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Poradie Žiadateľ Názov projektu Stručný popis projektu
Žiadaná 
suma

Celkový 
rozpočet

Schválený 
grant

1
Združenie obcí Mikroregión 
Klátovské rameno - Tőkési-ág 
Kistérség

Voľný čas pri Malom Dunaji

Cieľom projektu je vytvorenie vhodných podmienok pre aktívny odpočinok 
na Malom Dunaji, resp. v jeho tesnej blízkosti a to vybudovaním 
drevených mól a odpočívadiel s posedením a informačnou tabuľou. 4 950,00  5 210,00 4 950,00  

2
Slovenská technická 
univerzita v Bratislave, 
Fakulta architektúry

Virtuálny most

Priama interakcia návštevníkov s mestom v kontakte s Dunajom. Cieľom 
projektu je zatraktívniť pobyt návštevníkov na nábreží Dunaja v Bratislave. 
Projekt bude predstavovať súčasť aktivít v rámci Magio pláže v lete 
naledujúcom po roku 2017 (workshop so zariadením Motion 
Tracking/Motion Capture System).

5 000,00  7 560,00 5 000,00  

3 Slovenský zväz rýchlostnej 
kanoistiky

Národné centrum rýchlostnej kanoistiky a 
veslovania Zemník

Dlhodobý cieľ je vybudovanie Národného centra rýchlostnej kanoistiky na 
existujúcej vodnej ploche Veľký Zemník, ktorá bola vykopaná v rámci 
stavby Gabčíkovo Nagymaros na žiadosť SZRK práve v tvare a 
parametroch potrebných pre ďalšie dobudovanie zázemia nutného pre 
funkčnú pretekársku dráhu podľa medzinárodných požiadaviek. V rámci 
udeleného grantu budú realizované plastové pontóny pre nástup na vodu.

14 000,00  53 060,00 8 000,00  

4 Kajak & kanoe klub Komárno, 
o.z.

Oprava nástupného móla cieľovej veže MANTA 
pre 59. ročník Veľkej ceny Komárna v rýchlostnej 
kanoistike

Oprava a zosilnenie plavákov nástupného móla, ktoré je v súčasnosti 
preťažené pri organizovaní Veľkej ceny Komárna, pretekov v rýchlostnej 
kanoistike. Oprava plavákov tak významne zvýši bezpečnosť účastníkov, 
predovšetkým pretekárov.

3 500,00  5 750,00 3 500,00  

5 Miestna akčná skupina 
Galanta, o.z. Po stopách vodných mlynov

Využitie existujúcich poľných a málo využívaných ciest popri toku Malého 
Dunaja, zvýšenie aktívneho pohybu a prezentácie kultúrneho, 
historického a prírodného dedičstva vo forme vyznačenia cyklotrasy. Jej 
následným prepojením sa otvoria nové, ďaľšie príležitosti pre 
zviditeľnenie a využívanie regiónu v oblasti cestovného ruchu.   

8 124,00  19 242,00 8 000,00  

6 OZ Bratislavské rožky - 
Pozsonyi Kifli Dunajský sprievodca

Vytvorenie sprievodcu po Dunaji v úseku od Devína po Čunovo 
(Danubiana Meulensteen Art Museum) na báze GPS, ktorý bude 
fungovať ako mobilná aplikácia do smartfónov, ktorá bude informovať 
užívateľa o tom, čo práve vidí na obzore.

12 000,00  14 500,00 10 000,00  

7 Amavet klub 946 Lodenica 
Zálesie

Gešajovské odpočívadlo pre vodákov na Malom 
Dunaji

Vybudovanie odpočívadla pre vodákov na Malom Dunaji v intraviláne 
obce Zálesie pre bezprekážkové nalodenie, vylodenie, prístup autom s 
prívesom a ako oddychová zóna. 18 904,71  20 795,18 11 650,00  

PODPORENÉ PROJEKTY

Výsledky 2. grantovej výzvy Dunajského fondu
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8 Asociácia bratislavských 
vodáckych klubov (ABVK)

•  Vodácke prenášky v Bratislave: Mošonský 
Dunaj
•  Vodácke prenášky v Bratislave: Malý Dunaj 1
•  Vodácke prenášky v Bratislave: Malý Dunaj 2

podpora je určená na realizáciu projektovej 
dokumentácie v rámci troch vyššie uvedených 
projektov ABVK

•  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie nástupnej 
a výstupnej rampy na nápustnom objekte do Mošonského Dunaja.
•  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie nástupnej a 
výstupnej rampy na prvom nápustnom objekte do Malého Dunaja. 
•  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie nástupnej 
a výstupnej rampy na druhom nápustnom objekte do Malého Dunaja. 

Cieľom projektov je umožniť rekreačným vodákom splavujúcim rieku 
prekonať umelé prekážky - vodohospodárske objekty (hate), ktoré im 
bránia v plynulom pohybe. Vybudovanie nástupných a výstupných rámp 
pre jednoduchšie prenášanie lodí okolo hatí umožní lepšie rekreačné 
využitie Malého Dunaja aj Mošonského Dunaja. Vypracovanie projektovej 
dokumentácie je prvým krokom k realizácii vybudovania týchto rámp pre 
prenášky lodí.

