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DANUBE UP 2016 
Sprievodné podujatie počas 7. Európskeho samitu regiónov a miest 2016 

 

V dňoch 8. – 9. júla 2016 bude Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v spolupráci s hlavným mestom 

SR Bratislava a Európskym výborom regiónov (EVR) hostiť 7. Európsky samit regiónov a miest. 

Samit bude počtom participantov, ako aj svojim obsahom a počtom „side eventov“ patriť medzi 

najväčšie podujatia predsedníctva SR v Rade EÚ 2016. 

Zámerom BSK je, aby Samit nebol len podujatím „za zatvorenými dverami“, ale aby bola do 

podujatia vtiahnutá aj širšia verejnosť. Preto bude oficiálny program doplnený sprievodným 

podujatím pre verejnosť pod názvom DANUBE UP 2016, počas ktorého budú prebiehať diskusie, 

workshopy, koncerty, prezentácie start-upov a turistických atraktivít.  

Podujatie pre verejnosť bude obsahovo zamerané na popularizáciu vedy a podporu inovácií, 

start-upov a MSP prepojených s témou voda, inovácie v oblasti vody a ochrana vôd. Formát 

podujatia umožní bezprostrednú interakciu so zástupcami podnikateľskej sféry v oblasti inovácií, 

nových technológií a investícií s vysokou pridanou hodnotou. Podujatie bude taktiež 

predstavovať jedinečnú platformu pre networking a nadväzovanie spolupráce medzi verejným a 

súkromným sektorom, ako aj medzi start-upmi a inovátormi navzájom. Takto koncipované 

podujatie vytvorí príležitosť pre internacionalizáciu slovenského výskumu a inovácii a propagáciu 

slovenských start-upov na medzinárodnej scéne. 

Regióny Slovenska, jednotlivé krajiny a regióny Dunajskej stratégie, krajiny „predsedníckeho tria“ 

ako aj partnerské regióny  budú mať zároveň možnosť prezentovať svoje turistické atrakcie 

zamerané najmä na vodu a kúpeľníctvo. Zdôvodnenie témy podujatia vychádza aj z najnovšej 

publikácie OECD „Pohľad na životné prostredie 2015“, podľa ktorej sa Slovenská republika 

nachádza na prvom mieste medzi krajinami OECD, čo sa týka zdrojov vody. Slovensko je krajina, 

ktorá sa radí množstvom, výdatnosťou a chemickým zložením minerálnych vôd medzi 

najvýznamnejšie štáty sveta. 

Kultúrny program sa uskutoční open-air na nábreží Dunaja pred budovou Slovenského 

národného divadla. Celodenný program sa ukončí prezentáciou umeleckých škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti BSK inšpirovanou témou vody. Vyvrcholením letného večera pri Dunaji 

bude prvotriedny jazzový koncert zoskupenia Visegrád Jazz Orchestra Matúša Jakabčica a laserová 

šou na Dunaji s témou „Význam vody pre ľudstvo“. 

V sobotu 9. júla bude podujatie pre verejnosť svojim obsahom zamerané na rodiny s deťmi. 

Kľúčovou aktivitou bude „Veda detskými očami“, ktorá bude v spolupráci so Slovenskou 

akadémiou vied a SOVVA interaktívnou metódou propagovať vedu a techniku pre mladšie vekové 

skupiny. 
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Program DANUBE UP 2016 

 

Termín: 08. - 09.07.2016 Piatok:  15:00 – 22:00  

   Sobota: 09:00 – 14:00 

Miesto:  Námestie M. R. Štefánika (nábrežie Dunaja pred  Slovenským  

národným divadlom) 

 

Piatok - 8. júl 2016 

Odborno-inovačný program (moderátor: Roman Juraško) 

 15:00 -  15:05 [Y]Factor – predstavenie iniciatívy EVR -virtuálny výlet regiónmi   

                              a mestami Európy končiaci na 7.Európskom samite regiónov a miest 

 15:05 – 16:15 Voda ako strategická surovina (diskusia s expertmi SAV (Ing.  

