
Žiadateľ - organizácia Názov projektu Stručná anotácia projektu
Celkové 
náklady 
projektu

ŽIADANÁ 
suma €

Hlavný tok / 
Malý Dunaj

Výška 
udeleného 
príspevku

BROZ - Bratislavské regionálne 
ochranárske združenie

Zriadenie prístavu malých plavidiel 
na Veľkolélskom ramene

Vytvorenie vodáckej infraštruktúry - osadenie
pontónu pre malé bezmotorové a rekreačné
plavidlá. Hlavným účelom pristávacieho pontónu
bude jeho využitie v rámci environmentálnej
výchovy a vzdelávacích exkurzií, ako aj pre
individuálnych návštevníkov a vodákov.

20 026 € 7 500 € Hlavný tok 7 500 €

Občianske združenie NÁDASD
Oddychová zóna v Trstenej na 
Ostrove pri brehu hlavného toku 
Dunaja

Cieľom projektu je vytvoriť vhodnú oddychovú zónu
na brehu odvodňovacieho kanála pre turistov a
obyvateľov obce s lavičkami, stolmi, smetnými
košmi a stojanmi na bicykle. 

6 000 € 5 000 € Hlavný tok 5 000 €

OZ Miestna akčná skupina 
Galanta /OZ Mas Galanta/

Cykloturistická trasa Po stopách 
vodných mlynov

Zámerom je skvalitnenie cykloturistickej trasy Po 
stopách vodných mlynov pre príjemné prežitie
voľného času na brehoch Malého Dunaja:
dobudovanie kompletnej cykloturistickej trasy so
všetkými potrebnými prvkami, t.j. značky, tabule,
odpočívadlá, smetné nádoby, stojany na bicykle.

3 500 € 3 500 € Malý Dunaj 3 500 €

III. grantová výzva Dunajského fondu

Výsledok finálového hodnotiaceho kola

Ďakujeme prispievateľom III. grantovej výzvy
spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

rodine Kúšikovcov

NADÁCII X-BIONIC® SPHERE

Projekty podporené vo finálovom kole
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OOCR Podunajsko Historický splav Dunaja

Organizované splavy na "kontrabasových"
historických drevených člnoch, tradične
používaných už od stredoveku všetkými národmi po
celej dĺžke Dunaja. Zámerom projektu je vytvoriť
bližší kontakt s riekou pre miestnych ľudí, ale aj pre
návštevníkov regiónu; vytvorením možnosti vodnej
turistiky upriamiť pozornosť aj na krásy prírody a
zároveň uľahčiť prepojenie s protiľahlými obcami z
MR.

32 000 € 30 000 € Hlavný tok 11 000 €

Občianske združenie Madarász-
Mladosť

Dobudovanie prístaviska - móla na 
Malom Dunaji v Parku Madarász 

Dobudovanie vodáckej infraštruktúry na Malom
Dunaji v rekreačnom stredisku Madarász, v katastri
obce Blahová. Realizáciou projektu sa v existujúcom
prístavisku rozšíri kapacita móla. Nové mólo
priestorovo a fyzicky lepšie umožní nalodenie a
vylodenie vodákov pri využití služieb strediska.

9 836 € 9 000 € Malý Dunaj 9 000 €

Malodunajské splavy OZ
OD MLYNA K MLYNU – splavy po 
malom Dunaji na drevených pltiach

Projekt rozvíja vodný náučný chodník na Malom
Dunaji a prispieva k rozvoju turistického potenciálu
tejto lokality. V rámci projektu bude postavené
prístavné mólo pre uľahčenie vstupu na vodu, a
ktoré zároveň vhodne dotvára prírodnú scenériu
prepojenia brehu a vodného toku pri vodnom
mlyne v Tomášikove. 

17 500 € 9 500 € Malý Dunaj 5 950 €

Klub turistov Kormorán Komárno
Spolu na vode

Myšlienkou projektu je zapojiť do vodnej turistiky
deti spolu s ich rodičmi prostredníctvom
štvormiestnych kanoe. Tieto zabezpečia v priebehu
vodnej túry nepretržitý a blízky kontakt posádky,
čím vznikne možnosť pre aktívny zážitok pre celú
rodinu a na odovzdávanie informácií a skúseností o
pohybe po rieke a o prírode.

