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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 osem nosných programov na zlepšenie životného prostredia a 
ochranu prírody (biodiverzity) najmä na území bratislavského regiónu.  
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA BROZ 
 

Štatutári BROZ 
RNDr. Tomáš Kušík, PhD. - predseda 

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. – podpredseda 

Ing. Andrea Chorváthová – výkonná riaditeľka 

 

Členovia rady BROZ 
RNDr. Tomáš Kušík, PhD. 

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.   

Mgr. Matúš Kúdela, PhD.  

 

Manažéri projektov v roku 2012 
Mgr. Tomáš Kušík, PhD. – projekt Ochrana vtáctva Podunajska 

Mgr. Katarína Tuhárska, PhD.– projekt Ochrana hraboša severského panónskeho 

Ing. Andrej Devečka/ Mgr. Miroslava Rudá – do 30.9.2012 – projekt Ochrana a obnova 
území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy 

Mgr. Pavol Surovec – projekt Danubeparks Step 2.0, HUSK 

RNDr. Jaromír Šíbl , PhD. – projekt Ochrana dážďovníka obyčajného a netopierov v 
budovách na Slovensku 

Mgr. Lubomira Vavrová, PhD. – Integrovaná ochrana vzácnych druhov motýľov nelesných 
biotopov v ČR a na Slovensku 

 

Ostatní zamestnanci  v roku 2012 
Mgr. Karolína Sobeková, PhD. - projekt Ochrana vtáctva Podunajska 

Mgr. Daniela Pilchová - projekt Ochrana vtáctva Podunajska 

Mgr. Katarína Radvanská – projekt Ochrana vtáctva Podunajska, materská dovolenka 

Mgr. Eva Bušová (do 31.8.) - projekt Ochrana hraboša severského panónskeho 

Mgr. Lucia Leváková (od 1.11.) - projekt Ochrana hraboša severského panónskeho 

Peter Kleman - projekt Ochrana hraboša severského panónskeho 

Ing. Jana Jonášová – projekt Ochrana hraboša severského panónskeho, materská dovolenka 
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RNDr. Martina Jurčovičová – projekt Ochrana hraboša severského panónskeho, materská 
dovolenka 

Mgr. Michaela Bartíková (od 1.7.2012) – projekt Ochrana a obnova území NATURA 2000 
v cezhraničnom regióne Bratislavy 

Mgr. Michaela Godálová (od 1.11.2012) - projekt Ochrana a obnova území NATURA 2000 
v cezhraničnom regióne Bratislavy  

Mgr. Martin Valček  - projekt Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom 
regióne Bratislavy 

Bc. Adriana Holá – projekt Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom  
regióne Bratislavy 

Mgr. Pavol Littera, PhD. – Obnova endemických panónských slanísk a piesočných dún na 
južnom Slovensku 

Mgr. Ján Kaľavský – Ochrana dážďovníka tmavého a netopierov v budovách Slovenska 

Peter Lipovský (od 1.11.2012) – projekt Ochrana dážďovníka tmavého a netopierov 
v budovách Slovenska 

Mgr. Ľubomíra Vavrová – projekt Integrovaná ochrana vzácnych druhov motýľov nelesných 
biotopov v Čechách a na Slovensku  

Mgr. Katarína Klimová – materská dovolenka 

Mgr. Viera Belková (od 1.9.2012) – projekt APUS 

 

Ďalší spolupracovníci v roku 2012 
Mgr. Barbora Vitazková – brigády, akcie pre verejnosť 

 

 

PROJEKTY BROZ 

 
V roku 2012 pokračovala realizácia rozbehnutých projektov LIFE+ Ochrana vtáctva 

Podunajska, projektu Ochrana hraboša severského panónskeho, projektu Ochrana dážďovníka 
tmavého a netopierov v budovách Slovenska. Začala realizácia nových projektov – Ochrana 
a obnova území Natura 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy, projektu Obnova 
endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku v pozícií 
projektového partnera,  takisto sa odštartoval medzinárodný projekt Danubeparks Step 2.0 
a HUSK – Ochrana piesočných a lužných stanovíšť voči inváznym druhom rastlín. Pokračuje 
projekt od Nadácie Pontis Dobrá krajina – Dunajské luhy – vzácna a nepoznaná divočina na 
prahu veľkomesta, pravidelne sa BROZ zapája do podujatí Deň Dunaja a Dunajský majster 
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umenia, Naše mesto od Nadácie Pontis, či pokračuje úspešná spolupráca s IKEA – Sadíme 
stromy pre budúcnosť.  

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 CHVÚ Dunajské luhy a 
SPA Szigetköz, konkrétne rybárik riečny, kačica chrapľavá, kačica chripľavá, volavka 
purpurová, bocian čierny, kaňa močiarna, ďateľ čierny, volavka striebristá, orliak morský, 
bučiačik močiarny, haja tmavá, chavkoš nočný, brehuľa hnedá, rybár riečny a kalužiak 
červenonohý. Všetky projektové aktivity sú zamerané priamo na zlepšenie životných 
podmienok pre tieto cieľové druhy a revitalizáciu ich hniezdnych a potravných biotopov. 
K najvýznamnejším projektovým aktivitám realizovaným v roku 2012 patrí obnova 
dunajských ramien a mokradí. Pracujeme na navrátení vody do dnes takmer vyschnutého 
močiara Istragov pod Gabčíkovom.  
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Ďalej na zlepšení vodného režimu v mokradi Dunajské Kriviny pri Dobrohošti a na Ostrove 
orliaka morského a obnovili sme vodný režim v Prírodnej rezervácii Dolný Rusovský ostrov 
odstránením bariér (prehrádzok) v Rusovskom ramene.  
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Nemenej úspešnou aktivitou realizovanou BROZ v roku 2012 bolo prepojenie a sprietočnenie 
dolného ústia Medveďovského ramena pri obci Sap.  
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K veľmi významným úspechom patrí v rámci projektu obnova 200 m kolmého riečneho brehu 
pri obci Chľaba. Prirodzené hniezdne možnosti na kolmých brehoch riek v dôsledku 
opevňovania brehov vymizli a s nimi aj brehuľa hnedá z územia Slovenska. Vďaka 
zrealizovaným ochranárskym opatreniam sa podarilo navrátiť brehule na naše územia a 
vznikla tu najväčšia kolónia tohto druhu v celom úseku Dunaja. 
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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“. Počas roka bola na 
viacerých miestach prezentovaná interaktívna projektová výstava o živote vtákov na Dunaji, 
ktorú pripravil maďarský projektový partner SZITE.   
V minulom roku ste sa o aktivitách nášho projektu mohli dočítať v 17 článkoch a tlačových 
správach, z toho o záchranných prácach močiara Istragov aj v populárno-vedeckých článkoch 
časopisu NationalGeographic Hungary 
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(http://www.ng.hu/Termeszet/2012/05/szebb_jovo_remenye_a_csallokozi_vizi_elovilagnak, 
http://www.ng.hu/Termeszet/2012/10/ujra_az_isztraganal ).  
 O úspešnej revitalizácii a sprietočnení Medveďovského ramena informoval aj Slovenský 
rozhlas a televízia Jednotka v hlavnom spravodajstve. 