5 754,00  5 754,00 4 300,00

55 400,00

Ďakujeme prispievateľom 2. grantovej výzvy Dunajského fondu

VÚB banka, a.s./Nadácia VÚB
Slovnaft, a.s.
rodina Kúšikovcov
pán Peter Kurhajec
nadácia Green Foundation

SPOLU
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Poradie Žiadateľ Názov projektu Stručný cieľ projektu
Žiadaná 
suma

Celkový 
rozpočet

Schválený 
grant

9 Vox Juventae Dunaj v mobile

Cieľom projektu je vytvorenie informačnej databázy (web a mobilná 
aplikácia) v maďarskom a slovenskom jazyku, ktorá bude neustále 
aktualizovaná. Táto databáza zhromaždí na jednom mieste všetky 
možnosti toku Dunaja a regiónu, a to tak na slovenskej, ako aj na 
maďarskej strane.

9 000,00  11 000,00 0,00  

10 Vodácky klub Vrakuňa Lodenica vo Vrakuni Vybudovanie lodenice vo Vrakuni, pri brehu Malého Dunaja (oproti 
Vrakunskému cintorínu). 2 900,00  5 800,00 0,00  

11 Malodunajské splavy OZ Od mlyna k mlynu - bezpečnosť a osveta
Bezpečnosť plavby po Malom Dunaji, šírenie osvety, bezpečný pohyb na 
rieke a získavanie informácií o splavovanom úseku Malého Dunaja a 
regióne, cez ktorý preteká.

3 400,00  200 000,00 0,00  

12 Združenie priateľov Čunova Dunaj bez hraníc

Vytvorenie podmienok pre plnohodnotné trávenie voľného času pre deti a 
mládež s preventívnym protidrogovým zameraním a na vytvorenie 
prostredia pre utužovanie rodinných a priateľských vzťahov poznávaním 
krás a prírody európskej veľrieky cestou nekomerčného splavu Dunaja.

1 485,00  2 195,00 0,00  

13 KULTSOT o.z. Danuvia - Bližšie k Dunaju
Rozvoj vodáckych aktivít v mikroregióne Medzičilizie. Ponúknuť 
verejnosti, mládeži, rodinám možnosť voľnočasových aktivít, 
oboznámenie s prírodným dedičstvom, zvýšiť záujem o životné prostredie.

17 910,00  18 610,00 0,00  

14 Spolok ochrancov vody 
OCTOPUS

Zriadenie EKO hliadky  a vyčistenie toku Malého 
Dunaja od odpadu

Kúpa nafukovacieho člna, ktorý budú obsluhovať dobrovoľníci ako stráž 
prírody - "Dunajská EKO hliadka" pre monitorovanie, dodržiavanie zákona 
a poriadku. Zbieranie smetí a odpadu v úseku 130 km Malého Dunaja.

21 280,00  23 280,00 0,00  

15
Občianske združenie za 
lepšie Komárno - Egy Jobb 
Komáromért Polgári Társulás

Projektová príprava sviatočného osvetlenia 
Alžbetinho mostu v Komárne

Projektová príprava sviatočného osvetlenia Alžbetinho mostu v Komárne, 
ktorý prezentuje mesto svojou bohatou históriou. 3 900,00  3 950,00 0,00  

16 Klub Malý Dunaj Malodunajský maratón – nultý ročník
Cieľom je spájať ľudí na Malom Dunaji, vodákov a miestnych obyvateľov 
prostredníctvom 21-kilometrového maratónu po vode a vytvárať tak vzťah 
k rieke, edukovať o rieke a živote pri nej.

3 200,00  4 190,00 0,00  

ĎALŠIE PROJEKTY V PORADÍ 
(v prípade, že niektorí z vyššie uvedených úspešných žiadateľov sumu nevyužijú, bude suma ponúknutá projektom v nasledovnom poradí)
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17 Športový klub polície Podpora vybavenia lodenice ŠKP v Karlovej Vsi
Vylepšenie podmienok trénovania v Karloveskej zátoke a to tak, že tým 
najmladším členom, pretekárom klubu sa zakúpia nové pádla a vylepší sa 
posilňovňa kúpou činiek a stojanov.

1 500,00  1 500,00 0,00  

18 Klub Malý Dunaj Čistenie Malého Dunaja Čistenie Malého Dunaja a jeho brehov zamerané na ochranu životného 
prostredia, ale hlavne na udržanie čistého prostredia. 2 695,00  2 895,00 0,00  

19 Centrum pre otvorenú politiku Dunaj - rieka, ktorá spája krajiny v Európe

Umožnenie 30 mladým ľuďom (3 x 10 ľudí) z miest Bratislava, Komárno a 
Štúrovo spoznať život, prácu  pri spolupráci s partnerskými mestami a 
krajinami na “druhom brehu ” rieky (Šamorín a  Ostrihom, Komárno a 
Komárom a Bratislava a Viedeň). V rámci jednotlivých workshopov sa 
bude v spolupráci a prostredníctvom štruktúrovaného dialógu s 
účastníkmi hľadať význam rieky.

11 850,00  13 485,00 0,00  

20 Slovenský atletický zväz Dunajský cezpoľný beh

Beh - podujatie je naplánované do nového športového komplexu 
v Šamoríne s možnosťou všestranného využitia. Pozvaní účastníci (zo 
SR, Maďarska, Rakúska) absolvujú cezpoľný beh s rôznými dĺžkami 
vzdialenosti podľa vypísaných vekových kategórii.

2 175,00  4 500,00 0,00  

21 Slovenský atletický zväz Dunajská halová atletika

Športové aktivity pre pozvaných účastníkov (zo SR, Rakúska, Maďarska), 
ktorí môžu absolvovať súťaženie vo vybraných disciplínach podľa 
rozhodnutia svojich trénerov. Podujatie je naplánované pod jedinú krytú 
atletickú halu na Slovensku.

2 410,00  4 000,00 0,00  
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