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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 2013 
Mgr. Tomáš Kušík, PhD. – projekt Ochrana vtáctva Podunajska 

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

Ing. Andrej Devečka – projekt Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom 
regióne Bratislavy 

Mgr. Pavol Surovec – projekt Danubeparks Step 2.0 

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 

Mgr. Jaroslav Čief – manažér projektu HUSK 

 

Ostatní zamestnanci  v roku 2013 
Mgr. Karolína Sobeková, PhD. - projekt Ochrana vtáctva Podunajska 

Mgr. Daniela Pilchová - projekt Ochrana vtáctva Podunajska 

Mgr. Lucia Leváková - projekt Ochrana hraboša severského panónskeho 

Mgr. Zdenko Papp - projekt Ochrana hraboša severského panónskeho 

Peter Kleman - projekt Ochrana hraboša severského panónskeho 

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



 

5  Výročná správa BROZ za rok 2013 

 

 

Mgr. Michaela Godálová  - 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  – projekt Ochrana dážďovníka tmavého a netopierov v budovách Slovenska 

Mgr. Andrea Froncová - Ochrana dážďovníka tmavého a netopierov v budovách Slovenska 

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

 

Ďalší spolupracovníci v roku 2013 
Mgr. Barbora Vitazková – brigády, akcie pre verejnosť 
 

PROJEKTY BROZ 

Projekt LIFE07 NAT/SK/00707 Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva 
v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja  

Medzinárodný projekt LIFE Ochrana vtáctva Podunajska je podporený v rámci programu 
LIFE+ Európskou komisiou ako aj Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom 
životného prostredia a vôd Maďarska. Cieľom projektu, ktorý trvá od roku 2009 do konca 
roka 2014 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 na revitalizáciu ich 
hniezdnych a potravných biotopov. 
Medzi najvýznamnejšie projektové aktivity patrí obnova dunajských ramien, ramenných 
systémov,  mokradí, nivných lúk a lužných lesov. Od roku 2009 boli v rámci projektu 
zaznamenané mnohé úspechy, ktoré sú zverejnené aj na webstránke projektu 
(www.broz.sk/danubebirds. 
V roku 2013 boli ukončené viaceré významné aktivity projektu. Medzi nimi aj aktivity VVB 
aktivita C.2 Revitalizácia ramennej sústavy Dunajské kriviny, aktivita C.4 Revitalizácia 
vybraných vyschnutých a odrezaných riečnych ramien, v rámci ktorej boli obnovený vodný 
režim v oblasti Rusovských ostrovov ako aj na Ostrove orliaka morského. Ku koncu roka 
2013 boli dokončené aj práce na revitalizácii Veľkolélskeho ramena, kde bolo po niekoľkých 
desiatkach rokov obnovené prepojenie ramena s Dunajom na vtoku.  
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 C.2 Revitalizácia ramennej sústavy Dunajské kriviny 
V dôsledku nevhodného technického riešenia prepojenia prívodného kanála do 
inundácie s ramenným systémom Dunajské Kriviny bola viac ako 20 rokov oblasť 
takmer vysušená a vodou zásobená iba počas povodňových prietokov v Dunaji. 
V uvedenom období došlo k postupnému vysychaniu oblasti, čím boli postihnuté aj 
hodnotné porasty pôvodných druhov drevín. 
Pre zlepšenie podmienok a obnovu hydrologického režimu v oblasti sa uskutočnila 
rekonštrukcia nápustného objektu, ktorý prešiel celkovou úpravou. Na mieste 
nevyhovujúceho niekoľko desiatok metrov dlhého rúrového priepustu malého 
priemeru, bol vytvorený rámový priepust s dostatočnou sveteľnosťou, ktorého 
osadenie je vyhovujúce pre hladinový režim v danej oblasti a zaručuje tak celoročný 
prívod vody do oblasti. Za rámovým priepustom bol vytvorený otvorený prívodný 
kanál do ramenného systému. Systém mŕtvych ramien bol upravený tak, aby voda 
prenikla na čo najrosiahlejšie územie. Vďaka uvedeným opatreniam boli vytvorené 
vhodné hniezdne a potravné biotopy pre cieľové druhy vtákovPráce boli ukončené v 
júli 2013, kedy sa uskutočnilo slávnostne napustenie zrevitalizovaného ramenného 
systému Dunajské Kriviny, ktoré bolo spojené s tlačovou konferenciou. Informácie 
boli následne uverejnené a / alebo odvysielané vo viacerých televíznych, rozhlasových 
a tlačových médiách: 
http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=18.07.2013, 
http://www.ta3.com/clanok/1023597/do-ramien-dunajskych-krivin-opat-prudi-
voda.html, http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/287406-do-dunajskych-ramien-sa-
vracia-vzacna-fauna/, http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-
spravy-2013/tlacove-spravy-jul-2013/dvadsatrocne-obdobie-sucha-ramennom-
systeme-dunajske-kriviny-coskoro-skonci.html, http://www.teraz.sk/regiony/dunaj-
dobrohost-ramena-voda-pritok/52802-clanok.html, 
http://trnava.sme.sk/c/6873517/oblast-dunajskych-krivin-sa-po-rokoch-opat-naplni-
vodou.html ). 