 

 

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

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie 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. Aktivity projektu sa zameriavajú najmä na obnovu vodného 
režimu mokradí a prinavrátenie tradičného kosenia trstinových porastov a vlhkých lúk vo 
vybraných územiach európskeho významu s výskytom hraboša severského panónskeho 
(Dunajské trstiny, Dunajské luhy, Čiližské močiare, Číčovské luhy, Martovská mokraď, 
Alúvium Starej Nitry) 

Výskum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského sa zameriava na súčasné poznanie 
rozšírenie hraboša severského panónskeho na Slovensku. Zahŕňa terénny výskum (odchyty do 
živolovných pascí), zber vývržkového materiálu ako aj spracovanie doteraz publikovaných 
informácií. Prieskum je zameraný na preverenie lokalít výskytu tohto druhu, odhadu 
populácie a veľkosti plôch, na ktorých sa populácie hrabošov vyskytujú. Skúmajú sa aj 
vzdialenosti medzi jednotlivými lokalitami výskytu druhu, ale aj lokalitami, na ktoré sa po 
ukončení projektu môžu hraboše rozšíriť. Doterajší výskum v rokoch 2010 – 2012 bol 
vykonaný na 73 lokalitách, prítomnosť hraboša severského panónskeho bola potvrdená na 29 

http://www.ng.hu/Termeszet/2012/05/szebb_jovo_remenye_a_csallokozi_vizi_elovilagnak
http://www.ng.hu/Termeszet/2012/10/ujra_az_isztraganal
http://www.ng.hu/Termeszet/2012/10/ujra_az_isztraganal
http://www.ng.hu/Termeszet/2012/10/ujra_az_isztraganal
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lokalitách, pričom bolo odchytených 267 jedincov. V roku 2012 bola vypracovaná kompletná 
štúdia rozšírenia cieľového druhu na Slovensku.  

Výskumný ústav vodného hospodárstva vypracoval v uplynulom roku odbornú štúdiu, vrátane 
hydrodynamického, topografického, numerického, simulačného a fyzikálneho modelu, grafov 
a máp, ktoré slúžia ako podklad k plánovaniu, projektovej dokumentácii a realizácii 
obnovných a revitalizačných opatrení na zmenu vodného režimu a celkovú obnovu Čiližského 
potoka.  

Na sprietočnenie horného a stredného úseku Čiližského potoka boli navrhnuté dve zhybky 
v mieste križovania potoka s kanálmi. V štúdii boli tiež identifikované dva problematické 
úseky pre sprietočnenie potoka, a to v obci Pataš, kde na 22,1 rkm je tok upchaný masou 
naplavených rias a tŕstia a pri Ižopskej samote na rkm 13,1 v katastri mesta Veľký Meder, kde 
bolo koryto zasypané skládkou stavebného a komunálneho odpadu. Túto skládku odstránilo 
BROZ v spolupráci s mestom Veľký Meder v auguste, pričom bolo z koryta zasypaného na 
650 m odvezených viac ako 300 ton odpadu.  

Na obnovu vodného režimu mokrade v katastri obce Čiližská Radvaň bola navrhnutá 
rekonštrukcia stavidla na Hánskom kanály a výstavba stavidla na Červenom kanály, ktorými 
bude možné simulovať záplavu mokrade periodicky raz za niekoľko rokov. K  technickým 
opatreniam na revitalizáciu Čiližského potoka a mokrade bola vypracovaná projektová 
dokumentácia a začal sa proces povoľovania stavieb.  

V katastri Čiližskej Radvane sme v roku 2012 začali v území európskeho významu Čiližské 
močiare zakladať trvalé trávnaté porasty na ploche 16,2 ha. Tieto trávnaté porasty vznikajú na 
mieste ornej pôdy intenzívne využívanej na poľnohospodársku produkciu a po výstavbe 
stavidla na Červenom kanály budú tiež periodicky zaplavované. Vytvorené trávnaté porasty 
tak rozšíria biotop hraboša severského panónskeho v lokalite s jednou z najvýznamnejších 
populácii tohto druhu na svete. 

Väčšina lokalít výskytu hraboša severského panónskeho leží mimo aktívnej inundačnej zóny a 
rastúca trstina prispieva k sedimentácii a zanášaniu mokradí, čo po dlhšom čase vyúsťuje do 
zmeny ekosystémov na suché biotopy. Kosenie trstiny je dobrým spôsobom manažmentu 
mokradí a ich zachovania. V území európskeho významu Dunajské trstiny sme pokosili 
trstinu na ploche 38,1 ha. Kosenie trstiny sa vykonáva v zimných mesiacoch mimo 
hniezdneho obdobia vtákov využívajúcich trstinu, pričom pri kosení sa taktiež ponechávajú 
pásy nepokosenej trstiny slúžiace ako dočasné útočiská pre živočíchy kým pokosená trstina 
znovu nenarastie. 
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Počas roka 2012 sme uskutočnili aj niekoľko vzdelávacích aktivít akými sú prednášky 
a exkurzie pre verejnosť, vydávali sme informačné letáky, nálepky a kalendáre. Vo februári 
mala na Slovensku slávnostné otvorenie aj putovná výstava o živote hraboša severského 
panónskeho v mokradiach Podunajska v tvare nadživotnej hrabošej nory, pričom súčasťou 
expozície je aj panoramatické kino, kde sa premieta krátky dokumentárny film o hrabošovi 
a mokradiach, video laboratórium s analýzou sovích vývržkov, aktivity zmyslového 
poznávania, model potravného reťazca čí magnetické tabule s interaktívnymi hrami.  Počas 
roka putovala výstava na 7 rôznych miest na Slovensku a v Maďarsku.  

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, 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.  

 

 

Interaktívna výstava Život hraboša severského panónskeho  

 

Projekt LIFE10 NAT/SK/0800 – Ochrana a obnova území NATURA 2000 
v cezhraničnom regióne Bratislavy 
 

Projekt sa realizuje od 1.1.2012, má prispieť k posilneniu sústavy NATURA 2000 v 
projektovom území aktívnou ochranou biotopov a druhov európskeho významu zavedením 
vhodného manažmentu a zlepšením stavu ich ochrany ako aj zvýšením povedomia vlastníkov, 
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užívateľov a návštevníkov projektových lokalít. Jeho cieľom je zastavenie degradácie a 
obnova biotopov a druhov európskeho významu a vytvorenie podmienok 
(infraštruktúra/kapacity) pre dosiahnutie a dlhodobé zachovanie ich priaznivého stavu na 
vybraných lokalitách – územiach európskeho významu.  
Aktivity projektu v nelesných biotopoch:  
Ťažiskové aktivity projektu sú zamerané na obnovný manažment vzácnych nelesných 
biotopov na dlhodobo neobhospodarovaných lokalitách – odstránenie náletových drevín, 
kosenie a mulčovanie zarastajúcich nevyužívaných lúk a pasienkov, odclonenie okrajov 
zarastajúcich lokalít a zavedenie pastvy domácich zvierat ako dlhodobo udržateľného a 
ochranársky vhodného spôsobu manažmentu týchto lokalít.  
Na zabezpečenie týchto aktivít je nevyhnutné zabezpečiť v rámci projektu aj vybudovanie 
potrebnej špecifickej infraštruktúry pre zabezpečenie dlhodobého manažmentu nelesných 
lokalít. Vybudovaná infraštruktúra bude slúžiť na uvedené nekomerčné ciele aj po skončení 
projektu a bude predstavovať modelové riešenie starostlivosti o vzácne nelesné lokality v 
súčasných spoločensko-ekonomických podmienkach. 

Aktivity projektu v lesných biotopoch sú zamerané na:  
- podporu, resp. zavedenie trvalo udržateľného lesného hospodárstva  
- podporu certifikácie lesného hospodárenia systémom FSC  
- obnovu pôvodného drevinového zloženia v lužných lesoch (eliminácia nepôvodných 
inváznych drevín a výsadba pôvodných druhov) 

V roku 2012 boli v rámci projektu pripravené 2 odborné workshopy – 15.2.2012 v Dunajskej 
Strede prebehlo Metodické stretnutie k vypracovaniu programov starostlivosti pre vybrané 
Územia európskeho významu a 5.12.2012 sa konalo Metodické stretnutie k činnosti strážcov 
prírody. 