5 508 € 4 768 € Hlavný tok 2 000 €
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helloGúta, o. z.
Nádherná panoráma na mŕtvom 
ramene Malého Dunaja – Vodný 
mlyn

Vybudovanie dreveného plávajúceho pontónu pri
Vodnom mlyne v Kolárove, na ktorom bude možné
10 metrov prejsť na vodnej ploche mŕtveho ramena
alebo pristaviť čln či kanoe. Cieľom je prilákať ľudí k
vode, aby mali fyzicky bližší kontakt s riekou, alebo
priamo člnkovať po ramene.

3 800 € 3 400 € Malý Dunaj 3 400 €

Kajak & kanoe klub Komárno, 
o.z.

Zabezpečenie prístupu pre splavy na 
Malom Dunaji a hlavnom toku 
Dunaja

Pomocou nového vleku lodí chcú vyhovieť
zvýšenému záujmu verejnosti o rekreačné splavy v
úseku Malého Dunaja. 

7 500 € 5 000 €
Hlavný tok / 
Malý Dunaj 5 000 €

Amavet klub 946 Areál Lodenice v Zálesí 

Zámerom projektu je vytvoriť "zelený" areál, ktorý
dotvára organický celok s lužnými lesmi okolo
Malého Dunaja a je súčasťou priestoru a
infraštruktúry pre nalodenie a vylodenie vodákov a
prenocovanie na táborisku.

8 190 € 7 800 € Malý Dunaj 7 700 €

Vodácky klub Tatran Karlova Ves 
– Bratislava, o.z.

Pontón

Hlavnou myšlienkou je zabezpečiť pohodlný a
bezpečný nástup na vodu, zatraktívniť oddychovú
zónu aj pre okoloidúcich návštevníkov. Nový pontón
umožní lepší prístup na vodu pre športovcov,
rekreačných vodákov aj verejnosť, ktorá využíva
Karloveské rameno na aktívny oddych.

3 000 € 2 000 € Hlavný tok 2 000 €

Združenie milovníkov vtáctva 
a príroda v Kolárove

Bohatší život v Mrchovisku (Dögös) 
na Malom Dunaji v Kolárove

Vytvorenie infraštruktúry (altán, lavičky) v mokradi
Dögös na realizáciu ornitologických vzdelávacích
programov pre deti a širokú verejnosť, a zároveň
tak skultivovať priestor na oddych a relax.

6 192 € 4 170 € Malý Dunaj 1 450 €

Celková suma 63 500 €
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Board Academy 
Paddleboarding pre deti, mládež a 
dospelých na Dunaji 

Sprístupnenie Dunaja širšej verejnosti ako
rekreačnej a športovej zóny, so zachovaním
ekologického aspektu činnosti. Aktívny oddych a
kontakt s prírodou pre širokú verejnosť formou
športu “paddleboarding”, ktorý má unikátne
zdravotné a rozvíjajúce účinky na pohybový aparát.

22 000 € 12 000 € Hlavný tok 0 €

FTVŠ Univerzity Komenského v 
Bratislave

Kanoistika pre verejnosť v 
Karloveskej zátoke 

Sprístupnenie lodenice FTVŠ UK - LOĎ LIPTOV v
Karloveskej zátoke širokej verejnosti na aktívne
trávenie voľného času formou kanoistiky.
Vybudovanie nevyhnutnej infraštruktúry v podobe
bezpečných prístupových komunikácií smerom na 
lodenicu a z nej na tok Dunaja.

11 657 € 11 657 € Hlavný tok 0 €

Klub dunajských vodákov TJ Slávia 
UK Bratislava 

Vybudovanie skladu lodí a jednej 
šatne v ADV Čunovo 

Vybudovanie priestoru na uskladnenie lodí mladých
športovcov, vodných turistov a vysokoškolákov v
Areáli divokej vody v Čunove pre častejšie
využívanie Dunaja na splavovanie a tréningové
jazdy. Vybudovanie skladu lodí pre žiakov a mladých
kanoistov, ako aj priestoru na prezliekanie a
odkladanie športovej výstroje medzi jednotlivými
tréningami.

