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BROZ  
 
Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) vzniklo v roku 1997. Vo svojej 
činnosti sa zameriava predovšetkým na praktickú ochranu prírody a na podporu trvalo 
udržateľného rozvoja v oblasti juhozápadného Slovenska. Naším hlavným cieľom je ochrana 
a obnova prírody Bratislavského regiónu - najmä v Podunajsku, Malých Karpatoch a na 
Záhorí, ale aj v samotnej Bratislave a príležitostne aj v iných lokalitách Slovenska.  
 
Ochranu prírody vnímame ako komplexnú činnosť - presadzovanie celospoločenského 
záujmu, ktorá sa však nedá robiť izolovane od reálneho života - ekonomiky, politiky a 
každodenných problémov občanov. 
 
V súčasnosti má BROZ sedem nosných programov na zlepšenie životného prostredia a 
ochranu prírody (biodiverzity) najmä na území bratislavského regiónu. Tri z nich sa 
zameriavajú na regionálne problémy ochrany biodiverzity v troch hlavných bioregiónoch na 
území Bratislavského kraja (Malé Karpaty, Záhorie a Podunajsko), jeden program sa orientuje 
na druhovú ochranu najohrozenejších skupín živočíchov (Biodiverzita) a jeden má prierezový 
charakter (Územné plánovanie a ekologické siete). Na zlepšenie životného prostredia, 
environmentálnu výchovu a zvýšenie informovanosti verejnosti v samotnej Bratislave sa 
zameriava program Zelené pľúca Bratislavy. V rámci programu Revitalizácie sa venujeme 
praktickej obnove a ochrane mokradí najmä v regióne Záhoria. 
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA BROZ 
 

Štatutári BROZ 
RNDr. Tomáš Kušík - predseda 

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. – podpredseda 

Členovia rady BROZ 
RNDr. Tomáš Kušík  – predseda 

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.  – podpredseda 

Mgr. Matúš Kúdela, PhD.  

Mgr. Katarína Klimová 

 

Manažéri projektov v roku 2011 
Mgr. Katarína Tuhárska Phd.– projekt Ochrana hraboša severského panónskeho 

Mgr. Katarína Klimová – projekt Ochrana pieskov Záhoria 

Mgr. Miroslava Rudá – projekt Danubeparks 

Mgr. Karolína Sobeková – projekt Ochrana vtáctva Podunajska 

 

Ostatní zamestnanci  v roku 2011 
RNDr. Martina Jurčovičová – projekt Ochrana hraboša severského panónskeho 

Mgr. Katarína Radvanská – projekt Ochrana vtáctva Podunajska 

Ing. Jana Jonášová – finančná manažérka BROZ 
Mgr. Andrej Kovarik – manažér pre publicitu 

Milan Kraushuber – terénny pracovník 

Iveta Osúchová – práca s koňmi 

Peter Kleman – technický pracovník  

Ing. Ondrej Zsigray – hlavný technický dozor  

Renáta Ferstlová – účtovníctvo 

Ďalší spolupracovníci v roku 2011 
Mgr. Barbora Vitázková – brigády, akcie pre verejnosť 

Bc. Martin Valček – brigády, akcie pre verejnosť 

Mgr. Ján Kaľavský – ochrana dážďovníkov 
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PRÁCA S VEREJNOSŤOU, ODBORNÁ ČINNOSŤ A REVITALIZÁCIE BIOTOPOV 
V roku 2011 zabezpečovali pracovníci aj dobrovoľníci BROZ veľké množstvo akcií určených 
pre odbornú verejnosť a študentov – najmä prednášky a semináre. Pre deti, mládež a širokú 
verejnosť sme zorganizovali viacero brigád, terénnych exkurzií a prezentácií našej činnosti.  

 

Prehľad uskutočnených akcií 
Typ akcie Počet 

zorganizovaných 
akcií 

Počet 
účastníkov 

Rokovania so zástupcami dôležitých inštitúcií 
(štátne úrady, lesníci, farmári, armáda, 
vodohospodári a podobne) 

14 145 

Prezentácie a exkurzie pre odbornú verejnosť a 
študentov 13 263 

Brigády, exkurzie a prezentácie pre deti, mládež 
a širokú verejnosť 19 448 

Výstavy 19 9200 

Účasť na konferenciách 
Protection of White-Tailed-Eagle in the Danube-valley (18.-19.10.2011) – Szekszárd - 40 
účastníkov  

Danube Nature & Culture Tourism Conference (8.11.2011) - Viedeň - 34 účastníkov 

Venkovská krajina (19. -22.5.2011) – Hostětín 

Mokrade pre budúcnosť (19.-20.5.2011) – Banská Bystrica 

Žitný ostrov 3000 (29.11.2011) – Dunajská Streda 

Feriancove dni (24.-25.11.2011) – Bratislava 

 

Deň Dunaja 2011 a Dunajský majster umenia 

 

Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj 
so sídlom v Budapešti organizuje každoročne 
29. júna Deň Dunaja, do ktorého sú zapojené 
všetky krajiny, cez ktoré preteká rieka Dunaj. 
V tento deň každá krajina organizuje viacero 
podujatí, ktorých hlavnou témou je rieka Dunaj. 
Sú to odborné konferencie, výstavy, stretnutia 
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a akcie pre verejnosť. Nezabúda sa ani na deti a mládež, pre ktoré sú pravidelne zaujímavé 
exkurzie a súťaže. Tento rok sa na ich realizácii podieľalo aj Bratislavské regionálne 
ochranárske združenie.  
Významnou akciou bola medzinárodná výtvarná súťaž Dunajský majster umenia, ktorá sa 
konala už po ôsmykrát. Súťaž je určená pre 2-3 členné skupiny žiakov, ktoré spolu so svojím 
učiteľom v rámci prírodopisu alebo výtvarnej výchovy absolvujú prechádzku do okolia rieky, 
potoka alebo inej mokrade. Počas vychádzky sa dozvedajú zaujímavosti o živote okolo vôd 
a spoznávajú význam mokradí pre životné prostredie. Na mieste potom vytvoria menšie alebo 
väčšie umelecké dielka z prírodného materiálu. Môžu to byť obrázky z kamienkov, kôry, 
listov, kvetov alebo modely zvieratiek a vtáčikov, či kúska krajiny. Všetko je len na fantázii 
samotných mladých tvorcov. Na konci je potrebné všetky dielka odfotografovať a zaslať 
organizátorovi súťaže. V roku 2011 sa do súťaže zapojilo 18 prác zo 7 škôl. Víťazom sa stalo 
dielo nazvané Dunaj  vytvorené žiakmi zo ZŠ s VJM Marcelová.  
Slávnostné odovzdávanie cien víťazom Dunajského majstra umenia (vecné ceny, vyhliadková 
plavba loďou po Dunaji) sa konalo pri príležitosti osláv Dňa Dunaja v Gabčíkove, kde BROZ 
pripravilo pre víťazov ale aj pre širokú verejnosť množstvo sprievodných akcií – interaktívna 
výstava Zo života dunajských vtákov, premietanie prírodopisných dokumentárnych filmov, či 
varenie guláša. 
 