V priebehu roku boli vypracovávané štúdia na obnovu  lesostepí,  pôvodných lúčnych 
biotopov,  štúdia na zavedenie pastvy hospodárskych zvierat, časť štúdií na revitalizáciu 
vybraných  vodných a mokradných biotopov (Devínske rameno) a štúdia na revitalizáciu 
skalných biotopov a jaskýň. 

V rámci 25 porastov v 4 lesných hospodárskych celkoch bolo v roku 2012 spolu vyznačených 
a zachránených pred ťažbou 1232 vzácnych stromov a 153 kusov inváznych drevín. 

K projektovej aktivite obnova tradičnej pastvy hospodárskych zvierat sa uskutočnilo viacero 
stretnutí s miestnymi farmármi, boli získané povolenia na vybudovanie potrebnej 
infraštruktúry pre pastvu  (napr. uzavretá zmluva s PRIF UK o využívaní Biologickej stanice 
v Šúri). Pastva je naplánovaná najmenej na 185 ha lúčnych a lesostepných biotopov pre 
lokality Šúr, Devínska Kobyla, Ostrovné lúčky a Biskupické luhy.  

V rámci projektu bolo zorganizovaných viacero akcií, kde verejnosť pomáhala s vyzbieraním 
odpadu z chránených území (Starý háj, Soví les). 
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Štátna ochrana prírody vyznačovala hranice Prírodnej rezervácie Dunajské ostrovy 
- bolo prehodnotené využívania jazier v SKÚEV Ostrovné lúčky na rekreačné účely, následne 
osadené tabule so zákazom kúpania, pohybu mimo turistickej trasy, voľného pohybu psov a 
na zamedzenie vjazdu vozidiel bol vypracovaný projekt na reorganizáciu dopravy, 
v dohľadnej dobe na lokalite pribudnú nové dopravné značky. 

Spustená bola projektová web stránka - http://broz.sk/natura2000ba. 

Uskutočnilo sa 14 stretnutí so stakeholdermi (97 účastníkov),  20 prezentácií pre školy a 
verejnosť (637 účastníkov),  20 exkurzií pre verejnosť a študentov s 322 účastníkmi. 
Bol vypracovaný návrh k infopanelu o histórií Devínskeho ramena. Informačný letáčik 
o projekte bol sfinalizovaný a pripravený na tlač v 4 jazykových verziách, vydaný bol aj 
nástenný kalendár na rok 2013 s témou Dunajské luhy v náklade 350 kusov. Natočené 
a publikované na sociálnych sieťach boli prvé zábery k amatérskemu dokumentárnemu filmu 
o projektových aktivitách. 

 

   Výsadba pôvodných druhov drevín v ÚEV Ostrovné lúčky. 

 

http://broz.sk/natura2000ba
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Projekt LIFE10 NAT/SK/000079 - Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) 
a netopierov v budovách na Slovensku 

 

Prehľad uskutočnených akcií za rok 2012 
počet zmapovaných miest v SR 126 

počet zaznamenaných hniezdisk dážďovníka v SR 2 850 

počet zaznamenaných úkrytov netopierov v SR 1 621 

počet skontrolovaných budov v SR 9 871 

počet konkrétnych prípadov zatepľovania 
a rekonštrukcie budov riešených z hľadiska 
ochrany živočíchov v SR 425 

počet zachovaných hniezdisk a úkrytov v otvoroch 
v atike vďaka inštalácii upravených mriežok v SR 3 543 

počet novovytvorených hniezdisk a úkrytov vďaka 
inštalácii špeciálnych búdok v SR 3 439 

počet prezentácií pre verejnosť v SR 
94 (pre viac ako 1 500 

ľudí) 

počet exkurzií pre verejnosť v SR 
14 (pre viac ako 120 

ľudí) 

počet mediálnych výstupov v SR 40 

počet stretnutí s cieľovými skupinami (orgány ŠS, 
bytové družstvá, stavebné firmy, SVB, atď.) v SR 780 

počet odborných posudkov v súvislosti s ochranou 
živočíchov v budovách v SR 124 

 
V januári 2012 sa rozbehol projekt na ochranu vtákov a netopierov v mestách, ktorý je 
finančne podporený Európskou komisiou v rámci programu LIFE+ Biodiverzita. Projekt 
realizuje BROZ v spolupráci so Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko 
a Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku a bude prebiehať do konca roka 2015. 
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Jedinečný je svojim zameraním na ochranu biodiverzity v mestách po celom Slovensku, 
predovšetkým populácií dážďovníka obyčajného a netopierov v budovách, ktoré sú 
v súčasnosti ohrozené zatepľovaním a rekonštrukciou domov, pri ktorej zanikajú hniezdiská 
a úkryty. Okrem toho je projekt zameraný aj na podporu inštitucionálnych kapacít na 
Slovensku, predovšetkým orgánov štátnej správy, stavebných firiem, správcovských 
spoločností, projektantov apod.  
Najviac ohrozeným druhom našich miest je dážďovník obyčajný (Apus apus), ktorý ešte 
nedávno patril na našich sídliskách k bežným druhom. Na Slovensku hniezdi takmer výlučne 
v ľudských stavbách, najmä panelových domoch. Vzhľadom k vysokému tempu zatepľovania 
v posledných dvoch desaťročiach však ich početnosť stále klesá. Na viacerých slovenských 
sídliskách bol tento kedysi bežný druh už celkom vyhubený, na mnohých miestach prežívajú 
dnes len posledné zvyšky kedysi početných kolónií. Rovnako hrozivá je situácia v susedných 
štátoch – napr. v ČR zaznamenali v hlavnom meste v období 1989-2000 pokles populácie 
o 45%, zatiaľ čo v Poľsku klesla populácia dážďovníkov v niektorých mestách až o 80%. 
Spolu s dážďovníkmi sú rovnako ohrozené j iné druhy živočíchov v budovách, z vtákov je to 
najmä belorítka obyčajná (Delichon urbica), vrabec domový (Passer domesticus), žltochvost 
domový (Phoenicurus ochruros) a netopiere. Z nich je to najčastejšie raniak hrdzavý 
(Nyctalus noctula), ktorý pôvodne obýval stromové dutiny a v súčasnosti sa veľká časť jeho 
populácie presunula do panelákov na sídliskách. Raniak hrdzavý je migrujúcim druhom a tak 
sú u nás pri zatepľovaní usmrcované aj zimujúce jedince, ktoré sa rozmnožujú v iných 
európskych štátoch. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Dážďovník obyčajný využíva na hniez- 
                                                                                                     denie najmä vetracie otvory a štrbiny  

 
 
 
Intenzívne zateplovanie budov najviac ohrozuje 
existujúce populácie dážďovníkov a netopierov  
 
 
 