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=18.07.2013
http://www.ta3.com/clanok/1023597/do-ramien-dunajskych-krivin-opat-prudi-voda.html
http://www.ta3.com/clanok/1023597/do-ramien-dunajskych-krivin-opat-prudi-voda.html
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/287406-do-dunajskych-ramien-sa-vracia-vzacna-fauna/
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/287406-do-dunajskych-ramien-sa-vracia-vzacna-fauna/
http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2013/tlacove-spravy-jul-2013/dvadsatrocne-obdobie-sucha-ramennom-systeme-dunajske-kriviny-coskoro-skonci.html
http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2013/tlacove-spravy-jul-2013/dvadsatrocne-obdobie-sucha-ramennom-systeme-dunajske-kriviny-coskoro-skonci.html
http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2013/tlacove-spravy-jul-2013/dvadsatrocne-obdobie-sucha-ramennom-systeme-dunajske-kriviny-coskoro-skonci.html
http://www.teraz.sk/regiony/dunaj-dobrohost-ramena-voda-pritok/52802-clanok.html
http://www.teraz.sk/regiony/dunaj-dobrohost-ramena-voda-pritok/52802-clanok.html
http://trnava.sme.sk/c/6873517/oblast-dunajskych-krivin-sa-po-rokoch-opat-naplni-vodou.html
http://trnava.sme.sk/c/6873517/oblast-dunajskych-krivin-sa-po-rokoch-opat-naplni-vodou.html
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 C.4 – Revitalizácia vybraných vyschnutých a odrezaných riečnych ramien 
1) Ostrov orliaka morského: 
Národná prírodná rezervácia Ostrov orliaka morského vyhlásená v roku 1953. V minulosti 
bola táto oblasť, podobne ako iné ostrovy vnútrozemskej delty Dunaja, tvorené mozaikou 
pôvodného lužného lesa a močiarov. Nachádzali sa tu lesné porasty domácich druhov 
drevín kombinované s periodicky zaplavovanými močiarmi ako aj terénnymi depresiami, 
kde sa voda držala počas celého roka. V oblasti hniezdilo množstvo vtákov vrátane 
boaciana čierneho a nášho najväčšieho dravca – orliaka morského. Od vybudovania VDG 
trpí oblasť nedostatkom vody a takmer všetky mokrade na ostrove sú počas takmer celého 
roka bez vody.  
V rámci projektu bol v centrálnej oblasti ostrova obnovený vodný režim pomocou 
vybudovania prívodného kanála z pôvodného prirodzeného ramena. Revitalizačné práce 
na Ostrove orliaka morského boli dokončené v auguste 2013 a už v priebehu niekoľkých 
mesiacov došlo k výraznému zlepšeniu ekologických podmienok v oblasti, prirodzenej 
obnove hniezdnych a potravných habitatov pre cieľové druhy vtákov. 
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2) Rusovské rameno – Dolný rusovský ostrov 
Rusovské rameno bolo v minulosti voľne tečúcim ramenom priamo prepojeným s hlavným 
tokom Dunaja. Počas budovania VDG sa stalo mŕtvym ramenom, ktoré je v súčasnosti 
dotované iba priesakovou vodou z hlavného koryta. Približne v tom istom období ako bolo 
rameno oddelené od hlavného toku boli vybudované po celej jeho dĺžke priečne 
prehradenia, ktoré tvorili významnú bariéru pre pohyb vodných živočíchov medzi 
jednotlivými úsekmi ramena a znemožňovali prístup rybám na ich pôvodné neresiská v 
oblasti. 
V rámci projektu boli tieto nefunkčné prehrádzky odstránené na 4 miestach, súčasne boli 
obnovené viaceré prepojenia ramena s priľahlými mokraďami. Vďaka uvedeným 
opatreniam je rameno v celej dĺžke priechodné pre vodné živočíchy. Pridanou hodnotou 
uskutočnených opatrení je vytvorenie kludovej zóny v rámci NPR Dunajské ostrovy, kde 
prehrádzky vytvárali možnosť pre nelegálny vjazd vozidiel do oblasti. 
 