 

Dielko žiakov zo ZŠ s VJM Marcelová s príznačným názvom Dunaj 
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PROJEKTY BROZ 

 
V roku 2011 pokračovala realizácia rozbehnutého projektu LIFE+ Ochrana vtáctva 
Podunajska, medzinárodného projektu Danubeparks, projekt Ochrana pieskov Záhoria, či 
projekt Ochrana hraboša severského panónskeho. Aktívne sme sa s projektom ochrany 
Dunajskej divočiny zapojili aj do iniciatívy Nadácie Pontis Dobrá krajina, ktorá pomáha 
získavať prostriedky od individuálnych a firemných darcov na financovanie prospešných 
aktivít.  

Projekt LIFE06 NAT/SK/000115 – Ochrana pieskov Záhoria 

Obnova a manažment spoločenstiev pieskových dún vo vojenskom výcvikovom priestore 
Záhorie  

 

V roku 2006 sme začali realizovať projekt podporený Európskou komisiou v rámci programu 
LIFE. Tento projekt je na Slovensku prvou lastovičkou začínajúcej spolupráce ochranárov 
s rezortom obrany. Príjemcom bol Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie (VTSÚ), 
partnermi boli Štátna ochrana prírody SR, Správa chránenej krajinnej oblasti Záhorie 
a BROZ. Počas realizácie projektu sme sa zameriavali na obnovu biotopov pieskových dún 
na troch projektových lokalitách, UEV Bežnisko, UEV Šranecké piesky a UEV Kotlina. 
Všetky tri lokality sú aktívne využívané na vojenskú činnosť. Koniec projektu bol 
naplánovaný na rok 2011. 
Prirodzené nelesné spoločenstvá vytvorené na otvorených pieskových dunách patria k najviac 
ohrozeným nelesným biotopom v strednej Európe. V oblasti Borskej nížiny predstavujú tieto 
spoločenstvá prioritný biotop európskeho významu: 2340 Vnútrozemské panónske pieskové 
duny a biotop európskeho významu: 4030 Vresoviská. Biotopy nespevnených pieskových dún 
sa vyznačujú výskytom viacerých kriticky ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov, 
ktoré tu vytvárajú jedinečné spoločenstvá. Z významných psamofytných druhov rastlín sa tu 
hojne vyskytuje napr. kavyľ piesočný (Stipa borysthenica), klinček neskorý (Dianthus 
serotinus), kolenec jarný (Spergula morisonii), lykovec voňavý (Daphne cneorum) a ďalšie. 
Zo živočíchov sú významné najmä psamofilné druhy bezstavovcov (Hymenoptera, 
Coleoptera, Neuroptera, Lepidoptera, Orthopterax, a iné), ktoré sa na Slovensku vyskytujú 
len na niektorých izolovaných lokalitách na Borskej nížine. Z množstva druhov možno 
uviesť: očkáň (Hipparchia statilinus), očkáň (Hypenophele lupina), koník juhovýchodný 
(Dociostaurus brevicollis),  bystruška (Amara infima) ap. Niekoľkoročné mapovania 
rastlinných a živočíšnych spoločenstiev poukázali na nutnosť realizácie manažmentových 
opatrení.  
V časti Záhoria mimo vojenského obvodu sa nachádzajú len dve malé izolované lokality 
s výskytom prioritného biotopu európskeho významu 2340 Vnútrozemské panónske pieskové 
duny, ktorých výmera nepresahuje 15 hektárov. Najrozsiahlejšie a najzachovalejšie biotopy 
2340 Vnútrozemské panónske pieskové duny a 4030 Vresoviská sa v rámci celého Slovenska 
nachádzajú práve vo Vojenských výcvikových priestoroch VO Záhorie, kde sa uvedené 
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biotopy zachovali na stovkách hektárov hlavne vďaka pravidelnému narúšaniu pôdneho krytu 
pri vojenskej činnosti. Tieto tzv.  „dopadové plochy“ (strelnice) boli zaradené i do sústavy 
Natura 2000.  
Biotopy 2340 Vnútrozemské panónske pieskové duny a 4030 Vresoviská zastúpené 
na dopadových plochách vo Vojenskom obvode Záhorie sú taktiež silno ohrozené náletom 
sukcesných drevín. Nastupujúcou sukcesiou sú najviac ohrozené vzácne psamofytné druhy 
rastlín a živočíchov, a to v dôsledku postupných zmien životných podmienok, smerujúcich až 
k úplnému zániku pôvodného biotopu a jeho premene na druhovo chudobné borovicové, resp. 
agátové porasty. Tento problém sa nám darí úspešne riešiť práve realizáciou projektu LIFE.  
V spolupráci s vojenskými užívateľmi 
pozemkov (VTSÚ Záhorie) boli správou 
CHKO Záhorie (ŠOP SR) pre projektové 
lokality počas projektu pripravené, 
prerokované a sfinalizované Programy 
starostlivosti, v ktorých je zohľadnené 
vojenské využitie území, ako aj záujmy 
ochrany prírody. Počas trvania projektu boli 
manažmentové zásahy vykonané spolu na 572 
ha.  
Zorganizovali sme niekoľko študijných ciest, 
v roku 2010 mali naši spolupracovníci 
možnosť vidieť, ako pristupujú k problémom 
ochrany prírody maďarskí kolegovia vo 
Vojenskom výcvikovom priestore Várpalota 
pri Balatone. Na projektových lokalitách sú 
inštalované náučné tabule, ktoré informujú 
o prírodných hodnotách územia 
a problematike ochrany prírody vo vojenských 
obvodoch. Pravidelne publikujeme články 
o ochrane prírody v armádnom magazíne 
Obrana, ktorý nachádza svojich čitateľov 
najmä v radoch profesionálnych vojakov a členov ozbrojených síl SR. Pripravili sme tiež 
informačnú brožúrku o Vojenskom obvode Záhorie, zameranú najmä na nelesné biotopy 
nachádzajúce sa na projektových lokalitách, aktívne využívaných strelniciach. Pre kolegov 
z rezortu obrany, ako aj ostatných záujemcov, sme pripravili viacero seminárov, kde sa 
účastníci mohli dozvedieť viac o projekte, ako aj o ochrane prírody vo vojenských obvodoch 
na Slovensku a v okolitých krajinách. Pevne veríme, že úspešná realizácia projektu dáva 
dobrý predpoklad, že podobná spolupráca rezortu obrany so štátnymi, ako aj neštátnymi 
organizáciami zaoberajúcimi sa ochranou prírody, bude pokračovať a rozvíjať sa aj 
do budúcnosti. Vojenské obvody sú pre zachovanie biodiverzity veľmi dôležité, preto 
prikladáme tejto spolupráci a šíreniu povedomia medzi vojakmi veľký význam aj 
do budúcnosti. 
Viac informácií o projekte môžete nájsť na http://sands.broz.sk/.  
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Projekt LIFE07 NAT/SK/000707 – Ochrana vtáctva 
Podunajska 

Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v 
prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja  

Medzinárodný projekt Ochrana populácií ohrozených 
druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej 
delty Dunaja podporila v roku 2008 Európska komisia 

z programu LIFE+, finančne prispieva aj Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo 
životného prostredia a vôd Maďarska. Cieľom projektu, ktorý trvá od roku 2009 do roku 2013 
je zlepšenie stavu ochrany vtákov lužných lesov, ktoré sú chránené v Chránenom vtáčom 
území CHVÚ Dunajské luhy a Chránenom vtáčom území (SPA) Szigetköz, konkrétne rybárik 
riečny (Alcedo atthis), kačica chrapľavá (Querquedula querquedula), kačica chripľavá (Anas 
strepera) volavka purpurová (Ardea purpurea), bocian čierny (Ciconia nigra), kaňa močiarna 
(Circus aeruginosus), ďateľ čierny (Dryocopus martius), volavka striebristá (Egretta 
garzetta), orliak morský (Haliaeetus albicilla), bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus), haja 
tmavá (Milvus migrans), chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax), brehuľa hnedá (Riparia 
riparia), rybár riečny (Sterna hirundo) a kalužiak červenonohý (Tringa totanus). Všetky 
projektové aktivity sú zamerané priamo na zlepšenie životných podmienok pre tieto cieľové 
druhy a revitalizáciu ich hniezdnych a potravných biotopov. 
Medzi najvýznamnejšie projektové aktivity patrí obnova dunajských ramien a mokradí. 
Realizátorom slovenskej časti je projektový partner Vodohospodárska výstavba, š. p., ktorý 
pracuje na navrátení vody do dnes takmer vyschnutého močiara Istragov pod Gabčíkovom 
a zlepšenie vodného režimu v mokradi Dunajské kriviny pri Dobrohošti. Maďarský partner 
Severodunajské riaditeľstvo životného prostredia a vôd ÉDUKÖVIZIG pripravuje opätovné 
napojenie riečneho ramena Szárazerdei a revitalizáciu a močarín Ásványi v Maďarsku.  
Odbornú stránku projektu má na starosti Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave. Úlohou pracovníkov Katedry zoológie je priebežne monitorovať stav cieľových 
druhov vtákov a ďalších významných skupín živočíchov aj rastlín počas celého projektu. 
Pozitívne zmeny v početnosti vzácnej fauny a flóry budú významným ukazovateľom 
úspešnosti projektových zásahov. Výsledky monitoringu budú na záver projektu zhrnuté 
v pútavej obrazovej knižnej publikácii „Vtáky Dunajských luhov“. Okrem toho partneri 
z Vodohospodárskej výstavby, š. p.,  sledujú aj hydrologické vlastnosti riečnych ramien 
na vopred vybraných lokalitách.  
V roku 2011 zasadli dva medzinárodné riadiace výbory projektu – 19.1.2011 v Bratislave, 
16.11.2011 v Bodíkoch. Členmi sú zástupcovia projektových partnerov a významných 
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slovenských aj maďarských inštitúcií. V priebehu roka boli spracované viaceré technické 
dokumentácie zamerané na revitalizáciu lokalít v ramennej sústave. Počas roka bola 
na viacerých miestach prezentovaná interaktívna projektová výstava o živote vtákov 
na Dunaji, ktorú pripravil projektový partner maďarský SZITE.  Celkovo od roku 2010 bola 
prezentovaná na trinástich miestach a prezrelo si ju približne 5500 návštevníkov.  
 
V roku 2011 prebehlo 13 stretnutí so stakeholdermi, bolo zorganizovaných 5 exkurzíí a 7 
prezentácií pre študentov, 11 exkurzíí 8 prezentácií pre verejnosť pričom veľmi úspešné boli 
akcie Danubeday a Deň otvorených dverí na MŽP SR. Projektoví manažéri sa zúčastnili 
na dvoch zahraničných konferenciách v Českej republike. K aktivitám projektu bolo 
vydaných 5 tlačových správ, 6 článkov v slovenských aj zahraničných tlačových médiách a 2 
rozhasové reportáže v Slovenskom rozhlase a v maďarskom rádiu. Dva krát bol 
zorganizovaný networking s českými a maďarskými partnermi, jeden na Veľkolélskom 
ostrove a jeden v Illmitz v Národnom parku  Neusiedler See-Seewinkel v Rakúsku.  
Projektová webstránka www.dunaj.broz.sk/vtaky.  

 
 
 
 
 
 
 

Z akcie Danubeday  
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Projekt DANUBEPARKS - Sieť chránených území na Dunaji - tvorba a 
realizácia medzinárodných stratégií pre zachovanie prírodného dedičstva 
na Dunaji  

                                 
Medzinárodný projekt DANUBEPARKS (11.3.2009-29.2.2012) sa v roku 2011 chýlil 
k záveru, a preto všetci projektoví partneri vrátane BROZ intenzívne pracovali na finalizácii 
praktických ochranárskych opatrení na lokalitách projektového územia, ako aj na vypracovaní 
dôležitých strategických dokumentov. 
V rámci projektu 12 partnerských chránených území z 8 dunajských krajín, od Nemecka až 
po Rumunsko, spolupracuje na realizácii ochranárskych zámerov pozdĺž celého Dunaja. 
Zo Slovenska sa do tohto projektu ako partneri zapojili Bratislavské regionálne ochranárske 
združenie (BROZ) a Štátna ochrana prírody SR. Cieľovými územiami sú u nás CHKO 
Dunajské luhy a CHKO Záhorie. Rakúsky Národný park Donau-Auen je vedúcim partnerom 
tohto projektu.  