                                                                                             Raniak  hrdzavý dohľadaný  pod   
                                                                                                     okenným parapetom 
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Keďže projektové aktivity sú realizované na celom území Slovenska, bol vytvorený tím 
koordinátorov pre každý z 8 krajov. Títo krajskí koordinátori sú zodpovední za realizáciu 
projektu v danom kraji a spolupracujú s ďalšími členmi tímu a dobrovoľníkmi. Pre úspešnú 
realizáciu projektu je dôležitá výmena skúseností. Preto sa organizujú rôzne projektové 
stretnutia (napr. v marci vo Zvolene alebo v decembri v Bratislave), na ktorých sa prezentujú 
výsledky dosiahnuté v jednotlivých krajoch a diskutuje sa aj o prípadných problémoch a ich 
riešeniach. 
V roku 2012 sme začali spolu s odborníkmi pripravovať metodiku na ochranu živočíchov 
počas zatepľovania a rekonštrukcie budov. Bude obsahovať všetky dôležité informácie 
o biológii a ekológii cieľových druhov, technických opatreniach na ochranu ich hniezd 
a úkrytov resp. na vytvorenie nových atď. Slúžiť by mala najmä realizátorom projektu. 
V rámci projektu prebieha mapovanie a monitoring výskytu dážďovníkov a netopierov 
v mestách. V roku 2012 bolo skontrolovaných takmer 10 000 budov vo viac ako 120 mestách 
a obciach na Slovensku. Zistených bolo viac ako 2 850 hniezdisk dážďovníkov a viac ako 
1 600 úkrytov netopierov. Okrem panelákov v mestách sme mapovali výskyt aj v historických 
budovách, napr. na Beckovskom hrade, Čachtickom hrade, Zvolenskom zámku a v sakrálnych 
budovách, kde sa sledoval výskyt letných kolónií netopierov (napr. kostol vo Fačkove, Rajci, 
Kamennej Porube a inde). Údaje o výskyte sú dostupné v on-line databáze AVES SYMFONY 
(http://aves.vtaky.sk/sk/apusbat).  
Pre stakeholderov a orgány štátnej správy sme v rámci projektu zorganizovali niekoľko 
odborných seminárov, na ktorých sme ich oboznámili s problematikou a technickými 
opatreniami na ochranu živočíchov v budovách. Členovia realizačného tímu projektu 
absolvovali 780 osobných stretnutí so stakeholdermi a vypracovali viac ako 100 odborných 
posudkov s návrhmi na ochranu hniezdisk a úkrytov živočíchov v budovách. Pre MŽP SR 
sme pripravili analýzu uplatňovania Usmernenia MŽP SR a MDVRR SR k postupu štátnych 
orgánov ochrany prírody a krajiny a orgánov štátnej správy pre územné plánovanie, stavebný 
poriadok a bývanie pri zabezpečovaní ochrany hniezdnej populácie dážďovníka tmavého 
(Apus apus) a netopierov (Chiroptera) pri zatepľovaní a iných stavebných úpravách budov. 
Táto analýza bude dôležitým podkladom pre aktualizáciu tohto usmernenia, ktorá bude 
realizovaná v rámci projektu. 
V roku 2012 sme v rámci projektu riešili ochranu živočíchov pri viac ako 420 konkrétnych 
prípadoch zatepľovania alebo rekonštrukcie budov. Vďaka inštalácii upravených mriežok sa 
nám podarilo na Slovensku zachovať viac ako 3 500 pôvodných hniezdisk a úkrytov vo 
vetracích otvoroch v atike aj po zateplení domov alebo rekonštrukcii striech. Tam, kde nebolo 
možné zachovať pôvodné hneizdiská a úkryty sme inštaláciou búdok pre dážďovníky 
a netopiere vytvorili viac ako 3 400 nových hniezdnych možností pre dážďovníky a úkrytov 
pre netopiere.  
 
 
 
 
 

http://aves.vtaky.sk/sk/apusbat
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Príklad hniezdnej steny, na ktorej sú zapracované umelé búdky pre dážďovníky a netopiere 
spolu s upravenými odvetrávacími mriežkami umožňujúcimi vstup do pôvodnych hniezdisk 
 
 
Projekt a jeho priebežné výsledky aktívne propagujeme aj cez médiá a na odborných 
seminároch a konferenciách. Aj vďaka aktivite realizátorov projektu sa problematika ochrany 
živočíchov v panelákoch objavilo vo viac ako 50 mediálnych výstupoch, vrátane článkov 
v tlači, rozhovorov v TV a rozhlase, TV reportáží apod.  Podrobnejší zoznam výstupov je 
uvedený nižšie. Cieľové skupiny oslovujeme aj formou článkov publikovaných v ich 
odborných časopisoch a magazínoch (napr. informácia o búdkach v katalógu firmy WEBER 
TERRANOVA, ktorá je dodávateľom zatepľovacej technológie; článok o význame a ochrane 
živočíchov v budovách v magazíne pre architektov a dizajnérov Dom a bývanie).  
 
V októbri 2012 sme zorganizovali svojho druhu 1. medzinárodnú konferenciu zameranú na 
problematiku ochrany vtákov a netopierov počas rekonštrukcie budov. Zúčastnilo sa na nej 
120 zástupcov orgánov štátnej správy ako aj odborníkov z rôznych krajín Európy (ČR, Veľká 
Británia, Španielsko, Poľsko, Ukrajina a i.), ktorí sa podelili o svoje poznatky a skúsenosti 
týkajúce sa ochrany vtákov a netopierov v budovách. 
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1. medzinárodná konferencia „Ochrana vtákov a netopierov v budovách“ 
 
Dôležitou časťou projektu je aj práca s verejnosťou. V rámci projektu organizujeme 
prednášky a exkurzie pre školy a širokú verejnosť. V roku 2012 to bolo 37 prednášok a 11 
exkurzií, spolu pre viac ako 1 000 účastníkov. V rámci Európskej noci netopierov sa 
verejnosť môže zoznámiť s netopiermi, ich ekológiou a správaním a aj so spôsobom ich 
terénneho výskumu formou odchytu do sietí. Takýmto spôsobom sa nám darí obracať 
vnímanie netopierov verejnosťou z toho negatívneho na pozitívne. 
Ďalšie informácie o projekte a jeho výsledkoch môžete nájsť na http://dazdovniky.vtaky.sk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dazdovniky.vtaky.sk/
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Projekt LIFE09 NAT/CZ/000364  Integrovaná ochrana vzácnych druhov motýľov 
nelesných biotopov v Českej republike a na Slovensku 
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Na jeseň 2012 sa naplno rozbehla realizácia projektu zameraného na ochranu 
vzácnych motýľov a ich biotopov na vybraných lokalitách v Bielych Karpatoch a Považskom 
Inovci. Reálny začiatok projektu bol oproti tomu oficiálnemu (1.1.2011) výrazne posunutý 
z dôvody  

dodatočných úprav a zmien v schválenom projekte na českej strane. V druhej polovici 2012 sa 
doriešili všetky administratívne záležitosti a bola uzavretá partnerská dohoda medzi AOPK 
ČR ako koordinujúcim partnerom a BROZ ako pridruženým partnerom projektu. Ďalším 
partnerom projektu zo Slovenska je ŠOP SR. 

Projekt si kladie za cieľ dosiahnuť priaznivý stav vybraných ohrozených druhov motýľov ako 
sú napr. žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone), jasoň červenooký (Parnassius apollo), 
modráčiky rodu Maculinea (M. nausithous, M. teleius, M. alcon, M. arion) a ďalších druhov 
a to formou obnovy a podpory tradičného spôsobu hospodárenia v regiónoch, predovšetkým 
podpory extenzívnej pastvy oviec. Ďalšími cieľmi sú vybudovanie a podpora 
inštitucionálnych kapacít a spolupráce medzi štátnymi a mimovládnymi organizáciami, 
zástupcami miestnej samosprávy, vlastníkmi a užívateľmi pôdy a pod. a zvýšenie povedomia 
verejnosti a význame a ochrane biodiverzity, najmä motýľov na nelesných biotopoch, 
predovšetkým lúkach a pasienkoch. 
Na slovenskej strane budú aktivity projektu zameranú najmä na menežment projektových 
lokalít, odstraňovanie náletových drevín a prípravu lokalít na extenzívnu pastvu. Okrem toho 
bude pri S-CHKO Biele Karpaty v Nemšovej vybudované Menežmentové stredisko, ktoré 
bude technicky vybavené tak, aby bolo možné aj v budúcnosti zabezpečiť pravidelnú 
starostlivosť o lokality. Pre vybrané lokality budú spracované programy starostlivosti 
a menežmentové plány pre vybrané územia európskeho významu (napr. Pavúkov jarok, 
Kobela, Čachtické Karpaty) a program záchrany pre kriticky ohrozený druh motýľa žltáčika 
zanoväťového (Colias myrmidone). Taktiež budú organizované rôzne podujatia a stretnutia 
pre verejnosť s cieľom zvýšiť ich informovanosť o problematike vplyvu rôzneho spôsobu 
hospodárenia na biodiverzitu a aktívne ich zapojiť do ochrany motýľov a nelesných biotopov 
v regióne. 

