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TLAČOVÁ SPRÁVA  

Vodácku sezónu v Trnavskom kraji zážitkov uzavrel 

Svetlonos na splave 

Trnava 24. októbra 2022 – Na Váhu pri Hlohovci, na Malom Dunaji v Jelke a na Dunajských 

ramenách tečúcich okolo Vojky nad Dunajom sa v sobotu 22. októbra splavovalo 

poslednýkrát v tomto roku.  Vodáci sezónu uzavreli so svetlonosom presne tam, kde ju na 

jar s Vesnou otvárali.  

Po minuloročnom úspechu podujatia Dunajský svetlonos pripravila Krajská organizácia 

cestovného ruchu Trnavský kraj jeho pokračovanie v podobe troch výletov po vodných tokoch. 

Napriek chladnejšiemu počasiu si ich užili rodiny s deťmi i ľudia, ktorí vyhľadávajú unikátne 

zážitky. Väčšina z nich mala príležitosť pozorovať jesennú prírodu z vodnej hladiny prvýkrát 

v živote.  

Splavy troch riek sa konali v období, s ktorým je spojená tradícia vyrezávania tekvíc. Podľa 

legiend sa svetlonos často pohybuje práve v okolí riek a močiarov.  

Okrem sprostredkovania zážitkov z netradičného výletu do jesennej prírody bola cieľom 

podujatia Svetlonos na splave aj popularizácia Trnavského kraja ako vodáckej destinácie. 

Dunajské ramená a Malý Dunaj patria podľa mnohých k najkrajším vodným tokom Slovenska, 

užívať si ich môžu i menej skúsení vodáci alebo rodiny s deťmi. Splavy sú čoraz populárnejšie 

aj na Váhu v okolí Piešťan a Hlohovca.  

Svetlonos na splave zároveň prispel k propagácií lokálnych splavovateľov, ktorí majú svoje 

rieky podrobne zmapované, poznajú všetky zákutia i tajomstvá regiónu. Svoje znalosti 

odovzdávajú klientom počas celej letnej sezóny, ale jesenné splavy sú pre nich skôr výnimkou.  

„Vzhľadom na ročné obdobie sme pre účastníkov vybrali nenáročný dvojhodinový úsek s 

ukončením pri drevenom vodnom mlyne v Jelke. Veľmi nás potešila vysoká účasť a záujem o 

tento splav, keďže sa konal v netypickom vodáckom období,“ zhodnotil splav Malého Dunaja 

splavovateľ Ján Novák z Eurorafting.sk.  

http://www.kocrtt.sk/
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„Druhý ročník jesenného splavu Dunajských ramien bol úspešný. Vďaka priaznivému počasiu 

sme absolvovali celú naplánovanú trasu, nezastavila nás ani miestami nízka hladina vody. Cez 

plytčiny sme sa pretlačili pomocou pádiel. Bol to zážitok pre malých i veľkých vodákov,“ 

povedal splavovateľ Zoltán Jankó z Vodnetury.sk 

„Mali sme typické jesenné počasie – aj sme trochu zmokli. Príjemne nás však prekvapila 

posádka jedného z raftov – boli to španielski učitelia, ktorí na Váhu pri Hlohovci spievali 

španielske pesničky. V cieli sme sa pred dažďom schovali v pohostinstve, kde nás čakal teplý 

čaj,“ dodal splavovateľ Daniel Balaga z Bananatour.sk. 

Kontakt pre médiá: 

KOCR Trnavský kraj 
Martin Palkovič, tel. č.: +421 947 958 993, e-mail: martin.palkovic@krajzazitkov.sk, 
www.krajzazitkov.sk/ 
 

Trnavský kraj zážitkov je Krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj. Systematicky vytvára 
podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území Trnavského samosprávneho kraja a jeho turistických 
destinácií: Trnava región, Piešťany a okolie, Matúšova zem – Galanta a okolie, Žitný ostrov a Záhorie. Zároveň 
je marketingovou centrálou a zastrešuje propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí. 
Organizuje podujatia a vytvára a predáva zážitkové produkty cestovného ruchu, ktoré dotvárajú ponuku 
výletnej destinácie Trnavského kraja zážitkov. 
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