Projekt sa zameriava na ochranárske aktivity v rôznych oblastiach, jednou z nich je 
revitalizácia vodného režimu. V rámci zlepšovania prietočnosti  ramien BROZ spolu so 
Štátnou ochranou prírody SR a mimovládnymi organizáciami Pangea a UMBRA 
zorganizovali čistenie kanálov neďaleko Gabčíkova, ktoré sú zaplavované vzdutím zospodu a 
majú strategickú úlohu pre migráciu rýb a ich neresenie. Boli odstránené prekážky 
na siedmich miestach a cieľový úsek úplne vyčistený a spriechodnený. 

 
V máji 2011 v spolupráci s odborníkmi z Výskumného ústavu vodného hospodárstva, š.p.,  
bola vypracovaná štúdia zaoberajúca sa problematikou Devínskeho ramena. Analyzuje 
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históriu vzniku a zmien morfológie ramena, analýzu sedimentov, prietokov a hladinových 
režimov. Na základe získaných údajov štúdia navrhla postup pri plánovanom sprietočnení 
ramena (otvorenie vtoku a výtoku odstránením brehového opevnenia a odstránenie bariér 
vytvorených súčasným telesom cesty, ktorá pretína rameno). Návrhy opatrení i možnosti 
ďalšieho postupu boli prerokované na spoločnom stretnutí so zástupcami Krajského úradu 
životného prostredia v Bratislave, Štátnej ochrany prírody, Slovenského vodohospodárskeho 
podniku, š.p., Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. a Mestskej časti Devín na Miestnom 
úrade v Devíne 21. júla (naplánované revitalizačné úpravy budú zrealizované v rámci nového 
projektu BROZ LIFE10 NAT/SK/080 Ochrana a obnova území NATURA 2000 

v cezhraničnom regióne Bratislavy, ktorý začína 1.1.2012). Zlepšovaniu vodného režimu sa 
BROZ venovalo aj na území Veľkolélskeho ostrova  rekonštrukciou vodohospodárskeho 
objektu s možnosťou regulovať výšku vodnej hladiny.  
 
V rámci projektu je BROZ koordinujúcim partnerom pre aktivity zamerané na manažment 
lužných oblastí. V spolupráci s projektovými partnermi BROZ vypracovalo smernice 
pre trvalo udržateľné lesné hospodárstvo v týchto oblastiach. Prakticky BROZ zabezpečovalo 
v roku 2011 starostlivosť o vysadené dreviny, odstraňovanie inváznych drevín 
na Veľkolélskom ostrove Javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides),  Jaseň červený 
(Fraxinus pennsylvanica), Jaseň americký (Fraxinus americana), inváznej kroviny Beztvarec 
krovitý (Amorpha fruticosa) v Chľabe, orezávanie hlavových vŕb, či obnovu lesostepí 
na Ostrovných lúčkach. V spolupráci s rakúskymi partnermi z Národného parku Donau-Auen 
bola vypracovaná stratégia ochrany dunajských luhov v cezhraničnej oblasti. 
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Vlajkovými projektovými druhmi sú orliak morský (Haliaeetus albicilla), dunajské jesetery 
Acipenser gueldenstaedti). BROZ zabezpečovalo počas roka 2011 aktivity zamerané 
na praktickú ochranu tohto vzácneho dravca (priebežný monitoring, prikrmovanie) ako aj 
opatrenia smerujúce k zlepšeniu hniezdnych podmienok – inštalácia 6 umelých hniezdnych 
podložiek. V marci BROZ v spolupráci s Národným parkom Donau-Auen a Zoologickým 
krúžkom zorganizovali verejnú prednášku o ochrane orliaka na Prírodovedeckej fakulte UK 
v Bratislave. Stav slovenskej populácie orliaka bol prezentovaný v rámci medzinárodnej 
konferencie o problematike ochrany orliaka v maďarskom Szekszárde. Záväzne bol prijatý 

medzinárodný Akčný plán na ochranu 
orliaka morského (Haliaeetus albicilla) pozdĺž Dunaja.  
 
V prípade ďalších dvoch vtáčích druhov, kulíka riečneho (Charadrius dubius) a brehule 
riečnej (Riparia riparia), ktoré sú výbornými indikátormi vysoko dynamického prostredia 
dunajskej lužnej krajiny, sa projektový partneri spojili za účelom monitoringu ich populácie 
pozdĺž celého Dunaja. Monitoring prebiehal v dvoch kolách v období máj - júl 2011. Partner 
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BROZ mal za úlohu zmapovať rakúsko-slovenský úsek medzi Linzom a Komárnom (rkm 
2135-1770).  
 
Súčasťou projektu je aj podpora prírodného turizmu na Dunaji, čomu boli venované dva 
tématické workshopy (Királyrét, HU a Belene, BG) a konferencia vo Viedni, ktorých sa 
zúčastnili aj zástupcovia BROZ. V rámci tradičného každoročne organizovaného kultúrneho 
festivalu s tematikou Dunaja v rakúskom Orthe BROZ aj tento rok prezentovalo slovenskú 
kultúru, ochranu prírody v dunajských luhoch ako aj tradičnú kuchyňu. V rámci projektu aj 
naďalej pokračovalo BROZ v  navštevovaní partnerských chránených území v rámci 
výmenných stáží. V poslednom roku projektu absolvovali takýto študijný pobyt v rakúskom 
Národnom parku Donau-Auen Ondrej Zsigray a Michaela Bartíková. 
V poslednom roku projektu partneri pripravili a podali aj zámer pokračovania projektu 
pod názvom DANUBEPARKS STEP 2.0 - Sieť chránených území na Dunaji ako platforma 
pre zachovanie prírodného dedičstva Dunaja a sieť sa rozrástla z pôvodných 12 partnerov 
na 15. 
Viac o sieti a aktivitách Danubeparks je možné nájsť na hlavnej projektovej 
stránke www.danubeparks.org. 
 

 
 

Projekt LIFE08 NAT/SK/000239 – Ochrana hraboša severského panónskeho 

Projekt LIFE08 NAT/SK/000239 Ochrana hraboša severského panónskeho bol finančne 
podporený prostredníctvom programu Európskej komisie LIFE + a Ministerstva životného 
prostredia. Na projekte BROZ spolupracuje s ďalšími 6 partnermi: Výskumným ústavom 
vodného hospodárstva, Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského, Národným 
parkom Neusiedler See – Seewinkel z Rakúska, Združením Pisztráng Kör z Maďarska, 
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Spoločnosťou pre štúdium a ochranu cicavcov z Holandska a Ministerstvom životného 
prostredia Slovenskej republiky. Projekt sa začal 1. januára 2010 a potrvá do 31. decembra 
2015.  