BROZ, okrem toho, že má funkciu koordinátora projektu pre Slovensko, sa v rámci projektu 
venuje aj budovaniu infraštruktúry pre obnovu tradičnej extenzívnej pastvy v regióne. Za 
týmto účelom budú zakúpené zvieratá (najmä ovce a kozy) a odkúpené pozemky 
v projektovom území, ktoré prejdú do vlastníctva BROZ. Týmto sa aj do budúcna zabezpečí 
optimálna starostlivosť o biotopy chránených a ohrozených druhov rastlín aj živočíchov. 

V roku 2012 prebiehali hlavne prípravné aktivity, štúdium odborných materiálov o ochrane 
a menežmente motýľov, spôsoboch extenzívnej pastvy, atď. Praktické opatrenia budú 
realizované najmä od roku 2013, kedy sa v spolupráci so ŠOP SR a miestnymi hospodármi 
začne s odstraňovaním náletových drevín a čistením vybraných lokalít a bude zahájená 
extenzívna pastva. 

Ďalšie informácie o projekte nájdete na http://www.broz.sk/ochrana-vzacnych-druhov-
motylov-nelesnych-biotopov-v-ceskej-republike-a-na-slovensku-life09-nat-cz-000364 

http://www.broz.sk/ochrana-vzacnych-druhov-motylov-nelesnych-biotopov-v-ceskej-republike-a-na-slovensku-life09-nat-cz-000364
http://www.broz.sk/ochrana-vzacnych-druhov-motylov-nelesnych-biotopov-v-ceskej-republike-a-na-slovensku-life09-nat-cz-000364
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Projekt LIFE10 NAT/SK/083: Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných 
dún na južnom Slovensku 
 

V roku 2011 sme v spolupráci s Daphne – inštitútom aplikovanej ekológie a Štátnou 
ochranou prírody začali realizovať projekt podporená Európskou komisiou v rámci prgramu 
LIFE. Projekt je zameraný na záchranu panónskych slanísk a piesočných dún na južnom 
Slovensku. Slaniská a vápnité viate piesky patria v súčastnosti medzi najviac ohrozené 
biotopy na Slovensku. Dosvedčuje to aj fakt, že približne 30 zástupcov flóry slanísk patrí 
medzi kriticky ohrozené druhy - medzi nimi napríklad limonka gmelinova (Limonium 
gmelinii), gáfrovka ročná (Camphorosma annua), hviezdovec bodkovaný (Galatella 
punctata), skorocel úzkolistý (Plantago tenuiflora), skrytka bodlinatá (Crypsis aculeata). 
Viaceré z nich prežívajú v posledných populáciách, na hranici vyhynutia. Rovnako aj lokality 
viatych pieskov sú skrytými pokladmi prírody Podunajska – napríklad lokalita Čenkov je 
jediným miestom na Slovensku, kde nájdete rásť jesienku piesočnú (Colchicum arenaria), 
kosatec piesočný (Iris humilis ssp. arenaria), alkanu farbiarsku (Alcana tinctoria) 
alebo chvojník dvojklasý (Ephedra distachya). 

Ešte v polovici dvadsiateho storočia zaberali slaniská na južnom Slovensku plochu približne 
8300 hektárov. Vďaka rozorávaniu a odvodňovaniu však poklesla ich súčasná rozloha na 
približne 500 ha. Navyše, zvyšky lokalít, ktoré ešte zostali sú momentálne v žalostnom stave 
– v dôsledku dlhodobého zanedbania sú zarastené náletovými drevinami, inváznou 
zlatobyľou, trstinou a smlzom, ktoré vytláčajú pôvodné slaniskové druhy rastlín, na lokalitách 
sa množia nelegálne skládky odpadov. 

Podobne sú na tom aj viate piesky – to čo nebolo zničené vysádzaním plantáží borovíc 
a agátov a veľkoplošnou ťažbou piesku sa nám v súčasnosti stráca pred očami vďaka 
nedostatku starostlivosti. Pieskové duny, ktoré boli kedysi prirodzene narúšané činnosťou 
vetra a pasúcich sa zvierat dnes zarastajú nepôvodnými náletovými drevinami. Kvôli tomu sa 
z nich takmer vytratili plôšky s obnaženým pieskom – kľúčové miesta pre zmladzovanie 
typických psamofytných rastlín a prežívanie viacerých špecializovaných druhov hmyzu. 

Aby bolo možné zachovať miesta pre prežívanie typických druhov slanísk a viatych pieskov, 
bolo v rámci projektu vybraných 15 lokalít, ktoré reprezentujú to najcennejšie, čo sa z týchto 
biotopov na Podunajsku zachovalo. Lokality sa nachádzajú roztrúsene v okresoch Komárno 
a Nové Zámky a majú rozlohu od 1,5 do 166 hektárov. Aktivity, ktoré na nich chceme 
realizovať sú zamerané najmä na obnovný manažment slanísk a viatych pieskov. Postupne 
budeme odstraňovať invázne a náletové dreviny, zabezpečíme pravidelné kosenie. V roku 
2012 sa nám podarilo zabezpečiť pokosenie celej lokality Mostové (22 ha), odstránili sme 
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náletové dreviny na Pavelskom slanisku (na ploche cca 10 ha) a Pri orechovom rade (1,5 ha), 
v spolupráci s miestnymi obyvateľmi sme pokosili trsťovisko na lokalite Rácovo jazero pri 
Tvrdošovciach, ktoré sa postupne rozširuje na úkor vzácnych rastlinných spoločenstiev 
typických pre obnažené dná periodických vôd.  

Optimálnou formou starostlivosti o slaniská a viate piesky je pastva hospodárskych zvierat, čo 
bolo až do 50. rokov minulého storočia bežným koloritom týchto lokalít. Ambíciou projektu 
je preto obnoviť pastvu, pokiaľ možno na čo najväčšom množstve lokalít. V roku 2012 sa 
nám podarilo zabezpečiť pasenie na lokalite Pavelské slanisko. 

Väčšina lokalít slanísk a pieskov je v súčasnosti obkolesená intenzívne využívanou 
poľnohospodárskou pôdou. Keďže hranice lokalít nie sú v teréne dostatočne vyznačené, na 
mnohých miestach bolo z plôch Prírodných rezervácií a Chránených areálov postupne 
odorávané. Preto sme sa rozhodli hranice opätovne zamerať v teréne a v spolupráci so Štátnou 
ochranou prírody a dotknutými poľnohospodármi dohodnúť obnovu, ktorá umožní ich návrat 
k prírode. Takto sme pre účely ochrany prírody pomohli „získať“ štyri hektáre slanísk.  

Veríme, že sa nám bude dariť aj v roku 2013 a prispejeme tak k zachovaniu dedičstva slanísk 
a viatych pieskov aj pre tých, čo prídu po nás. 