9 800 € 7 000 € Hlavný tok 0 €

Projekty nepodporené vo finálovom kole
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Na hrane o.z 
Obnova móla na Morave - prístup na 
Dunaj z pokojnej vody

Vybudovanie pohyblivého móla pre zjednodušenie
prístupu vodákov do Dunaja cez pokojnejšiu vodu v
delte Moravy. Tým bude umožnené predĺženie
trasy s pohodlným vstupom/výstupom do/z vody
pre vodákov v rámci Bratislavy z Devína cez
lodenicu v Karloveskom ramene až po marínu za
prístavným mostom, resp. marínu v Čunove. Projekt
vytvorí dôležitý vodácky uzol, ktorý pomôže v
oblasti rozvoja vodnej turistiky a umožní tiež
zastávku v Devíne vodákov idúcim z horného
povodia Dunaja.

10 975 € 7 825 € Hlavný tok 0 €

Klub turistov Kormorán Komárno Bezpečne na vodu

Hlavnou myšlienkou je udržať bezpečný prístup k
vode, pokračovať v tradícii usporiadať deň
otvorených dverí a kurzov plavby. Nové mólo
zabezpečí bezpečný kontakt s vodou, vyúčbu
techniky pádlovania a plavby a výchovu novej
generácie so vzťahom k aktívnemu oddychu a vode.

5 100 € 4 900 € Hlavný tok 0 €

OOCR Podunajsko 
Relax, zábava a vzdelávanie pri 
Dunaji

Vytvorenie tzv. organickej zóny na brehu rieky,
vďaka ktorej návštevníci regiónu, aj miestni
obyvatelia budú mať bližší kontakt s Dunajom.
Organické body, Kino Dunaj a náučný chodník budú
slúžiť na vytvorenie intímneho a individuálneho
priestoru, vhodného na relaxáciu, zábavu, ale aj na
získanie nových vedomostí o Dunaji.

51 500 € 49 500 € Hlavný tok 0 €



Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma

Bastion Comorra Očista pevnostného systému 4 578 €

Envislovakia, o.z Za dedinou 4 500 €

Fakulta architektúry, STU 
Bratislava 

Geológia a architektúra 4 000 €

Agentúra Dunaj - Morava 
Plávajúce viacúčelové turistické zariadenie a prístavisko v 
Devínskej Novej Vsi

15 000 €

Slovenský dom Centrope Dunajské cyklotrasy - Mapa s príbehmi 8 000 €

helloGúta, o. z.
Poklady Malého Dunaja a Vážskeho Dunaja - Vyhliadkové splavy 
okolo Kolárova

3 600 €

Nadácia Horský park
OBNOVENÁ HRADNÁ PRIEKOPA V BRATISLAVE – PREZENTAČNÝ 
MATERIÁL

3 800 €

Občianske združenie Naše 
Zálesíčko

Korzo pri Malom Dunaji - Zastávka 4 900 €

Ochrana dravcov na Slovensku Príručka Dravce a sovy Podunajska 5 304 €

OCHRANA PRÍRODY PODUNAJSKA Riečna krajina 5 000 €

squat, o. z. Športujúce mesto 2 500 €

Občianske združenie Formás VIII. fORMA fEST 5 000 €

Slovenská asociácia v behu do 
schodov o. z. 

Outdoorové workoutové športovisko a detské ihrisko 17 925 €

Slovenská kanoistika, o.z. Cieľová veža 7 000 €

Slovenská kanoistika, o.z. Spevnenie komunikácie 9 000 €

PROJEKTY, KTORÉ NEPOSTÚPILI DO FINÁLOVÉHO KOLA



Spolok ochrancov vody Octopus
Skladací nafukovací čln so závesným motorom pre činnosť 
"Dunajskej Eko - hliadky "

6 000 €

ŠK Divoká Voda 
Bratislava RIOT RIVER BATTLE DAY, Bratislava River Surfing Open 
2018 by Divoká Voda 

7 000 €

Športový klub polície Bratislava Ihrisko pri lodenici v Karloveskej zátoke 5 000 €

Športový klub Sadrovic Extreme Zelení SUPeri 6 850 €

Umelecká loď – občianske 
združenie 

DIVADLO NA LODI – DIVADLO NA DUNAJI 3 500 €

Vodácky klub Tatran Karlova Ves 
– Bratislava, o.z.

Spomienka na obete Dunaja 2 040 €

Vox Juventae
Dunaj v mobile. Podpora a rozvoj turistických, kultúrnych 
a športových hodnôt Dunajského regiónu. 

9 000 €

Horses Heal o.z S Horses Heal pri Dunaji 4 900 €

KULTSOT o.z. Danuvia - Bližšie k Dunaju 17 910 €
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