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Vodohospodári oslavujú Danube Day 

 

Gabčíkovo, 17.06.2017 

 

V sobotu, 17. 6. 2017 v čase od 10:00 do 18:00 hod. sa na Vodnom diele Gabčíkovo bude 

konať tradičné podujatie Danube Day 2017 s bohatým kultúrnym programom. Pri príležitosti 

Medzinárodného dňa Dunaja ho organizujú štátne podniky Vodohospodárska výstavba 

a Slovenský vodohospodársky podnik s ďalšími rezortnými organizáciami Ministerstva 

životného prostredia SR. Ide o prvú akciu zo série celkovo troch podujatí. Okrem kultúrno – 

spoločenského eventu v Gabčíkove, si Dunaj bude môcť verejnosť vychutnať „Svätojánskymi 

plavbami“ v Bratislave 23. júna a okružnými plavbami 30. júna v Komárne. 

 

 

 

Danube Day 2017 sa koná v areáli Vodnej elektrárne Gabčíkovo a podľa generálneho 

riaditeľa štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Daniela Kvoceru bude tohtoročné 

podujatie výnimočné:  

 

„V tesnej blízkosti Dunaja, ktorý spája národy rozdielnej kultúry a histórie, oslávime so 

širokou verejnosťou aj štvrťstoročie prevádzky nášho Vodného diela Gabčíkovo. Termín 

konania podujatia je tiež symbolický - presne 17. júna 1965 sa totiž roztrhla hrádza pri 

Číčove. Dnes možno konštatovať, že aj pretrhnutie hrádze urýchlilo výstavbu Vodného diela 

Gabčíkovo, ktoré  účinne reguluje rieku Dunaj už takmer 25 rokov a potvrdzuje svoje kvality 

a opodstatnenie. Verím, že naše podujatie priláka návštevníkov nielen z okolia vodného diela, 

ale aj z Bratislavy, či vzdialenejších miest. Majú sa skutočne na čo tešiť.“  

 

„Dunaj patrí medzi najväčšie rieky, ktoré pretekajú cez Slovensko. V minulosti Dunaj neraz 

ukázal svoju silu, za ostatných 500 rokov spôsobil obrovské škody. Dnes však Dunaj už 

nepredstavuje nebezpečenstvo – je to tak aj vďaka opatreniam, ktoré realizovali  

vodohospodári za posledných 30 rokov. Sme veľmi radi, že dnes si ľudia môžu pozrieť 

plavebné komory a stupeň Gabčíkovo a spoznať Dunaj aj z paluby lode. Okrem dnešného dňa 

sme pre obyvateľov pripravili aj plavby 23.júna v Bratislave a 30. júna v Komárne“, doplnil 

generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Ing. Stanislav Gáborík. 

 

Program bude o 10:00 hod. slávnostne zahájený originálnym happeningom „4 Živly“. 

V programe okrem iných vystúpi, napríklad, obľúbená dvojica Smejko a Tanculienka so 

svojim divadelným predstavením „Kde bolo, tam bolo...“, hudobná skupina Komajota, detský 

folklórny súbor Dúbravček z obce Plevník – Drienové pri Považskej Bystrici i Tanečné 

divadlo Ifjú Szivek.  
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„Tanečná i hudobná zložka nášho divadla vystúpia na pódiu s predstavením 77 verbunkov,“ 

povedala marketingová manažérka a hovorkyňa Ifjú Szivek Réka Bartusz.   

 

Počas celého dňa sa návštevníci všetkých vekových kategórií môžu tešiť na rozmanitý 

sprievodný program – plavby záchranárskymi člnmi, maľovanie na tvár, animačný program 

a tanečný workshop v podaní Elsy a Olafa z Frozen, maskotov – rybičky Dory a Nemo, či 

rozprávkové postavičky Sid a Kráľ Julien, jazdy na koňoch, súťaže, tvorivé dielne, penovú 

šou, lezeckú „opičiu“ dráhu, nafukovacie atrakcie, záchranársku akciu i exkurziu vo vodnej 

elektrárni Gabčíkovo. Chýbať nebudú ani jarmočné a miestne dobroty. Areál rozvoňajú 

pečené ryby, klobásy, živánska a množstvo ďalších špecialít. Podujatie sa uskutoční za 

každého počasia. 

Vstup je zdarma a pre každého návštevníka organizátori pripravili malé prekvapenie.   

 

Výstavbu Vodného diela Gabčíkovo urýchlilo aj pretrhnutie hrádze pri Číčove 17. 6. 

1965 

Presne 17. júna 1965 sa roztrhla hrádza medzi Číčovom a Kľúčovom. Dva dni predtým 

v Patinciach. Dunajská povodeň v roku 1965 spôsobila na Žitnom ostrove a Podunajskej 

nížine obrovské materiálne škody. Voda zatopila územie na rozlohe vyše 71-tisíc hektárov 

a ďalších 114-tisíc hektárov bolo podmočených. Povodeň zničila v oblasti celú úrodu, takmer 

štyritisíc domov a ďalších vyše šesťtisíc domov, cesty a železnicu vážne poškodila. Zamorené 

boli všetky vodné zdroje z oblasti Žitného ostrova. V zaplavenej oblasti zahynulo veľké 

množstvo hospodárskych zvierat, takmer 90 % bažantov, jarabíc a zajacov a tri štvrtiny 

raticovej zveri. Na záchranných prácach sa zúčastnilo 40-tisíc pracovníkov, škody boli 

vyčíslené na 6 miliárd korún česko-slovenských. Devastačné povodne boli jedným 

z impulzov pre výstavbu Vodného diela Gabčíkovo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