Viac informácií o projekte môžete nájsť na: http://daphne.sk/pannonicsk 

 

 Projekt HUSK/1101/2.2.1//0052  Ochrana piesočných a lužných stanovíšť voči inváznym 
druhom rastlín 
Dvojročný bilaterálny projekt, realizovaný od augusta 2008 v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013, spája Národný park Dunaj-
Ipeľ (Maďarská republika) a BROZ za účelom ochrany prírodných hodnôt proti inváznym 
rastlinám pomocou zosúladených zásahov v biotopoch piesočnatého charakteru a na 
inundačných územiach v Maďarsku a na Slovensku. Invázne druhy rastlín znamenajú 
konkurenciu v prijímaní živín a vody pre pôvodné rastlinstvo, cudzokrajné stromy znižujú 

http://daphne.sk/pannonicsk


 

25  Výročná správa BROZ za rok 2012 

 

 

variabilitu druhov podrastu, bránia pôvodným stromom v ich prírodnom obnovení. Pri ich 
zatlačení a odstránení je veľkým problémom vegetatívna rozmnožovacia schopnosť 
inváznych rastlín a ich sklon k hromadnej tvorbe nových výhonkov, práve preto je vhodné 
kombinovať mechanické a chemické metódy ich hubenia. Na Slovensku sa tento projekt bude 
týkať 3 regiónov a 5 obvodov. V súvislosti so spomínanými biotopmi budú vykonané aktívne 
ošetrovacie práce, odborné prípravné činnosti v prvej fáze projektu, ako aj vyhodnotenie v 
poslednej fáze budú uskutočnené v spolupráci partnerov, pomocou mobilizácie 
zainteresovaných odborníkov z oboch krajín. Popri zlepšení stavu piesočnatých a 
inundačných biotopov tento projekt sa bude venovať zhromaždeniu a publikovaniu vecných 
poznatkov orientovaných na prax, ktoré môtžu priamo podporovať práce spojené so 
spravovaním oblastí v oboch krajinách, pričom tieto poznatky sa budú týkať viacerých 
odvetví (ochrana príprody, lesníctvo, občianska sféra, agrárni roľníci). 

V roku 2012 boli na aktivity zamerané hlavne na mapovanie inváznych druhov rastlín, s 
dôrazom na sledovanie a zaznamenávanie výskytu beztvarca krovitého (Amorpha fruticosa), 
pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima) a javorovca jaseňolistého (Acer negundo).  V 
auguste 2012 sme vykonali prvotné experimentálne zásahy v rámci eliminácie beztvarca 
krovitého a pajaseňa žliazkatého. 

Zároveň sme konzultovali možné technologické postupy odstraňovania inváznych druhov 
rastlín s kolegami z iných inštitúcií. Taktiež sme sumarizovali podklady o inváznych druhoch 
rastlín, ako aj druhoch inváznymi rastlinami priamo kriticky ohrozených, zraniteľných, 
chránených a druhoch hodných ochrany. Tieto údaje budú zverejnené na na domovskej 
stránke projektu.  

Viac informácii o projekte môžete nájsť na www.broz.sk/projekt-invazne. 

 

http://www.broz.sk/projekt-invazne
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Projekt SEE/D/0165/2.3/X - DANUBEPARKS STEP 2.0 - Ukotvovanie siete chránených 
území na rieke Dunaj ako platformy pre ochranu prírodného bohatstva Dunaja 
 

Medzinárodný projekt DANUBEPARKS STEP 2.0 je pokračovaním úspešného 
projektu DANUBEPARKS (2009-2012), ktorý spoločne realizovali zástupcovia chránených 
území pozdĺž Dunaja s finančnou podporou programu Juhovýchodná Európa. Úlohou siete je 
chrániť a obnovovať najhodnotnejšie biotopy a druhy tohto veľtoku, aby sa z tejto významnej 
časti európskeho prírodného bohatstva   mohli tešiť aj ďalšie generácie. Keďže rieka nepozná 
hranice štátov, je pre dosiahnutie takéhoto ambiciózneho cieľa potrebná úzka medzinárodná 
spolupráca. V súčasnosti sa na projekte aktívne podieľa 14 partnerov z 8 krajín pozdĺž 
Dunaja, zodpovedných za manažment chránených území od Nemecka až po Rumunsko. V 
rámci projektu je snaha počet aktívnych partnerov ďalej zvyšovať. 

Projekt DANUBEPARKS STEP 2.0 začal v októbri 2012, potrvá do septembra 2014 a jeho 
aktivity sa dajú rozdeliť do piatich tématických oblastí – riečna morfológia, biotopy, vlajkové 
projektové druhy, monitoring a turizmus. Konkrétne sa napríklad bude implementovať akčný 
plán na ochranu nášho najväšieho dravca – orliaka morského. Pozornosť je zameraná aj na 
ďalší dôležitý druh, typický pre lužné lesy – topoľ čierny. V pláne je zmapovanie jeho 
súčasného rozšírenia, genetická a morfologická analýza odobratých vzoriek, ale aj pilotné 
zalesňovanie. Spomedzi vtáčich druhov sme sa po predchádzajúcich skúsenostiach rozhodli 
zamerať monitoring na dva vybrané druhy - kulíka riečneho a brehule hnedej, keďže sú 
dobrými indikátormi pre dynamiku riečnych systémov. Kulík sa rozmnožuje na štrkových 
ostrovoch a pieskových nánosoch, kďežto brehula využíva na tieto účely strmé riečne brehy. 
Obidva tieto habitaty sa vytvárajú iba prirodzeným spôsobom, striedaním záplav a období s 
nižším prietokom vody a tak poskytujú informáciu o kondícii rieky. 

Počas prvých dvoch mesiacov trvania projektu sa uskutočnili tri pracovné stretnutia, kde 
partneri odštartovali práce v rámci jednotlivých  pracovných balíkoch.  Otváracia konferencia 
projektu sa konala v Ingolstadte – okrem podpisu partnerskej zmluvy, prebehlo i úvodné 
pracovné stretnutie ku aktivitám zameraným na turizmus, projektový a finančný manažment a 
školenie projektových manažérov. Partneri obdržali projektové propagačné materiály 
(bavlnené tašky, perá), ktorých prípravu malo na starosti BROZ. 

Následne sa partneri stretli v maďarskom Ostrihome, kde spoločne zbierali nápady pre 
vnútornú I vonkajšiu expozíciu navštevníckeho centra, ktoré vzniká v meste Dömös. 

V Sombore (Srbsko) prebehla diskusia ku aktivitám, týkajúcim sa topoľa čierneho a orliaka 
morského. Partneri sa oboznámili s metodikou mapovania topoľov, ako aj odberu vzoriek 
listov na genetickú a morfologickú analýzu. Taktiež sa diskutovala možnosť prípravy nového 
projektu, zameraného na ochranu orliaka morského. V neposlednom rade vybraní partneri 
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prezentovali súčasný stav sčítania orliakov v ich krajinách a spolu s ostatnými partnermi 
preberali podmienky pre koordinované sčítanie v januári 2014. 

Prvú výmennú stáž v rámci projektu absolvoval Pavol Surovec (BROZ) u hlavného partnera – 
Národného parku Donau-Auen. 

Viac informácii o projekte môžete nájsť na www.danubeparks.org. 

  

 

 

PRÁCA S VEREJNOSŤOU, ODBORNÁ ČINNOSŤ A REVITALIZÁCIE BIOTOPOV 
 

V roku 2012 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.  

 

 

http://www.danubeparks.org/
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Účasť na konferenciách 
2nd Commonswift Seminar (10.-12.4.2012) – Berlín, Nemecko  (APUS) 

EUROBATS 17th Advisory Committee Meeting (15.-17.4.2012) – Dublin, Írsko (APUS) 

13. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov 
a pedagógov (19.-20.9.2012) – Nitra (APUS) 

Zoológia 2012, 18. Feriancove dni (22.-24.11.2012) – Zvolen (APUS) 

VI. medzinárodná konferencia „Komplexná obnova bytových domov“ (20.-22.11.2012) – 
Podbanské (APUS) 

International Symposium on the Importance of Bats as Bioindicators (5.-7.12.2012) – 
Barcelona, Španielsko (APUS) 

Venkovská krajina (18. -20.5.2012) – Hostětín, CZ (NATURA 2000 BA) 

20 let programu LIFE (21.5.2012) – Ostrava, CZ (NATURA 2000 BA) 

The 8th European Conference on Ecological Restoration (10.-13.9.2012) – České Budejovice, 
CZ (NATURA 2000 BA, Ochrana vtákov Podunajska, Microtus) 

 

