Výsledok IV. grantovej výzvy Dunajského fondu
Ďakujeme prispievateľom do grantovej výzvy:
Slovnaft, a.s.
rodina Kúšikovcov
Žiadateľ o grant

Názov projektu

Charakteristika projektu

Celkové
náklady
projektu

Žiadaná
suma

hlavný tok /
Malý Dunaj

Výška udeleného
príspevku

Projekty podporené vo finálovom hodnotiacom kole
Klub vodného slalomu
Karlova Ves

Obnovenie prístupu k vode v Karloveskom ramene v podobe dreveného mostíka ponad bahno,
Obnovenie prístupu k vode
ktoré sa ukladá pri zmene hladiny Dunaja a znemožňuje prístup k vode a k nasadnutiu do lode.
v Karloveskej zátoke a
Obnovenie a vytýčenie tréningovej slalomovej trate v Karloveskej zátoke pre trénovanie mladých
slalomovej trate pre
slalomárov na kajaku aj SUP. V rámci projektu budú zrealizované činnosti dobrovoľníkmi, z
začiatočníkov
materiálu zakúpeného z prostriedkov z grantu.

3 000 €

2 000 € hlavný tok

2 000 €

Občianske združenie
Naše Zálesíčko

V zátoke Malého Dunaja bude dobudovaná chýbajúca občianska infraštruktúra v rámci projektu
Korzo Zálesie. Na mieste sa osadí jeden sanitárny a jeden skladový modul - kontajner. Osadením
Korzo Zálesie – zázemie pre
jedného kusu sanitárneho a jedného skladového modulu sa vybuduje trvalé sociálne zariadenie
podporu turizmu na Malom
pre vodákov, cyklistov a účastníkov podujatí. Zároveň sa zabezpečí uskladnenie potrebného
Dunaji
materiálu na údržbu priestoru a bohatší život a pohyb pri rieke Malý Dunaj. Z grantu bude
zakúpený sanitárny kontajner zo sociálnym zariadením.

28 500 €

10 000 € Malý Dunaj

9 000 €

Grafická realizácia máp s vyznačenými dunajskými vodáckymi trasami v okolí Bratislavy a ich
následné osadenie vo forme informačných tabúľ priamo v teréne pri rieke. Tabule budú osadené
na troch miestach Bratislavy medzi Devínom a Čunovom. Okrem zobrazenia terénu poskytujú
informáciu o kilometrovej a časovej náročnosti jednotlivých vodáckych trás a môžu slúžiť aj ako
motivácia pre potenciálnych nových záujemcov o vodácku turistiku. Mapy budú k dispozícii aj
online na webovej stránke.

3 420 €

2 900 € hlavný tok

2 900 €

Nová budova novej lodenice v Karlovej Vsi bude v rámci projektu interiérovo upravená a
vybavená potrebným zariadením, aby mohla slúžiť verejnosti a klubu. V rámci projektu bude
zariadená šatníkovými skrinkami, aby mohli lodenicu návštevníci plnohodnotne využívať pre
aktivity na vode. Uvedením novej budovy do prevádzky vznikne väčší priestor na otvorené
aktivity pre širšiu verejnosť, podporu komunitného života, prepájanie generácií, podpora aktivít
rodín a detí pre zdravší spôsob trávenia voľného času a poznávanie prírodného prostredia rieky.

7 000 €

5 848 € hlavný tok

5 600 €

Asociácia bratislavských Mapy bratislavských
vodáckych klubov, o.z.
vodáckych trás

Klub vodných športov
Karlova Ves

Karloveská lodenica –
otvorenie novej budovy
lodenice

Spoznaj Dunaj

Cieľom projektu je pritiahnuť ľudí na Dunaj a do jeho bezprostredného okolia. V rámci aktivít
projektu budú na webstránke projektu výzvy pre verejnosť, aby sa zapojili a spoznali rôzne druhy
aktivít, z ktorých si môžu vybrať podľa časovej a fyzickej náročnosti. Výzvy sú v podobe aktivít a
splavov na rieke (od hodinovej cez celodňovú až po niekoľkodňové). Majú motivovať tých, ktorí
doposiaľ nemali možnosť alebo príležitosť vyskúšať vodácke aktivity na Dunaji a zažiť dunajskú
prírodu a pohľad na breh priamo z vody.

