


• Vodná nádrž Sĺňava sa rozprestiera v severnej časti Podunajskej 
nížiny pri úpätí Považského Inovca, medzi mestom Piešťany a obcou 
Drahovce, v nadmorskej výške 162 metrov.  
 

• Nádrž je súčasťou vodného diela Drahovce - Madunice. Vznikla 
prehradením rieky Váh haťou v Drahovciach a za svoje 
pomenovanie vďačí vysokému počtu slnečných dní v roku. 
 

• Vodná plocha má po oboch stranách vybudované prístupové cesty, 
dva autokempingy - Sĺňava a Lodenica, niekoľko penziónov a 
hotelov, požičovne športových potrieb a celý rad doplnkových 
služieb. 
 
 



Milovníci vodných športov - vodného lyžovania, kanoistiky, 

veslárstva, windsurfingu a jachtárstva si prídu určite na svoje 

pri návšteve jazera Sĺňava. Zaujímavosťou v blízkosti obce 

Ratnovce je vodno-lyžiarsky vlek 
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• Nadšenci rybárskeho športu ocenia hojný výskyt kaprov, šťúk 
a sumcov. Blízke okolie Piešťan, ako aj samotné mesto, 
ponúka široké možnosti výletov. 

 

• Počas leta sa uskutočňujú na jazere rôzne športové podujatia. 
Najväčšiu pozornosť pútajú preteky na kajakoch, koncom 
augusta Majstrovstvá sveta vo vodnom lyžovaní za motorovým 
člnom. Na vyhliadkovú plavbu sa možno vydať loďou 
kotviacou pri Kolonádovom moste v Piešťanoch. 

 

• Okolo priehrady je vybudovaná dvanásťkilometrová asfaltová 
trasa po korunke hrádze pre peších,korčuliarov aj cyklistov. 
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Martina Moravcová 

• majsterka sveta v plávaní, počtom úspechov patrí aj medzi najúspešnejšie 
plavkyne svetovej histórie 
 

• * 16.01.1976 Piešťany 
• Narodila sa 16. januára 1976 v Piešťanoch v plaveckej rodine. Pretekárskemu 

plávaniu sa venovali jej otec Karol Moravec (bol členom širšieho kádra čs. 
reprezentácie pred OH 1964) aj mama Darina, rodená Kočí. Plávaniu prepadol aj jej 
mladší brat Karol (ročník 1985) a pod vplyvom Martininho príkladu sa rovnakou 
cestou vydalo množstvo detí z panelového domu, v ktorom vyrastala.  
 

• Plávať začala ako šesťročná na piešťanskom kúpalisku Eva, od útleho veku až 
doteraz je členkou plaveckého klubu Kúpele Piešťany. Jej prvou trénerkou bola 
mama, potom sa jej deväť rokov až do konca roka 1994 trénersky venovala Viera 
Čamborová. Počas tohto obdobia sa Martina prebojovala medzi najlepšie pretekárky v 
bývalej ČSFR. V roku 1991 získala dve medaily na juniorských majstrovstvách Európy 
v Antverpách a vyhlásili ju aj za najlepšiu plavkyňu krajiny. Ďalší rok ako 
šestnásťročná debutovala už na vrcholnej súťaži medzi dospelými - na olympijských 
hrách v Barcelone. Bola tam najmladšou členkou celej československej výpravy. 
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• Ďalší rok ako šestnásťročná debutovala už na vrcholnej súťaži medzi dospelými roku 
1993 sa Martina Moravcová prebojovala už do širšej svetovej špičky a na 
majstrovstvách Európy v Sheffielde získala svoju prvú medailu z vrcholnej súťaže - 
striebro na 100 m voľný spôsob. Za tento a ďalšie veľké úspechy v priebehu roka 
získala prvý raz titul najúspešnejšej športovkyne Slovenska, čo sa jej podarilo aj v 
rokoch 1995, 1998, 2000 a 2001. 

•  Od vstupu na svetovú scénu mala jej plavecká kariéra takmer nepretržite stúpajúci 
trend a ona sa zaradila medzi najvýznamnejšie svetové plavecké osobnosti svojej éry. 
Počtom úspechov patrí aj medzi najúspešnejšie plavkyne svetovej histórie. V rokoch 
1992-2003 absolvovala s jedinou výnimkou všetky vrcholné podujatia v dlhom i 
krátkom bazéne (len na ME 1999 v Istanbule chýbala pre chorobu) a od decembra 
1996 až doteraz sa iba jediný raz stalo, že si nevybojovala žiadnu medailu. Zvyčajne 
sa vracala s dvoma, tromi, ba aj so štyrmi cennými kovmi. 
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• V máji 2001 sa Martina Moravcová v Piešťanoch vydala za Martina Valka, 
Slováka tiež študujúceho v USA. Na obdobie pokračovania plaveckej kariéry 
si naďalej ponechala dievčenské meno. Žije v Dallase, ale počas roka vždy 
trávi niekoľko týždňov na Slovensku, v rodných Piešťanoch.  

 

• Svojou výnimočnou a dlhotrvajúcou športovou kariérou bez väčších výkyvov 
sa stala jednou z najvýznamnejších športových osobností v doterajšej 
histórii samostatnej Slovenskej republiky. Jej výnimočné úspechy v športe 
ocenili viacerými oceneniami a poctami.  

 

• Jej kolekcia rekordov pozostáva z troch svetových, šestnásť európskych a 
dvestotri slovenských seniorských rekordov. 






