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V júni 1994 zástupcovia podunajských krajín podpí-
sali v Sofii Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom 
využívaní Dunaja. Slovenská republika uvedený dohovor 
ratifikovala koncom roka 1997 a do platnosti vstúpil 22. 
10. 1998. Aktivity v rámci dohovoru riadi a koordinuje 
Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) so 
sídlom vo Viedni.  S cieľom upriamiť zvýšenú pozornosť 
na ochranu rieky Dunaj pri príležitosti 10. výročia podpí-
sania dohovoru komisia vyhlásila 29. jún za Deň Dunaja 
– Danube Day. V tento deň sa krajiny ako Nemecko, 
Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Bosna Hercegovina, 
Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Moldavsko, 
Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Ukrajina a ďalšie zapájajú 
do spoločných osláv rieky Dunaj. Organizujú aktivity pre 
odbornú, ale aj širokú laickú verejnosť, ale najmä pre deti a 
mladú generáciu, aby sa informácie o rieke Dunaj a potre-
ba chrániť rieku dostali do širšieho povedomia verejnosti. 
Takto v jeden deň súčasne oslavuje krásy rieky Dunaj viac 
ako 81 miliónov ľudí. Slovensko sa zapája do osláv rieky 
Dunaj pravidelne od roku 2004.

Dňa 22. júna 2007 sa v priestoroch 
bratislavského Parku kultúry a oddychu 
na nábreží Dunaja uskutočnil už štvrtý 
ročník medzinárodného podujatia Deň 
Dunaja. Tentokrát bola hlavným  motívom  
podujatia Oslava podunajských kultúr. Na 
prípravách štvrtého ročníka sa podieľal 
komunikačný odbor Ministerstva životné-
ho prostredia SR, ktorý bol hlavným orga-
nizátorom podujatia. Spoluorganizátormi 
boli Občianske združenie Colours a 
reklamná agentúra Tristan, partnermi 
Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné 
mesto SR Bratislava a Bratislavské kul-
túrne a informačné stredisko. K úspešné-
mu priebehu podujatia prispeli aj rezortné 

organizácie Slovenská agentúra životného 
prostredia, Slovenský hydrometeorologický 
ústav, Slovenské múzeum ochrany prírody a 
jaskyniarstva, Slovenský vodohospodársky 
podnik, š. p., OZ Bratislava, Štátna ochrana 
prírody SR, Vodohospodárska výstavba, š. p. 
a Výskumný ústav vodného hospodárstva. Na 
podujatí sa podieľali aj environmentálne mimo-
vládne organizácie Global Water Partnership 
CEE a Global Water Partnership Slovensko, 
Dunajské environmentálne fórum, Bratislavské 
regionálne ochranárske združenie a ďalší. 

Oslavy Medzinárodného dňa Dunaja 2007 
slávnostne otvoril Ing. Peter Višváder, riaditeľ 

komunikačného odboru a hovorca Ministerstva životného 
prostredia SR. Celodenné podujatie s množstvom aktivít 
bolo určené najmä deťom, mládeži a širokej verejnosti. 
Cieľom bolo upozorniť na význam a potrebu ochrany 
rieky Dunaj a jej prítokov. Na oslavách druhej najväčšej 
rieky v Európe sa zúčastnilo  takmer 500 detí z detských 
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domovov a základných škôl z rôznych kútov Slovenska.  
Prostredníctvom súťaží, vedomostných kvízov, pútavých 
odborných prednášok mali malí, ale  aj veľkí, možnosť 
dozvedieť sa mnoho zaujímavostí o rieke Dunaj. 