5 600 €

3 500 € oboje

3 400 €

Klub turistov Kormorán
Komárno

Spolu na vode

Hlavnou myšlienkou projektu je zapojiť do vodnej turistiky deti spolu s ich rodičmi
prostredníctvom štvormiestnych kanoe, vďaka ktorým má celá rodina nepretržitý a blízky
kontakt. Vznikne tak vynikajúca možnosť na odovzdávanie informácií a skúseností nielen o
pohybe po rieke, ale aj o prírode. V rámci projektu budú nakúpené bezpečné rodinné kanoe a
zorganizované rodinné splavy.

7 667 €

6 967 € hlavný tok

5 700 €

Športový klub polície
Bratislava

Slalomová trať na zátoke v
Karlovej Vsi

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť dobré tréningové podmienky pre vodných slalomárov.
Záujemcov je množstvo a v súčasnej situácii sa nestihnú všetci prestriedať na existujúcej trati.
Nová slamová trať umožní čoraz rastúcemu počtu mladých slalomárov tráviť čas na vode a
trénovať. Nová vybudovaná trať bude slúžiť množstvu detí z rôznych klubov v Karloveskej zátoke.

10 000 €

4 100 € hlavný tok

4 100 €

Slovenská kanoistika

Projekt zabezpečí kvalitnú vodnú plochu jazera Veľký Zemník hneď vedľa hlavného toku Dunaja,
aby sa na ňom dalo bezproblémovo trénovať i pretekať počas celého roka v kanoistike, veslovaní
Preteky v rýchlostnej
i plávaní.
kanoistike a kvalitná vodná Na jazere od jari do jesene každodenne trénujú rýchlostní kajakári a veslári z rôznych
plocha pre športové využitie bratislavských klubov, jedenásťkrát počas roka sa tu organizujú domáce i medzinárodné preteky a
pretekári sa tu niekoľkokrát do roka stretnú na sústredeniach. V rámci projektu bude
zabezpečená tribúna pre divákov a bóje pre pretekárske dráhy na vodnej ploche.

155 000 €

9 900 € hlavný tok

3 900 €

Občianske združenie
NADASD

Využitie odvodňovacieho kanálu pri obci Trstená na Ostrove pre člnkovanie a rekreačné aktivity
detí s rodinami, obyvateľov a turistov. Aktivity budú k dispozícii aj pre školy a škôlky ako možnosť
interaktívnych hodín prírodovedy. Obyvatelia majú blízky vzťah k vode, prístup k nej však bol v
minulosti prerušený výstavbou prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo. Projekt člnkovania a
aktivít na malom odvodňovacom kanáli prináša naspäť tento kontakt s riekou. V rámci projektu
bude vybudované mólo a zakúpený čln s príslušenstvom.

5 000 €

5 000 € hlavný tok

5 000 €

Realizácia značenia na vybudovanie „Náučného chodníka“ priamo na toku Malého Dunaja
územím bratislavského, trnavského a nitrianskeho kraja (náučné infotabule budú v troch
jazykoch). Týmto spôsobom vznikne značená tematická vodná cesta priamo v teréne, ktorá bude
slúžiť domácim a zahraničným návštevníkom. Vybudovaná tematická cesta bude pozvánkou pre
návštevníka na skúmanie nových neobjavených produktov územia Danube Islands - Malý a
Mošonský Dunaj.

19 000 €

8 000 € Malý Dunaj

7 700 €

Vodácky klub Lodenica
Kočkovce

Priblížme sa k Dunaju

Tematická cesta na toku
Malého Dunaja –
Slovenský dom Centrope
vybudovanie náučného
chodníka

COMORRA SERVIS, p.o.

Telovýchovná jednota
Dunaj Štúrovo

Rozšírenie požičovne člnov
v Komárne

V rámci projektu sa zabezpečí sanitárny kontajner pre verejnosť s WC, sprchou a umývadlami v
rekreačnom areáli v Komárne pri Mŕtvom ramene Váhu. Cieľom je, aby sa lokalita stala jednou z
najobľúbenejších rekreačných oblastí Komárna, kde na návštevníkov čakajú kvalitné služby. V
rámci projektu sa už realizovalo vybudovanie požičovne vodných bicyklov a člnov, ktorého
súčasťou sú dva plávajúce pontóny napojené na schody na nábreží. K dispozícii je bufet s
občerstvením, kde si môžu návštevníci kúpiť potraviny a nápoje v ekologicky šetrných obaloch.
Na breh sa plánujú osadiť aj obytné kontajnery, ktoré by slúžili pre väčší komfort návštevníkov a
plánujú sa aj nákupy iných plávajúcich zariadení ako napríklad stojace surfy.