 
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie v súčasnosti nepriaznivého stavu ochrany 

hraboša severského panónskeho (Microtus oeconomus mehelyi), endemického poddruhu 
hraboša severského, ktorý sa vyskytuje len na juhozápadnom Slovensku, vo východnom 
Rakúsku a severozápadnom Maďarsku. Medzi hlavné aktivity projektu patrí obnova vodného 
režimu Čiližského potoka a priľahlých mokradí a prinavrátenie tradičného kosenia trstinových 
porastov a vlhkých lúk v oblastiach výskytu hraboša severského panónskeho. Projekt je 
realizovaný na 16 územiach európskeho významu, z ktorých 12 sa nachádza na Slovensku. Sú 
to tieto: Martovská mokraď, Listové jazero, Dunajské trstiny, Dunajské luhy, Severný 
Bodický kanál, Alúvium Starej Nitry, Čiližske močiare, Číčovské luhy, Hrušov, Šúr, 
Biskupické luhy a Pohrebište.  

Rovnako ako v roku 2010, aj v roku 2011 prebiehal intenzívny výskum súčasného 
rozšírenia, populačnej ekológie, genetickej variability a biotopových nárokov cieľového 
druhu. Vypracovanie štúdií má na starosti projektový partner Prírodovedecká fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave. Výsledky terénneho odchytu na projektových lokalitách 
v roku 2011 dokázali výskyt cieľového druhu na 29 lokalitách z celkových 72. Z hľadiska 
priestorového rozšírenia cieľového druhu sa zistilo, že populácie prežívajú v troch 
izolovaných lokalitách (inundačná zóna Dunaja, Alúvium Starej Nitry a Čiližský potok), 
ktorých prepojenie je momentálne neznáme. V roku 2011 boli pri odchytoch odobrané aj 
vzorky tkaniva, ktoré sa momentálne analyzujú na určenie miery genetickej izolácie 
skúmaných populácií. Informácie získané pri terénnom výskume boli využité ako podklad 
pri návrhu rozšírenia SKUEV0227 Čiližské močiare v rámci aktualizácie národného zoznamu 
území európskeho významu. 

Jednou z najvýznamnejších projektových aktivít je revitalizácia Čiližského potoka 
a priľahlých mokradí Číčovskej oblasti. Partnerom zodpovedným za vypracovanie štúdií 
na optimalizáciu vodného režimu v projektových lokalitách je Výskumný vodohospodársky 
ústav (VÚVH). V roku 2011 prebehli nasledujúce aktivity: bol dobudovaný a sprevádzkovaný 
fyzikálny model zhybiek na Čiližskom potoku, vytvorený hydrodynamický matematický 
model prúdenia v Čiližskom potoku, ako aj hydrologický zrážkovo-odtokový model 
pre výpočet vodnej bilancie v mokradiach Číčovskej oblasti. Vo vybraných lokalitách boli 
osadené meracie sondy pre sledovanie interakcie režimu podzemných a povrchových vôd. 
V rámci hydrobiologického monitoringu sa počas roka 2011 vykonali a zhodnotili prvé tri 
odbery podzemných vôd v siedmych vybraných lokalitách pozdĺž Čiližského potoka. 

Partner projektu Ministerstvo životného prostredia začalo v júni roku 2011 
administratívno-správny proces na  zaradenie Čiližského potoka do siete NATURA 2000. 
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V auguste 2011 vláda SR uznesením vlády SR č. 577 schválila aktualizáciu národného 
zoznamu území európskeho významu, v rámci ktorej bola pôvodná centrálna časť Čiližského 
potoka s rozlohou 61,48 ha (SKUEV 0227 Čiližské močiare) rozšírená o horný a dolný úsek 
toku Čiližského potoka, ako aj okolité mokrade v oblasti Čiližskej Radvane. Tieto územia boli 
identifikované ako jedna z najpočetnejších lokalít výskytu hraboša severského panónskeho 
na Slovensku. Plocha rozšíreného územia (SKUEV 1227 Čiližské močiare) tak v súčasnosti 
predstavuje 329,58 ha, pričom administratívne patrí do 6 katastrálnych území: Číčov, Čiližska 
Radvaň, Gabčíkovo, Ižop, Kľúčovec, Pataš a Veľký Meder. V októbri 2011 bol aktualizovaný 
zoznam zaslaný do Európskej komisie a v januári 2012 bol predložený na medzirezortné 
pripomienkové konanie. Vyhlásenie SKUEV 1227 Čiližské močiare je plánované 
v najbližších týždňoch. 

Jedným z cieľov projektu je aj obnovenie tradičného manažmentu trstinových porastov 
a lúk. V decembri 2011 sme začali realizovať pilotné kosenie trstinových porastov na ploche 
cca 13,5 ha v SKUEV 0077 Dunajské trstiny. Trstina je kosená za pomoci poloautomatickej 
kosačky vyrobenej špeciálne na tento účel. V dôsledku desaťročia trvajúcej absencie 
starostlivosti o porasty je kvalita trstiny pomerne nízka a preto ju momentálne nie je možné 
využiť. V lete 2011 bolo skúšobne pokosených niekoľko menších plôch trávnatých biotopov 
o rozlohe cca 6,3 ha v SKUEV 0077 Dunajské trstiny. Na jar 2012 je plánované zatrávnenie 
16,2 ha ornej pôdy v navrhovanom SKUEV 1227 Čilížske močiare (v k.ú. Čiližska Radvaň), 
kde sa nachádza jedna z najväčších známych populácií hraboša severského panónskeho 
na Slovensku. Zloženie osevnej zmesi bude blízke prirodzeným spoločenstvám pôvodne sa 
vyskytujúcim v tejto oblasti. 

Maďarský partner projektu Pisztráng Kör v júni 2011 dokončil realizáciu interaktívnej 
putovnej výstavy Život hraboša severského panónskeho v mokradiach Podunajska. Výstava 
pozostáva z veľkoplošných panelov vytvárajúcich spolu imitáciu hrabošej nory, 
multimediálnej plochy na premietanie dokumentárneho filmu o živote hraboša, video 
laboratória na analýzu sovích vývržkov, aktivít zmyslového poznávania, veľkoplošnej 
skladačky Žitného ostrova, modelu potravného reťazca, magnetickej tabule s tematikou 
revitalizácie Čiližského potoka, ai. Výstava bola minulý rok v Maďarsku nainštalovaná na 6 
miestach a navštívilo ju viac ako 3700 ľudí. Vo feburári 2012 sa výstava presunula 
na Slovensko a 2. februára bola na Ministerstve životného prostredia slávnostne otvorená 
pre verejnosť. Výstava bude v nasledujúcich rokoch putovať po mestách a obciach 
Podunajskej nížiny. 