V rámci odborného programu sa prezentovali pracovní-
ci Slovenského hydrometeorologického ústavu názornými 
ukážkami aktuálnych metód merania kvality a kvantity 
vody, ochranárske združenia si pripravili zaujímavé pred-
nášky a súťaže z oblasti ochrany podunajskej prírody, 

Bratislavská vodárenská 
spoločnosť priblížila verej-
nosti metódy čistenia pitnej 
vody. Mestská polícia hlav-
ného mesta SR Bratislavy 
predstavila ukážky zásahu 
kynológov a umožnila účast-
níkom podujatia obhliadku 
špecializovaného zásahové-

ho vozidla mestskej polície. 
Odborníci zo Slovenského 

Červeného kríža predviedli 
ukážky techniky správneho 
poskytnutia prvej pomoci. 
Odvážnejší záujemcovia si 
vyskúšali podávanie prvej 
pomoci na figuríne. Deti mali 
možnosť zoznámiť sa aj so 
živými zástupcami živočíšnej 

ríše -  pytónom kráľovským a korytnačkou zo Zoologickej 
záhrady Bojnice a orlom 
kráľovským, jastrabom, 
krkavcom zo Slovenského 
klubu sokoliarov. 

Účastníci osláv Dňa 
Dunaja využili aj mož-
nosť  plavby loďou po 
Dunaji, spojenej s odbor-
ným výkladom zástupcu  
Slovenského vodohos-
podárskeho podniku OZ 
Bratislava. 

Bohatý kultúrny prog-
ram, ktorý sprevádzal po-
dujatie po celý deň, naplnil 
očakávania aj tých naj-
náročnejších. Tak ako po 
iné roky, aj tento vystúpilo 
viacero mládežníckych tanečných a speváckych súborov: 
žiaci zo ZUŠ Sklenárova, skupina moderného tanca UP TO 

DATE, žiaci Etnobubnovej 
školy, tanečný klub H & T 
a hudobná skupina Mäso 
a údeniny. V rámci kultúr-
neho programu predviedli 
svoje umenie aj sokoliari 
zo Slovenského klubu so-
koliarov Banská Štiavnica 
v spolupráci so Školou 
v prírode pod Sitnom. 
Cestovná agentúra pre 
deti Bombovo pripravila 
pre deti originálne zábavné 
súťaže a hry s možnosťou 
výhry zaujímavých cien, 
ktoré do súťaží venovali 
Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej re-

publiky, Volkswagen Slovakia, a. s., Nestlé Slovensko, s. 
r. o., a Slovenská agentúra životného prostredia.

Očakávaným vyvrcholením programu bolo slávnostné 
odovzdávanie cien v medzinárodnej súťaži pre základné 
školy -  Dunajský majster umenia 2007.  

Po oficiálnom ukončení programu pre všetkých zaspie-
vali finalisti speváckej súťaže Coca-Cola Popstar Bystrík, 
Ivo Bič, Vetroplach a Peoples. 

Súčasťou sprievodného programu osláv Dňa Dunaja 
2007 bolo aj čistenie Malého Dunaja a Klátovského ra-
mena v celkovej dĺžke 135 km. Podujatie sa uskutočnilo 

v sobotu 23. júna 2007 a zúčastnilo sa ho viac ako 800 
dobrovoľníkov z 27 obcí,  ležiacich na brehu a v blízkosti 
Malého Dunaja. Projekt podporili svojou účasťou aj ne-
ziskové organizácie, rybári, poľovníci, mladí i starší oby-
vatelia. Garantom podujatia bolo Ministerstvo životného 
prostredia SR, realizátorom Občianske združenie Colours. 
Podujatie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore  Coca-
Cola Beverages Slovakia, s. r. o. Ďalšie informácie o akti-
vitách v rámci osláv Danube Day nájdete na www.danube-
day.sk alebo na oficiálnej stránke www.danubeday.org. 

Slovensko sa usporiadaním osláv Medzinárodného 
dňa Dunaja pripojilo k viac ako 81 miliónom ľudí v 14 
krajinách Európy. Aj vďaka tejto oslave sa nám podarilo 
zmobilizovať mnohé organizácie a širokú verejnosť, aby 
upriamili svoju pozornosť na problémy, s ktorými sa povo-
die Dunaja v súčasnosti stretáva.
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