Deň Dunaja 2012 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 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 deviatykrát. 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. Na konci je potrebné všetky 
diela odfotografovať a zaslať organizátorovi súťaže. V roku 2012 sa do súťaže zapojilo 17 
prác zo 7 škôl. Víťazom sa stalo dielo nazvané Sumec, slimák a sova  vytvorené žiakmi zo ZŠ 
Komárno.  
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. 
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Dielko žiakov zo ZŠ Komárno 

 

Dunajské luhy - vzácna a nepoznaná divočina na prahu veľkomesta 

Cieľom projektu Dunajské luhy - vzácna a nepoznaná divočina na prahu veľkomesta 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, zameraných na praktickú ochranársku činnosť. Viacero 
aktivít je určených pre dobrovoľníkov, ktorí pod vedením špecialistov BROZ realizujú v 
teréne brigády zamerané na dosiahnutie želaného stavu.  Viac na http://www.dobrakrajina.sk/ 

 

http://www.dobrakrajina.sk/
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EDIČNÁ ČINNOSŤ BROZ  

 
V roku 2012 sme vydali nasledovné publikácie: 

 
Kalendár na rok 2013 – Dunajské luhy (projekt NATURA 2000 BA )

 



 

31  Výročná správa BROZ za rok 2012 

 

 

Projektový leták v 4 jazykových verziách (projekt NATURA 2000 BA )
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BROZ V MÉDIÁCH 
 

PROJEKT LIFE MICROTUS V MÉDIÁCH 

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 

 

PROJEKT LIFE OCHRANA VTÁCTVA PODUNAJSKA V MÉDIÁCH 

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  

PROJEKT LIFE NATURA 2000 BA V MÉDIÁCH 

6.3.2012 
Hlas Centrope 13 - 

príroda v okolí 
Bratislavy (TV BA) 

http://www.tvba.sk/home/tv-relacie/hlas-centrope/hlas-
centrope-13-/ 

19.3.2012 So snežienkami 
opatrne (Správy STV) http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?date=2012-03-

19&id=48397 

1.4.2012 Farmári v Bratislave 
(Správy STV) http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?date=2012-04-

01&id=48544 

24.4.2012 

HOSŤ V ŠTÚDIU: 
Miroslava Rudá o 
chránenom areáli 

Pečniansky les (TA3) http://www.ta3.com/clanok/13512/host-v-studiu-miroslava-
ruda-o-chranenom-areali-pecniansky-les.html 

25.4.2012 
Štát prišiel o unikátny 
les (Televízne noviny, 

Markíza) http://voyo.markiza.sk/produkt/spravodajstvo/3382-televizne-
noviny-25-04-2012-19-00 

25.4.2012 
Ochranári majú 
dôvod na radosť 

(Správy STV) 
http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?date=2012-04-
25&id=48842 

http://www.appril.com/Spravy/2012/ENVIRO--Rozsiahly-mociar-pri-Gabcikove-budu-revita.aspx
http://www.appril.com/Spravy/2012/ENVIRO--Rozsiahly-mociar-pri-Gabcikove-budu-revita.aspx
http://www.appril.com/Spravy/2012/ENVIRO--Rozsiahly-mociar-pri-Gabcikove-budu-revita.aspx
http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2012/tlacove-spravy-januar-2012/zacala-obnova-rozsiahleho-mociara-dunaji.html
http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2012/tlacove-spravy-januar-2012/zacala-obnova-rozsiahleho-mociara-dunaji.html
http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2012/tlacove-spravy-januar-2012/zacala-obnova-rozsiahleho-mociara-dunaji.html
http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?date=2012-03-19&id=48397
http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?date=2012-03-19&id=48397
http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?date=2012-04-01&id=48544
http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?date=2012-04-01&id=48544
http://www.ta3.com/clanok/13512/host-v-studiu-miroslava-ruda-o-chranenom-areali-pecniansky-les.html
http://www.ta3.com/clanok/13512/host-v-studiu-miroslava-ruda-o-chranenom-areali-pecniansky-les.html
http://voyo.markiza.sk/produkt/spravodajstvo/3382-televizne-noviny-25-04-2012-19-00
http://voyo.markiza.sk/produkt/spravodajstvo/3382-televizne-noviny-25-04-2012-19-00
http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?date=2012-04-25&id=48842
http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?date=2012-04-25&id=48842


 

33  Výročná správa BROZ za rok 2012 

 

 

1.5.2012 

Štát prišiel o 
lukratívne pozemky, 

tie pripadnú 
neznámemu 
občianskemu 

združeniu (TA3) 
http://www.ta3.com/clanok/13919/stat-prisiel-o-lukrativne-
pozemky-tie-pripadnu-neznamemu-obcianskemu-
zdruzeniu.html 

28.5.2012 
Sihoť je ďalším 

chráneným územím 
(TV BA) 

http://www.tvba.sk/home/sihot-je-dalsim-chranenym-
uzemim/ 

28.5.2012 
V Bratislave vznikol 
nový chránený areál 
– ostrov Sihoť (TA3) http://www.ta3.com/clanok/15520/v-bratislave-vznikol-novy-

chraneny-areal-ostrov-sihot.html 

28.5.2012 

HOSŤ V ŠTÚDIU: M. 
Rudá o novom 

chránenom areáli 
Sihoť (TA3)  http://www.ta3.com/clanok/15521/host-v-studiu-m-ruda-o-

novom-chranenom-areali-sihot.html 

28.5.2012 
Ostrov Sihoť vyhlásili 

za chránený areál 
(TV noviny.sk) 

http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/regiony/ostrov-sihot-
vyhlasili-za-chraneny-areal.html  

28.5.2012 
Odteraz pod väčšou 
ochranou (Televízne 

noviny, Markíza) http://voyo.markiza.sk/produkt/spravodajstvo/4009-televizne-
noviny-28-05-2012-19-00 

5.9.2012 

Dobrovoľníci 
obnovujú lúky na 

Devínskej Kobyle (TV 
BA, článok) 

http://www.tvba.sk/bratislava-dnes/mestske-casti/devinska-
nova-ves/dobrovolnici-obnovuju-luky-na-devinskej-kobyle/ 

január 2012 Devínčan Národný park medzi dvomi metropolami 

apríl 2012 Devínčan 
Snaha ochranárov o obnovenie tradičnej pastvy 
hospodárskych zvierat na Devínskej Kobyle 

6.4.2012 Petržálske noviny Vyčistili sme prírodnú rezerváciu 

23.4.2012 Bratislavský kuriér Pečniansky les je už chránený 

3.5.2012 Bratislavské noviny Pečniansky les je chráneným areálom 

4.5.2012 Petržálske noviny Dobrá správa pre Pečňu 

http://www.ta3.com/clanok/13919/stat-prisiel-o-lukrativne-pozemky-tie-pripadnu-neznamemu-obcianskemu-zdruzeniu.html
http://www.ta3.com/clanok/13919/stat-prisiel-o-lukrativne-pozemky-tie-pripadnu-neznamemu-obcianskemu-zdruzeniu.html
http://www.ta3.com/clanok/13919/stat-prisiel-o-lukrativne-pozemky-tie-pripadnu-neznamemu-obcianskemu-zdruzeniu.html
http://www.tvba.sk/home/sihot-je-dalsim-chranenym-uzemim/
http://www.tvba.sk/home/sihot-je-dalsim-chranenym-uzemim/
http://www.ta3.com/clanok/15520/v-bratislave-vznikol-novy-chraneny-areal-ostrov-sihot.html
http://www.ta3.com/clanok/15520/v-bratislave-vznikol-novy-chraneny-areal-ostrov-sihot.html
http://www.ta3.com/clanok/15521/host-v-studiu-m-ruda-o-novom-chranenom-areali-sihot.html
http://www.ta3.com/clanok/15521/host-v-studiu-m-ruda-o-novom-chranenom-areali-sihot.html
http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/regiony/ostrov-sihot-vyhlasili-za-chraneny-areal.html
http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/regiony/ostrov-sihot-vyhlasili-za-chraneny-areal.html
http://voyo.markiza.sk/produkt/spravodajstvo/4009-televizne-noviny-28-05-2012-19-00
http://voyo.markiza.sk/produkt/spravodajstvo/4009-televizne-noviny-28-05-2012-19-00
http://www.tvba.sk/bratislava-dnes/mestske-casti/devinska-nova-ves/dobrovolnici-obnovuju-luky-na-devinskej-kobyle/
http://www.tvba.sk/bratislava-dnes/mestske-casti/devinska-nova-ves/dobrovolnici-obnovuju-luky-na-devinskej-kobyle/
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31.5.2012 Bratislavské noviny Ostrov Sihoť je chráneným areálom 