Dôležitou súčasťou projektu je sprostredkovanie informácií a priebežných výsledkov 
projektu širokej verejnosti s cieľom zvýšenia ich informovanosti o potrebe ochrany cieľového 
druhu a jeho biotopov. V rámci propagačných aktivít boli v roku 2011 vytvorené návrhy 
a zrealizovaná produkcia projektových tričiek, pier a textilných hrabošov. Vytvorené boli 
texty a grafické spracovanie informačných letákov v štyroch jazykových mutáciach 
(slovenská, anglická, nemecká a maďarská) a navrhnutých 6 druhov propagačných nálepiek. 
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Takisto bol navrhnutý textový a grafický dizajn náučných panelov, ktoré budú v priebehu 
roka 2012 inštalované v rôznych projektových lokalitách na Slovensku, Rakúsku a Maďarsku.  

V rámci zdieľania informácií a výmeny skúseností medzi projektovými partnermi sa 
začiatkom júla 2011 uskutočnila v poradí druhá študijná návšteva v Holandsku 
pre slovenských a rakúskych zoológov. V septembri 2011 boli zorganizované ďalšie dve 
študijné návštevy – jedna v Rakúsku (NP Neusiedler See-Seewinkel) a druhá na Slovensku 
v projektových lokalitách pozdĺž Čiližského potoka (Čiližská Radvaň, Gabčíkovo), v UEV 
Dunajské trstiny a UEV Čičovské luhy. 23.-24. júna sa uskutočnila študijná návšteva 
v Chránenej krajinnej oblasti Szigetkőz, kde boli projektovým partnerom, kľúčovým osobám 
a inštitúciám prezentované ukážky úspešnej revitalizácie mokradí, ako aj ochranársky vhodnej 
lesníckej a vodohospodárskej praxe. 20. až 21. októbra prebehla exkurzia do NP Fertő-Hanság 
v Maďarsku, ktorá bola zameraná predovšetkým na praktickú ukážku tradičnej starostlivosti 
o trstinové porasty. V priebehu roka 2011 bolo usporiadaných 7 prezentácií projektu 
pre študentov a verejnosť, na ktorých sa zúčastnilo celkovo 338 účastníkov. Aktivity 
a priebežné výsledky projektu boli taktiež prezentované širokej verejnosti na festivaloch 
s odhadovanou účasťou minimálne 550 ľudí. 

Realizácia dokumentárneho filmu o živote hraboša severského panónskeho, ktorú má 
na starosti maďarský projektový partner Pisztráng Kőr, v roku 2011 úspešne napredovala. 
Natáčanie prebiehalo vo voľnej prírode a v teráriu s párikom hrabošov špeciálne odchytených 
pre tento účel. Kratšia 10-minútová verzia filmu použiteľná na prezentačné účely bude hotová 
v máji/júni 2012, finalizácia hlavného 30-minútového filmu je plánovaná na koniec roka 
2013.  
http://www.dunaj.broz.sk/microtus/ 
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Kosenie trstinových porastov v území európskeho významu Dunajské trstiny. 

 

 

Interaktívna výstava Život hraboša severského panónskeho  

 

Dunajské luhy - vzácna a nepoznaná divočina na prahu veľkomesta 

 
Projekt Dunajské luhy - vzácna a nepoznaná divočina 
na prahu veľkomesta, čaká na svoju realizáciu v rámci celého 
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súboru 72 schválených projektov programu Dobrá krajina. Tento program je zameraný  na 
rozvoj individuálneho darcovstva na Slovensku. 
Cieľom projektu je priblíženie problematiky ochrany lužných lesov a zapojenie verejnosti do 
konkrétnych ochranárskych aktivít. Je zameraný na ochranu biodiverzity tzv. "vnútrozemskej 
delty Dunaja", implementáciu sústavy Natura 2000 v oblasti Dunajských luhov, revitalizáciu 
vybraných lokalít a zapojenie verejnosti do konkrétnych činností na pomoc prírode. Projekt 
pozostáva z piatich hlavných aktivít, ktoré budú zamerané na praktickú ochranársku činnosť. 
Viacero aktivít bude určených pre dobrovoľníkov, ktoré pod vedením špecialistov BROZ 
budú v teréne realizovať brigády zamerané na dosiahnutie želaného stavu. Príkladom takejto 
aktivity je napríklad plánované zbieranie odpadu v chránených územiach s dobrovoľníkmi 
z firiem aj z radov verejnosti.  
http://www.dobrakrajina.sk/ 

 

 

 

EDIČNÁ ČINNOSŤ BROZ  
V roku 2011 sme vydali nasledovné publikácie: 
Benefičný kalendár na rok 2012: 

 
Kalendár bol nafotený na podporu ochrany dunajských lužných lesov.  
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Obojstranný poster a kalendár na rok 2012: 
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BROZ V MÉDIÁCH 
Články v tlači 
1.4. 2011 Snahy ochranárov oživiť vodný režim devínskeho ramena - Devínčan 4/2011, 
ročník IX 
 
16.1. 2011 Nové nálezy hraboša severského panónskeho (Microtus oeconomus mehelyi) v 
oblasti Podunajskej roviny - Folia faunistica slovaca 2011, 16 (1): 19-23, online 
http://zoology.fns.uniba.sk/ffs/pdf/FFS-16-05-Miklos-et-al-2011.pdf 

Ochrana hraboša v Podunajsku cez medzinárodný projekt LIFE +, Lesnícke a poľovnícke 
noviny, online: http://www.lesnickenoviny.sk/lesnictvo/74-ochrana-hrabosa-v-podunajsku-
cez-medzinarodny-projekt-life 

Ochrana hraboša severského panónskeho (Microtus oeconomus mehelyi), Enwet.org, online: 
http://www.enwet.org/files/prednasky/08-
biologie_a_ochrana_mokr_druhu/Katarina.Tuharska.Ochrana.Hrabosa.Severskeho.pdf 