80 000 €

8 300 € hlavný tok

8 200 €

Workout zóna na nábreží
Dunaja

Výstavba workoutovej zóny v areály lodenice TJ Dunaj V Štúrove na nábreží Dunaja s možnosťou
prístupu pre verejnosť a návštevníkov lodenice. Cieľom je doplniť možnosti na športové aktivity,
sprístupniť nový, moderný a zábavný spôsob pohybu. Motivovať ľudí, aby strávili viac času na
čerstvom vzduchu a spolu s pohybom si zároveň vychutnali krásnu prírodu okolia Dunaja.
Podporiť spoločný šport rodín, kde si môže riadne zacvičiť mama, otec a aj dieťa a mať z toho
príjemný pocit.

5 400 €

5 000 € hlavný tok

5 000 €

Hlavným cieľom projektu je udržať brehy Dunaja čisté pravidelným zveľaďovaním jeho okolia, aj
so zapojením dobrovoľníkov, základné školy, nakoľko pre žiakov základných škôl je to forma
environmentálnej činnosti. Vyčistenie odpadkov v okolí Dunaja bude mať pozitívny dopad na
faunu i flóru, ale samozrejme i pre človeka samého. Rôzne odpady vytvárajú rakovinotvorné
látky, nehovoriac o zvieratách, ktoré sa voľne pohybujú v prírode a vďaka odpadu môžu uhynúť.
Existuje mnoho dôvodov, prečo je potrebné vyčistiť okolie brehov Dunaja. Našim cieľom je nielen
čistota, ale aj jej udržanie. Preto chceme vytvoriť pridanú hodnotu pre základné školy, ktoré by sa
do projektu zapojili. Forma environmentálnej výučby priamo v danom prostredí.

1 300 €

985 € hlavný tok

1 000 €

9 700 €

1 500 €

Združenie detská radosť Vyčistime brehy Dunaja

Kajak & kanoe klub
Komárno, o.z.

62. ročník Veľkej ceny
Komárna v rýchlostnej
kanoistike

V rámci projektu bude zabezpečené technické zázemie a služby pre konanie 62. ročníka
medzinárodného preteku v rýchlostnej kanoistike za účasti klubov V4 plus Rakúsko, Taliansko.
Preteky sa uskutočnia od vekovej kategórie 9. ročných až po veteránov. Počet pretekárov bude
okolo 450 - 500 a divácka účasť okolo 1200 ľudí. Hlavným cieľom akcie je propagácia kanoistiky,
zdravého životného štýlu, ako aj spojenie ľudí s vodou a okolitou prírodou.

Klub Malý Dunaj

Veľké čistenie Malého
Dunaja

Cieľom aktivity je vyčistiť rieku od odpadu, ktorý do nej nepatrí, a upozorniť na to, čo všetko sa
nachádza v našich riekach. Do projektu sú zapojení dobrovoľníci, ktorí čistia odpad priamo z vody.
Zmyslom projektu je vytvárať vzťah k životnému prostrediu a edukovať o šetrnom prístupe k
cennej podunajskej prírode.

1 547 €

1 547 € Malý Dunaj

1 000 €

Historický splav Dunaja
- II. etapa

V rámci projektu sa plánuje zaobstarať 4 ks tzv. „kontrabasových“ člnov, tradične požívaných už
od stredoveku všetkými národmi po celej dĺžke rieky Dunaj. K ich používaniu je potrebné dokúpiť
prívesy k vozidlám kvôli prevážaniu člnov a zefektívneniu organizovaných splavov. Zámerom
projektu je vytvoriť bližší kontakt s riekou pre miestnych ľudí a návštevníkov splavovaním Dunaja,
spestriť život pri rieke a upriamiť pozornosť na krásy prírody.