  Viliam Novák, DrSc., Ústav hydrológie SAV; Ing. Yvetta  

  Velísková, PhD., Ústav hydrológie SAV) , BVS a.s. a zahraničnými  

 hosťami) 

 16:15 – 16:35 Prezentácia cestovného ruchu regiónov od Čierneho 

                               lesa po Čierne more  

 16:35 – 17:45 Start-up show  

 17:45 – 18:00 Prezentácia cestovného ruchu regiónov od Čierneho 

                               lesa po Čierne more  

 18:00 – 18:10 Start-up show awards 

 18:10 – 18:30 Oficiálne otvorenie 

 

Kultúrny program  

 19:00 – 21:00    Kultúrny program – vystúpenia študentov umeleckých škôl a 

 konzervatórií  

o  19:00  hudobný program: Johann Strauss – Na krásnom modrom 

 Dunaji, Dunajské vlny, Netopier (orchester študentov 

 Konzervatória) 

o  19:35 tanečné vystúpenie 1: choreografia na tému Voda/Rieka 

                   (Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej) 

o  19:50 módna prehliadka: Šaty z vody (Škola úžitkového výtvarníctva               

                  Jozefa Vydru) 

o  20:15 tanečné vystúpenie 2: choreografia na tému Voda/Rieka 2   

  (Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej) 

o  20:30 scénická show dobových a fantazijných kostýmov a masiek (SUŠ   

  scénického výtvarníctva) 

 21:15 – 22:00 Koncert:  Visegrád Jazz Orchestra 

 22:00 – 22:15 Slávnostné ukončenie: Laserová show na tému „Význam vody 

 pre ľudstvo“  
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Sobota 9.júl 2016 

„Veda detskými očami“ – zábavno-náučný program zameraný na detského diváka 

Moderátor: Pavol Peschl ml. 

 09:00 – 9:30 Otvorenie                            

 9:30 – 10:40 Detské divadielko Zanzara  

 rozprávkový príbeh o slávnom vynálezcovi a jeho 

  prevratných vynálezoch 

 11:00 – 11:30 Divadlo Fyziky Brno (prvé vystúpenie) 

 11:30 – 12:00 Prezentácia slovenských regiónov  

 12:00 – 12:30 Vedecký brloh z Košíc (prvé vystúpenie) 

 12:30 – 13:00 Prezentácia slovenských regiónov  

 13:00 – 13:30 Divadlo Fyziky Brno (druhé vystúpenie) 

 13:30 – 14:00 Vedecký brloh z Košíc (druhé vystúpenie) 

 

Sprievodný program mimo hlavného pódia: 

 9:00 – 14:00 Divadlo Fyziky Brno – stanovište č.1 

  Stánok s výrobou vodných rakiet 

 9:00 – 14:00 Divadlo Fyziky Brno – stanovište č.2 

  Stánok s experimentmi 

 9:00 – 14:00 Vedecký brloh z Košíc  – stanovište č.3 

 Interaktívne exponáty, experimenty a vedecká zábava pre deti -  

 fyzikálne pokusy 

 

Počas celého podujatia DANUBE UP 2016 bude prebiehať  

 Prezentačné stánky na Námestí M. R. Štefánika pri Eurovey (vyše 40 organizácií zo 

14 krajín) 

o Prezentácia inovátorov a start-upov zo Slovenska ako aj z krajín Dunajskej 

stratégie a „predsedníckeho tria“ (viď nižšie) so zameraním na tému Voda 

o Prezentácie turistických atraktivít regiónov a miest Slovenska ako aj krajín 

Dunajskej stratégie a „predsedníckeho tria“ (viď nižšie) so zameraním na tému 

Voda a kúpele 

  [Y]Factor – udalosť pravidelne organizovaná stážistami Výboru regiónov Európskej 

Únie. V tomto roku bude iniciatívou [Y]Factor virtuálny výlet regiónmi a mestami 

Európy končiaci na 7. Európskom samite regiónov a miest, ktorý sa bude konať 

v Bratislave 8. – 9. júla 2016. Počas tohto výletu budú stážisti  vysvetľovať a prepájať 

činnosť Výboru regiónov Európskej Únie v súvislosti so záujmami mladých ľudí, 

najmä so zameraním na oblasť nezamestnanosti mladých. Získané informácie a živé 

vstupy budú zverejnené na sociálnych sieťach počas tejto virtuálnej cesty, ktorá sa 

bude konať  počas Samitu. Stánok [Y]Factor bude umiestnený v blízkosti Dunaja, kde 
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sa budú konať rôzne aktivity v rámci podujatia DANUBE UP 2016: hry, kvízy, 

prezentácie, videá a debaty.  

 Prezentácia elektromobilov a elektromobility na Námestí M. R. Štefánika pri 

Eurovey v spolupráci so ZSE 

 

 