Exkurzia do maďarského národného parku Ferto-Hansag viedla k obnoveným mokradiam, 
Firemne spravy.sk, online: http://www.firemnespravy.sk/exkurzia-do-madarskeho-narodneho-
parku-ferto-hansag-viedla-k-obnovenym-mokradiam/ 
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http://www.lesnickenoviny.sk/lesnictvo/74-ochrana-hrabosa-v-podunajsku-cez-medzinarodny-projekt-life
http://www.lesnickenoviny.sk/lesnictvo/74-ochrana-hrabosa-v-podunajsku-cez-medzinarodny-projekt-life
http://www.enwet.org/files/prednasky/08-biologie_a_ochrana_mokr_druhu/Katarina.Tuharska.Ochrana.Hrabosa.Severskeho.pdf
http://www.enwet.org/files/prednasky/08-biologie_a_ochrana_mokr_druhu/Katarina.Tuharska.Ochrana.Hrabosa.Severskeho.pdf
http://www.firemnespravy.sk/exkurzia-do-madarskeho-narodneho-parku-ferto-hansag-viedla-k-obnovenym-mokradiam/
http://www.firemnespravy.sk/exkurzia-do-madarskeho-narodneho-parku-ferto-hansag-viedla-k-obnovenym-mokradiam/


Hraboša chcú zachrániť cez medzinárodný projekt, Pozri.sk, online: 
http://spravy.pozri.sk/clanok/Hrabosa-severskeho-chcu-zachranit-cez-medzinarodny-
projekt/151258 

Začala sa výstava o vzácnom močiarnom hrabošovi, Econnect.cz, online, 
http://ecn.cz/?x=2324579 

Začala sa výstava o vzácnom močiarnom hrabošovi, Ekolist.cz, online: 
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zacala-sa-vystava-o-vzacnom-mociarnom-
hrabosovi 

Otvorenie výstavy zo života hraboša severského panónskeho, Facebook, online: 
http://www.facebook.com/events/183532501746698/ 

Zajtra bude svetový deň mokradí, Changenet.sk, online: 
http://www.changenet.sk/?section=spr&x=519666 

Hraboša chcú zachrániť cez medzinárodný projekt, Ifauna.sk, online: 
http://www.ifauna.sk/clanky/drobne-cicavce/319-hrabosa-severskeho-chcu-zachranit-cez-
medzinarodny-projekt- 
 
Interaktívna ,,učebňa" o živote hraboša severského panónskeho, jozsefnagy.sk, online: 
http://www.nagyjozsef.sk/s-index.php?uzi=medias&hir=26 
 
Interaktívna ,,učebňa" o živote hraboša severského panónskeho, Ministerstvo životného 
prostredia SR, online: http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-
2012/tlacove-spravy-februar-2012/interaktivna-ucebna-zivote-ohrozeneho-druhu-
hrabosa.html 
 
Ochrana hraboša v Podunajsku cez medzinárodný projekt LIFE +, Ministerstvo životného 
prostredia SR, online: http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-
2011/tlacove-spravy-jul-2011/ochrana-hrabosa-podunajsku-cez-medzinarodny-projekt-
life.html 
 
Ochranárske združenie chce zachrániť vzácneho hraboša, Piešťanský týždeň, online:  nie je k 
dispozícii 
 
MŽP SR: Ochrana mokradí a cestovný ruch, TASR, online: 
http://195.46.72.16/free/jsp/search/view/ViewerPure.jsp?Document=..%2F..%2FInput_text%
2Fonline%2F12%2F02%2Ftbbw22d252043.dat.1%40Fondy&QueryText= 
Žiaci môžu spoznať prostredie a život hraboša, ktorý pochádza z doby ľadovej, TASR, online:  
nie je k dispozícii 
 
Žáci mužou poznat život hraboše, který pochádzí z doby ledové, TASR, online:  nie je 
k dispozícii 
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MŽP SR: Ochrana mokradí a cestovný ruch, prestavka.sk, online: http://prestavka.sk/2-
18872/OZNAMENIE:-MZPSR:-Otvorenie-vystavy-Zivot-hrabosa-severskeho-
pan%C3%B3nskeho.xml 
 
Hraboš severský, Slovenský rozhlas, online/audio, rádio reportáž: 
http://www.rozhlas.sk/Hrabos-seversky?l=1&c=0&i=29605&p=1 
 
Život hraboša severského panónskeho v mokradiach Podunajska, enviroportal.sk, online: 
http://enviroportal.sk/kalendar-udalosti/5-02-2012 
 
Aufgespürt!, Geschnatter, print, populárny článok  
 
Močiarne zvieratko hodné ochrany, Delta print, populárny článok  
 
Estimating population differentiation between isolated root vole (Microtus oeconomus) 
populations in the Netherlands  using geometric morphometrics, Lutra - Journal of the Dutch 
Mammal Society, vol 54, nr. 2, dec 2011, print, odborný článok  
 
A lápi póc a kapocs, Csallókoz 39/2011,online populárny článok: 
http://www.csallokozonline.sk/sites/default/files/archiv/39_csallokoz_internetre.pdf 
 
Pocokot is fogtak!, Csallókoz 46/2011, online populárny článok: 
http://www.csallokozonline.sk/sites/default/files/archiv/46_csallokoz_internetre_1.pdf 
 
Ochranári chcú pomôcť obyvateľom mokradí, sme.sk,  online populárny článok: 
http://trnava.sme.sk/c/6125428/ochranari-chcu-pomoct-obyvatelom-mokradi.html 
 
Hraboša severského chcú zachrániť cez medzinárodný projekt, Fúú.sk, online populárny 
článok: http://www.fuu.sk/2011/07/100124-hrabosa-severskeho-chcu-zachranit-cez-
medzinarodny-projekt/ 
 
Hraboša severského chcú zachrániť cez medzinárodný projekt, Webnoviny.sk, online 
populárny článok: http://www.webnoviny.sk/veda-a-technika/hrabosa-severskeho-chcu-
zachranit-c/387721-clanok.html 
 
Hraboša severského chcú zachrániť cez medzinárodný projekt, Ifauna.sk, online populárny 
článok: http://htt.www.ifauna.sk/clanky/drobne-cicavce/319-hrabosa-severskeho-chcu-
zachranit-cez-medzinarodny-projekt- 
 
Ochranárske združenie chce zachrániť vzácneho hraboša, noviny.sk, online populárny článok: 
http://udalosti.noviny.sk/udalosti-clanky/02-02-2012/enviro-ochranarske-zdruzenie-chce-
zachranit-vzacneho-hrabosa.html 
 

 

23  Výročná správa BROZ za rok 2011 

 