2 700 €

2 600 € hlavný tok

2 000 €

OOCR Podunajsko

CELKOVÁ UDELENÁ PODPORA

hlavný tok Vážsky Dunaj

1 500 €

68 000 €

Nepodporené projekty vo finálovom kole
Amavet klub 946 Lodenica Zálesie

Vodácky inkubačný
kontajner (vodácky ostrov)

Krúžková činnosť detí
Fakulta telesnej výchovy
základných škôl formou
a športu Univerzity
kanoistiky v Karloveskej
Komenského v Bratislave
zátoke

OZ Slovenská lodná
doprava

OZ Slovenská lodná
doprava

Lodenica Zálesie je dlhodobý projekt, ktorý je realizovaný po fázach. Zatiaľ je vyčistený pozemok
pri vode, je vytvorený areál s úložiskom lodí, upravuje sa breh na nalodenie a vylodenie. Snahou
je postaviť sanitárny kontajner, energeticky sebestačný, z použitého námorného kontajneru, v
ktorom budú dámske a pánske toalety. Ten má slúžiť pre verejnosť, návštevníkov areálu a
poskytovať vyššiu úroveň základných hygienických služieb, so zachovaním ochrany prírody.

7 819 €

7 500 € Malý Dunaj

0€

Cieľom je sprístupniť lodenicu FTVŠ UK - LOĎ LIPTOV v Karloveskej zátoke deťom z okolitých
základných škôl na aktívne trávenie voľného času počas krúžkovej činnosti, ale aj výberových
hodín školskej telesnej a športovej výchovy formou kanoistiky. Tento zámer je možné zrealizovať
po revitalizácii nevyhnutnej infraštruktúry v podobe bezpečných prístupových komunikácií na
lodenicu a na tok Dunaja; vybudovaní hygienicky nezávadných priestorov na prezliekanie a
osobnú hygienu, vybavením potrebným počtom funkčného športového náčinia (kajaky, kanoe,
pádla).

11 000 €

7 000 € hlavný tok

0€

27 000 €

20 000 € hlavný tok

0€

19 900 €

10 500 € hlavný tok

0€

Cieľom projektu je vybudovanie pristávacieho pontónu pre malé plavidlá na rieke Morava,
neďaleko sútoku riek Morava a Dunaj, pod hradom Devín. V prístavisku pre malé plavidlá a kajaky
Pristávací pontón na Devíne sa budú spájať vodácke trasy, cyklotrasy a trasy pre peších. Vybudovaním prístaviska sa môže
vytvoriť priestor pre nové vodácke aktivity v danej lokalite, vodácku turistiku, pre návštevníkov a
lodiarov zo Slovenska a Rakúska so zreteľom na zachovanie prírodných zdrojov a hodnôt.

Dunajský minipropelér

Cieľom projektu je podpora a udržanie existujúcej špecifickej, originálnej regionálnej služby lodná linka Propelér. Ide o využitie potenciálu vodnej cesty Dunaja, prepojenie pravého a ľavého
brehu Bratislavy. Záujemcovia tak majú možnosť získať komplexnejší zážitok s návštevy
bratislavského regiónu.

Projekty, ktoré nepostúpili do II. hodnotiaceho kola
Žiadateľ o grant

Názov projektu

OZ BCDlab

DUNA PARK / inovácia a aktualizácia
naučného chodníka

5 300 € hlavný tok

Vysoká škola výtvarných
umení v Bratislave

Malý Dunaj – architektonické
intervencie

25 000 Malý Dunaj

Športový klub SUN sport

Hurá na vodu

7 000 € hlavný tok

Malodunajské splavy OZ

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

OZ Formás

X. fORMA fEST

Asociácia športových klubov
Inter Bratislava
Škola kajaku

Žiadaná suma

hlavný tok / Malý Dunaj

15 000 € Malý Dunaj

5 000 € hlavný tok

5 000 € hlavný tok

AMRES, o.z.

Rekonštrukcia dekoratívnych prvkov na
vežičke funkcionalistického paláca
Kotva na dunajskom nábreží v
Bratislave

30 000 € hlavný tok

Cyklokoalícia, o.z.

Sčítanie cyklistickej dopravy a
cykloturistiky pomocou automatických
sčítačov v rámci koridoru Malého
Dunaja a dunajského nábrežia na území
mesta Bratislava počas kampane Do
práce na bicykli 2020

4 900 € hlavný tok

Klub Malý Dunaj

Malodunajský vodácky maratón

1 225 € Malý Dunaj

Občianske združenie Malý
Dunaj-Mladosť

Podpora cykloturizmu pri Malom Dunaji
v Parku Madarász

11 000 € Malý Dunaj

Univerzita Komenského v
Bratislave, Fakulta telesnej
výchovy a športu

Revitalizácia multifunkčného ihriska
/basketbal, hádzaná, frisbee, florbal,
hokejbal/

10 000 € hlavný tok

