
Deň Dunaja 2013 

Pod záštitou MŽP sa v sobotu 
22.6.2013 uskutočnili oslavy Dunaja 

  
 Slovenský hydrometeorologický ústav  Bratislava 



SHMÚ  a  Deň Dunaja 
SHMÚ prispelo k oslavám Dunaja dvoma podujatiami: 

  

1. podujatie: 

V budove MŽP sme spolu s Vodohospodárskou 
výstavbou 22. 6. 2013 zorganizovali sobotňajšie 
oslavy Dňa Dunaja pre deti, rodičov ale i 
dospelých a na Moste SNP pracovníci SHMÚ 
predvádzali priame meranie pomocou 
hydrometrického 100 kg torpéda. 

 

2. podujatie: 

27.6.2013 na pôde SHMÚ - Odborný seminár k 
príležitosti Dňa Dunaja 

 

 



22. 6. 2013 – budova MŽP 

• Pracovníci SHMÚ informovali čo všetko 
sa na SHMÚ sleduje, meria a 
predpovedá ...,  

• Počas celého dňa prebiehala súťaž vo 
fúkaní do hydrometrickej vrtuľky, ktorá 
bola vyhodnotená o 13,30 hod., 

• Pri fúkaní do vrtuľky boli poskytované 
informácie o tom na čo je vlastne 
vrtuľka využívaná. Prečo meriame 
otáčky a čo s tou informáciou ďalej. 





 



 



 

Zostava SHMÚ:  zľava – Garčár, Uhrínová, Lešková, Blaškovičová, Danáčová  



 



 



 

Strážca Dunaja 



 



 



 

Fúkali deti... Ale i dospelí... 





Fúkal dokonca aj strážca Dunaja 



 

Najstarší účastník našej súťaže 



 

Najmladšia účastníčka našej súťaže 



 Súťaže sa zúčastnilo 
cca 50 účastníkov 
podujatia. 
 
1. miesto obsadil 12 
ročný Daniel s 235 
otáčkami   
  



• Druhá časť sobotňajšieho podujatia 
sa odohrávala na Moste SNP, kde 
bolo urobené priame meranie 
pomocou hydrometrického 100 kg 
torpéda. 

22. 6. 2013 – Most  SNP  



• Celé koryto Dunaja 
bolo rozdelené na 
rovnaké úseky 
(zvislice) v ktorých 
sa  vo zvolených 
bodoch meral počet 
otáčok. 

• Cez tieto otáčky 
prepočítame 
rýchlosť v danom 
bode. 

• Ak to urobíme vo  
všetkých zvisliciach 
a bodoch v nich  
splainovou metódou 
prepočítame 
prietok. 
 







 



 



 



 



 



• Ešte že v čase nášho 

merania obsadili Sad 

Janka Kráľa  

rakúsko-uhorskí a 

francúzski vojaci.  

• V čase vojnového 

mieru keď si vojaci 

išli nájsť nejaké 

ženské potešenie 

objavili našich ťažko 

pracujúcich 

hydrológov. 

• Vojaci sľúbili posily 



 



 

A posily aj naozaj prišli.... 



 



 



 



 



 

Ešte naložiť a už to bude 



 



 

A máme to za sebou  