 

http://prestavka.sk/2-18872/OZNAMENIE:-MZPSR:-Otvorenie-vystavy-Zivot-hrabosa-severskeho-pan%C3%B3nskeho.xml
http://prestavka.sk/2-18872/OZNAMENIE:-MZPSR:-Otvorenie-vystavy-Zivot-hrabosa-severskeho-pan%C3%B3nskeho.xml
http://prestavka.sk/2-18872/OZNAMENIE:-MZPSR:-Otvorenie-vystavy-Zivot-hrabosa-severskeho-pan%C3%B3nskeho.xml
http://www.rozhlas.sk/Hrabos-seversky?l=1&c=0&i=29605&p=1
http://enviroportal.sk/kalendar-udalosti/5-02-2012
http://www.csallokozonline.sk/sites/default/files/archiv/39_csallokoz_internetre.pdf
http://www.csallokozonline.sk/sites/default/files/archiv/46_csallokoz_internetre_1.pdf
http://trnava.sme.sk/c/6125428/ochranari-chcu-pomoct-obyvatelom-mokradi.html
http://www.fuu.sk/2011/07/100124-hrabosa-severskeho-chcu-zachranit-cez-medzinarodny-projekt/
http://www.fuu.sk/2011/07/100124-hrabosa-severskeho-chcu-zachranit-cez-medzinarodny-projekt/
http://www.webnoviny.sk/veda-a-technika/hrabosa-severskeho-chcu-zachranit-c/387721-clanok.html
http://www.webnoviny.sk/veda-a-technika/hrabosa-severskeho-chcu-zachranit-c/387721-clanok.html
http://htt.www.ifauna.sk/clanky/drobne-cicavce/319-hrabosa-severskeho-chcu-zachranit-cez-medzinarodny-projekt-
http://htt.www.ifauna.sk/clanky/drobne-cicavce/319-hrabosa-severskeho-chcu-zachranit-cez-medzinarodny-projekt-
http://udalosti.noviny.sk/udalosti-clanky/02-02-2012/enviro-ochranarske-zdruzenie-chce-zachranit-vzacneho-hrabosa.html
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01.02.2011, Tlačová správa k Svetovému dňu mokradí, 
http://www.changenet.sk/?section=spr&x=519666 

29.11.2011, Začala sa výstava o živote vtákov v Dunajských luhoch, 
http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2011/tlacove-spravy-
november-2011/zacala-vystava-zivote-vtakov-dunajskych-luhoch-3.html 
 
21.11.2011, Évtizedek után ismét összekapcsolták a Dunát a Szárazerdei-holtággal, 
http://www.agromonitor.hu/index.php/videk/39-videk/5395-evtizedek-utan-ismet-
oesszekapcsoltak-a-dunat-a-szarazerdei-holtaggal 

22.11.2011, Befejezödött a Szárazerdei-holtág rehabilitációja, 
http://www.edukovizig.hu/node/2149 

22.11.2011, V Maďarsku bola slávnostne dokončená revitalizácia dunasjkého ramena 
Szárazerdei, http://www.firemnespravy.sk/v-madarsku-bola-slavnostne-dokoncena-
revitalizacia-dunajskeho-ramena-szarazerdei/ 

30.01.2012, ENVIRO:Rozsiahly močiar pri Gabčíkove budú revitalizovať (The big marsh 
near Gabcikovo wil be revitalised), http://www.appril.com/Spravy/2012/ENVIRO--
Rozsiahly-mociar-pri-Gabcikove-budu-revita.aspx, http://udalosti.noviny.sk/udalosti-
clanky/30-01-2012/enviro-rozsiahly-mociar-pri-gabcikove-budu-revitalizovat.html 

31.01.2012, Začala sa obnova rozsiahleho močiara na Dunaji, http://www.minzp.sk/tlacovy-
servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2012/tlacove-spravy-januar-2012/zacala-obnova-
rozsiahleho-mociara-dunaji.html,  

február 2011, Dunajský majster umenia aj na Slovensku, Enviromagazín 15/2010 

01.02.2010, Veľkolélsky ostrov Island - a unique example of cooperation in the region, DEF 
Bulletin 1-2 2010, pp 10-12 

20.04.2011, V múzeu Vám priblížia život vtákov v Dunajských luhoch, Noviny Zemplína 

Issue 9:2010, LIFE Project on the Conservation of Endangered Bird Species in natural 
Habitats of the Danube Inland Delta, Diversity - Newsletter of CEEweb biodiversity 

07.10.2011, Výstava Život vtákov v dunajských luhoch v Miestnej knižnici Petržalka, 
Petržalské noviny,  

21.11.2011, Holtág-rehabilitáció a Szigetközben, Oxygen Media Csoport, 

22.XI.11, Újra víz alatt a Szárazerdei-holtág (Mŕtve rameno Szárazerdei je opäť pod vodou), 
Mosonmagyaróvár és Kornyéke,  
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23.11.2011, Tájrehabilitació a Szigetközben, Magyar Nemzet,  

Televízne vysielanie 

TV Patriot video , reportáž z vernisáže výstavy, TV reportáž, online: 
http://www.tvpatriot.eu/Aktualne-Spravy.html 
 
ORF, video, TV reportáž o projekte Ochrana hraboša severského panónskeho,  
  
Rozhlasové vysielanie 

Slovenský rozhlas,  O sadení prirodzených druhov drevín 
Maďarské rádio, O revitalizácií mokradí na maďarskej strane projektového územia  
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POĎAKOVANIE 

Najvýznamnejší partneri 

      
Ministerstvo životného prostredia SR  Ministerstvo obrany SR 

              
Štátna ochrana 

prírody SR 
RCOPK Bratislava Správa CHKO Záhorie  Správa CHKO 

Dunajské luhy 
 

 

  
 

Slovenský 
vodohospodársky 

podnik, š.p. 

Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislavská 
vodárenská 

spoločnosť, a.s. 
 

   

Prírodovedecká 
fakulta UK 
Bratislava 

Vojenský technický 
a skúšobný ústav 

Záhorie 

Severodunajské riaditeľstvo životného 
prostredia a vôd, Maďarsko 
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Národný park Donau 
Auen, Rakúsko 

Národný park Fertő-
Hanság, Maďarsko 

Výskumný ústav vodného 
hospodárstva 

 

          
Národný park Neziderské jazero 
 
 
 
 

BROZ je členom:  

    
Dunajské environmentálne fórum  CEEweb pre biodiverzitu 
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Poďakovanie najvýznamnejším donorom 

 
V roku 2011 finančne podporili našu činnosť nasledovné inštitúcie: 

 

 

      
Ministerstvo životného prostredia SR  Európska komisia, program LIFE 

 

 

   
Európska teritoriálna spolupráca, Program juhovýchodná Európa 

 

 

    
   Nadácia Pontis 
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KONTAKTY 
 

 

Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ 

Sídlo: Godrova 3/b, 811 06 Bratislava      

Poštová adresa: Na Riviére 19A, 831 04 Bratislava 

IČO: 31771815, DIČ: 2021575028     

www.broz.sk 

broz@broz.sk 

tel., fax: 02/ 55562693  
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