
 

 

 

 

tlačová správa 
v Bratislave, 15. októbra 2018 

 

Dunajský fond podporí aktivity a infraštruktúru na rieke 
 

Tretiu grantovú výzvu vyhlásila Stredoeurópska nadácia v rámci svojho nadačného programu Dunajský fond. 
Realizuje ju vďaka finančnej podpore od spoločnosti SLOVNAFT, a.s., rodiny Kúšikovcov a NADÁCIE X-BIONIC® 
SPHERE. Suma 63 500 eur bude rozdelená medzi 12 neziskových organizácií, ktoré presvedčili odbornú porotu vo 
finálovom hodnotiacom kole.  

 
Ocenené organizácie, ktoré pôsobia pozdĺž celého úseku Dunaja na Slovensku, budú môcť s pomocou grantových 
prostriedkov realizovať lokálne neziskové a rozvojové projekty v prostredí rieky. 
V tretej grantovej výzve bolo prijatých až 42 žiadostí o podporu. V dvoch postupových kolách posudzovala žiadosti 
odborná porota, vybraná z členov Kruhu poradcov Dunajského fondu. Celková suma vo výške 63 500 eur bude 
rozdelená medzi 12 projektov, ktoré sú zasadené na hlavnom toku Dunaja, jeho ramenách a tiež na Malom Dunaji, 
v rozpätí od Bratislavy až po Komárno. Podporené projekty majú prevažne charakter malej funkčnej infraštruktúry a 
drobných pozitívnych zásahov do terénu. Cieľom je spríjemniť pohyb a pobyt na rieke a umožniť s ňou bližší kontakt, 
so zachovaním jej prírodných hodnôt. Finančná podpora má uľahčiť činnosť organizáciám, ktoré sa už venujú 
rekreačno-športovým, komunitným, environmentálnym a edukačným aktivitám v blízkosti rieky. V rámci 
podporených projektov pribudnú nové móla a pontóny pre malé turistické a rekreačné plavidlá, oddychové zóny pre 
obyvateľov aj návštevníkov obcí, vyznačené súvislé cyklotrasy popri Malom Dunaji, kanoe pre spoločné rodinné 
spoznávanie vodnej turistiky, historické člny pre obnovenie tradičného splavovania Dunaja, skultivovaný areál 
lodenice a lodný vlek pre rekreačných vodákov z radov širšej verejnosti. Podrobný zoznam projektov je uvedený 
na webovej stránke Dunajského fondu. 
Dunajský fond doposiaľ v priebehu troch grantových výziev vďaka korporátnym a nadačným donorom,  ale aj 
individuálnym darcom podporil už dohromady 25 neziskových projektov celkovou sumou 138 000 eur.  
 
„Na to, aby ľudia viac žili pri Dunaji a na Dunaji, nie je nutný megaprojekt. Naopak, potrebné sú malé a rôznorodé 
aktivity, ktoré vytvoria rovnako pestrú mozaiku, ako pestré sú vzťahy ľudí k rieke. Práve tieto projekty ich k nej 
prinavrátia a pomôžu im dostať sa bližšie k pôvabom Dunaja“, uviedol Oszkár Világi, generálny riaditeľ a predseda 
predstavenstva SLOVNAFT, a.s. 

 
„Dunaj obohacuje prostredie, v ktorom žijeme a nám záleží na kvalite jeho okolia, ako aj vzťahoch ľudí žijúcich 
v blízkosti rieky, preto sme sa rozhodli podporiť projekty neziskových organizácií práve v tejto oblasti“, dodala Oľga 
Pažitná, správkyňa NADÁCIE X-BIONIC® SPHERE. 
 
Poslaním Dunajského fondu je prepájanie zdrojov, rôznych aktivít a spoločenstiev, ktoré pôsobia na rieke, 
a poskytovanie priestoru pre komunikáciu a spoluprácu. Okrem grantových výziev má za sebou už štyri ročníky 
diskusného fóra aktérov na rieke, tri ročníky júnovej prehliadky verejných podujatí pod názvom Slnovrat na Dunaji 
a otvorenú pracovnú skupinu RiverLab s návrhmi spoločných riešení pre lepšie spravovanie územia.  
    
 
Viac informácií: 
Juraj Tedla 
Stredoeurópska nadácia 
cef@cef.sk 
tel: 0918 707 397 
www.dunajskyfond.sk 
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