Súťažilo 
sa v dvoch kategóriách. V kategórii autorov vo veku od 
15 do 18 rokov sa na 1. mieste umiestnil Michal Peško 

z Bratislavy, na 2. mieste Lenka 
Encingerová z Bratislavy a na 
3. mieste Iveta Kovalčíková 
z Košíc. V kategórii od 19 do 
25 rokov si prvú cenu odnie-
sol Roman Ulrich z Bratislavy, 
druhý bol Bálint Fekete z Gab-
číkova a tretí Matej Kováč 
z Bratislavy. Výhercovia získali 
atraktívne ceny od spoločnosti 
Coca-Cola, odborné foto publi-
kácie, foto príslušenstvo a  di-
gitálne fotoaparáty. 

Bratislavčan Matej Kováč 
Dunaj vníma nesporne inak ako 
mnohí ostatní. Nielen preto, že 
býva v Petržalke a Dunaj má 

Tretí Deň Dunaja sa aj napriek  
nepriazni počasia vydaril

Príležitosť pre šikovné ruky a fantáziu

Pri každom stole našli deti množstvo zaujímavých informácií, ale aj darčeky

na dosah a má ho rád. Matej je nepočujúci... Vníma a cíti 
Dunaj očami a dotykom. A cíti ho úžasne. Dôkazom je jeho 
fotografia s názvom Podvečer na Dunajskom ramene, ktorej 
porota prisúdila tretie miesto, ale aj jeho ďalšie dve fotogra-
fie, ktoré sa umiestnili v prvej desiatke. Matej študuje dizajn 
na fakulte architektúry a fotografiu si vybral ako výberový 

predmet. Fotografovaniu sa ve-
nuje len krátko, od marca tohto 
roku, keď k svojím 23. narodeni-
nám dostal od mamy fotoaparát. 
Hneď ho to chytilo... Ako však 
vraví, s tretím miestom nie je 
spokojný, chcel byť prvý a vy-
hrať fotoaparát. Nie pre seba, pre 
priateľku, aby mohli fotiť spolu. 
Teší sa však z krásnych kníh 
a z toho, že jeho fotografia je na 
výstave v Divadle Aréna. Na bu-
dúci rok to skúsi znova. 

Deň Dunaja sa aj napriek 
nepriazni počasia, vďaka skvelej 
organizácii vydaril. Deti nielen 
z Bratislavy, 650 detí prišlo 
z detských domov z rôznych kú-
tov Slovenska, si skutočne užili 

zábavy a domov si odniesli veľa pekných zážitkov, dojmov 
a darčekov. 

Zdeněk Vilímek, Public Affairs and Communications 
Director, Coca-Cola pre Českú a Slovenskú republiku na 
vernisáži v Divadle Aréna povedal:

„Som veľmi rád, že aj spoločnosť Coca-Cola mohla 
prispieť k zaujímavému a zároveň poučnému podujatiu, 
ako je Deň Dunaja. Verím, že aj vďaka fotografickej súťaži 
Dunaj a my si nielen autori fotografií uvedomili vzácnosť 
a hodnoty tejto rieky. Mali by sme sa preto o Dunaj sta-
rať a odovzdať ho  svojim potomkom aspoň taký, aký je 
dnes.“

(Fotografie sú vystavené v priestoroch Divadla Aréna 
a nájdete ich aj na www.enviro.gov.sk a www.danubeday.
sk)

Anna Gudzová
Foto: autorka

Matej Kováč pri svojej fotografii Podvečer na dunajskom ramene, 
s ktorou získal tretie miesto v súťaži Dunaj a my
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