1.6.2012 Račiansky výber Žiaci z Hubenky čistili okolie svojej školy 

jún 2012 Devínčan Slávnostné vyhlásenie chráneného areálu Sihoť  

jún 2012 Enviromagazín Sihoť je vyhlásená za chránené územie 

jún 2012 Wir im Marchfeld Neues Schutzgebiet bei Bratislava 

jún 2012 Region Hainburg Sihot-Insel unter Schutz 

 

PROJEKT LIFE APUS A NYCTALUS V SR V MÉDIÁCH 

16.4.2012 –  spravy.pravda.sk  
Andrej Barát: Chránené dážďovníky hynú pre zatepľovanie (spolupráca Denisa Löbbová - 
SON) 
Online:http://spravy.pravda.sk/chranene-dazdovniky-hynu-pre-zateplovanie-f2o-
/sk_domace.asp?c=A120415_192141_sk_domace_p12 
 
19.4.2013 – Regionálna Púchovská televízia  
Na slovíčko (spolupráca Ľubomíra Vavrová - BROZ, Matúš Kováč - SON) 
Online: http://www.facebook.com/video/video.php?v=2040341666238  
 
18.6.2012 – Prešovský Korzár 
Vladimír Ilečko: Belorítky zastavili v Bardejove zatepľovanie bytoviek (spolupráca Martin 
Ceľuch - SON) 
 
18.6.2012 – bardejov.korzar.sme.sk  
Vladimír Ilečko: Belorítky zastavili v Bardejove zatepľovanie bytoviek (spolupráca Martin 
Ceľuch - SON) 
Online: http://bardejov.korzar.sme.sk/c/6422003/beloritky-zastavili-v-bardejove-
zateplovanie-bytoviek.html 
 
19.6.2012 – TV Markíza – Správy o 17tej 
Belorítky zastavili zatepľovanie (spolupráca Martin Ceľuch – SON) 
On-line: Archív neprístupný (spoplatnený) 
 
20.6.2012 – TV JOJ 

http://spravy.pravda.sk/chranene-dazdovniky-hynu-pre-zateplovanie-f2o-/sk_domace.asp?c=A120415_192141_sk_domace_p12
http://spravy.pravda.sk/chranene-dazdovniky-hynu-pre-zateplovanie-f2o-/sk_domace.asp?c=A120415_192141_sk_domace_p12
http://www.facebook.com/video/video.php?v=2040341666238
http://bardejov.korzar.sme.sk/c/6422003/beloritky-zastavili-v-bardejove-zateplovanie-bytoviek.html
http://bardejov.korzar.sme.sk/c/6422003/beloritky-zastavili-v-bardejove-zateplovanie-bytoviek.html
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Vladimír Ilečko: Vtáky prerušili stavebné práce (spolupráca Martin Ceľuch – SON) 
 
27.6.2012 – TV JOJ – Hlavné správy 
Vladimír Ilečko: Náhradná mama (spolupráca Martin Ceľuch – SON) – reportáž o pomoci 
obyvateľky paneláku pri záchrane mláďaťa dážďovníka 
 
1.7.2012 – Youtube.com   
Matúš Kováč - SON: Sokoly – záchrana (vlastná tvorba zverejnené na youtube.com) – video 
o záchrane mladých sokolov myšiarov z hniezda ohrozeného pri zatepľovaní domu 
Online: http://www.youtube.com/watch?v=mpHrmkc84Fk 
 
6.7.2012 – TV Markíza 
Búdky pre netopiere na sídlisku (spolupráca Matúš Kováč - SON) 
Online: http://www.youtube.com/watch?v=CMq8WoNvEQM&feature=youtu.be 
 
9.7.2012 – TV Región 
Relácia Letokruhy – téma netopiere (spolupráca Martin Ceľuch – SON) 
On-line: http://www.regiontv.eu/archiv/2012-07-09/?playVideo-2204 
 
16.7.2012 – TV Región 
Relácia Letokruhy – téma dážďovníky (spolupráca Martin Ceľuch – SON) 
On-line: http://www.regiontv.eu/archiv/2012-07-16/?playVideo-2216 
 
28.10.2012 – RTVS 
Relácia Slovensko v obrazoch – reportáž Noc s netopiermi (spolupráca Martin Ceľuch – 
SON) 
On-line: http://www.stv.sk/online/archiv/slovensko-v-obrazoch/?date=2012-10-28&id=50920 
 
október 2012 – Rádio Lumen 
informácia o medzinárodnej konferencii vo Zvolene 
 
2.11.2012 – zvolen.sme.sk 
Stavebníci a ochranári už zachránili netopiere v desiatkach zateplených budov 
On-line: http://zvolen.sme.sk/c/6585672/stavebnici-a-ochranari-uz-zachranili-netopiere-v-
desiatkach-zateplenych-budov.html 
 
13.11.2012 – MY – Žurnál 
Peter Pollák: Všetky dážďovníky už žijú v panelákoch 
 
 
november 2012 – Novinky BBSK 
Stavebníci a ochranári zachraňujú vtáky a netopierov 
 
11.11.2012 – actionforswifts.blogspot.sk 

http://www.youtube.com/watch?v=mpHrmkc84Fk
http://www.youtube.com/watch?v=CMq8WoNvEQM&feature=youtu.be
http://www.regiontv.eu/archiv/2012-07-09/?playVideo-2204
http://www.regiontv.eu/archiv/2012-07-16/?playVideo-2216
http://www.stv.sk/online/archiv/slovensko-v-obrazoch/?date=2012-10-28&id=50920
http://zvolen.sme.sk/c/6585672/stavebnici-a-ochranari-uz-zachranili-netopiere-v-desiatkach-zateplenych-budov.html
http://zvolen.sme.sk/c/6585672/stavebnici-a-ochranari-uz-zachranili-netopiere-v-desiatkach-zateplenych-budov.html
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Helen Hodgson: Slovak conference highlights problems across Europe for birds and bats 
in buildings 
On-line: http://actionforswifts.blogspot.sk/2012/11/slovak-conference-highlights-
problems.html 
 
30.11.2012 – youtube.com 
Dušan Mošať: Noc netopierov ZŠ Na Hôrke 
On-line: http://www.youtube.com/watch?v=BGPcN9shpqw 
 
PROJEKT LIFE MOTÝLE ČR- SR V MÉDIÁCH 

 
LIFE = lepší život pro motýly, Bílé/Biele Karpaty – časopis moravsko-slovenského pomezí, 
2/2012: 14-15. 

http://actionforswifts.blogspot.sk/2012/11/slovak-conference-highlights-problems.html
http://actionforswifts.blogspot.sk/2012/11/slovak-conference-highlights-problems.html
http://www.youtube.com/watch?v=BGPcN9shpqw
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POĎAKOVANIE 

Najvýznamnejší partneri: 

      
Ministerstvo životného prostredia 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 2012 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, 841 04 Bratislava 

IČO: 31771815, DIČ: 2021575028     

www.broz.sk 

broz@broz.sk 

tel., fax: 02/ 55562693  

 
 

http://www.broz.sk/
mailto:broz@broz.sk
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