 

 C.5 Sprietočnenie ramennej sústavy Medveďovského ramena 
Systém riečnych ramien Medveďovského ramena voľne tiekol až do konca 80. rokov. 
Počas regulácie rieky Dunaj boli jeho horné konce zaplnené a odpojené od hlavného toku 
rieky Dunaj. Toto vyústilo do kompletnej zmeny vodného režimu a dynamiky vody, 
vtáčích a rastlinných spoločenstiev. Niekoľko vodných druhov stratilo svoje životné 
podmienky v ramennej sústave a tradičné oblasti, kde vtáky vyhľadávali potravu, sa 
zmenšili. V roku 2012 BROZ úspešne zrealizovalo prepojenie a sprietočnenie dolného 
ústia Medveďovského ramena pri obci Sap. Počas povodne v júni 2013  však došlo 
k pretvoreniu vybudovaného ústia ramena a jeho zaneseniu nánosmi, a preto sme ústie 
a časť ramena opätovne upravili a zlepšili pozitívny ekologický vplyv na okolitú prírodu. 
Prirodzenou dynamikou vody v ramene sa v území vytvorili krásne štrkové pláže a kolmé 
riečne brehy, ktor objavili a už v nich aj zahniezdili rybáriky riečne. O úspechoch oživenia 
Medveďovského ramena informovali aj mnohé denníky, televízie a tlač: 
http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=12.12.2012, 
http://www.topky.sk/cl/1000076/1331574/Cez-Medvedovske-rameno-zacne-vdaka-
ochranarom-opat-tiect-Dunaj 
http://trnava.sme.sk/c/6609609/jedno-z-ramien-dunaja-medvedovske-opat-oziva.html, 
http://novezamky.sme.sk/c/6635947/v-sprietocnenom-ramene-dunaja-sa-zlepsia-
podmienky-pre-povodne-druhy-ryb.html 
http://indymedia.sk/index.php/spravodajstvo/domace/323-sprietonenie-medveovskeho-
ramena-tlaova-sprava 
http://spravy.pravda.sk/ked-technika-na-medvedovskom-ramene-pomaha-prirode-fwl-
/sk_regiony.asp?c=A121221_090945_sk_regiony_p70 
http://dennik.pravda.sk/Pravda.aspx?datum=21.12.2012#6 
 

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=12.12.2012
http://www.topky.sk/cl/1000076/1331574/Cez-Medvedovske-rameno-zacne-vdaka-ochranarom-opat-tiect-Dunaj
http://www.topky.sk/cl/1000076/1331574/Cez-Medvedovske-rameno-zacne-vdaka-ochranarom-opat-tiect-Dunaj
http://trnava.sme.sk/c/6609609/jedno-z-ramien-dunaja-medvedovske-opat-oziva.html
http://novezamky.sme.sk/c/6635947/v-sprietocnenom-ramene-dunaja-sa-zlepsia-podmienky-pre-povodne-druhy-ryb.html
http://novezamky.sme.sk/c/6635947/v-sprietocnenom-ramene-dunaja-sa-zlepsia-podmienky-pre-povodne-druhy-ryb.html
http://indymedia.sk/index.php/spravodajstvo/domace/323-sprietonenie-medveovskeho-ramena-tlaova-sprava
http://indymedia.sk/index.php/spravodajstvo/domace/323-sprietonenie-medveovskeho-ramena-tlaova-sprava
http://spravy.pravda.sk/ked-technika-na-medvedovskom-ramene-pomaha-prirode-fwl-/sk_regiony.asp?c=A121221_090945_sk_regiony_p70
http://spravy.pravda.sk/ked-technika-na-medvedovskom-ramene-pomaha-prirode-fwl-/sk_regiony.asp?c=A121221_090945_sk_regiony_p70
http://dennik.pravda.sk/Pravda.aspx?datum=21.12.2012#6
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C.6 Sprietočnenie ramennej sústavy Veľkolélskeho ramena 

Najväčšou ochranárskou aktivitou na slovenskom úseku Dunaja je sprietočnenie 
Veľkolélskeho ramena. Veľkolélske rameno je veľký ramenný systém, pôvodne tečúci 
okolo najväčšieho dunajského ostrova na Slovensku, Veľkolélskeho ostrova pri Komárne. 
Všetky prítoky a odtoky boli v 80. rokoch zablokované a oddelené od hlavného toku rieky. 
Cez riečne rameno bola umelo vytvorená prístupová cesta formou masívnej betónovej 
hrádze. Degradácia ramennej sústavy bola spôsobená nedostatočným kontaktom s riekou a 
naplaveniny usadených sedimentov po povodniach sú zastavované betónovou hrádzou. 
Bez ochranárskych akcií by časť ramena bola úplne zaplavená sedimentmi a znemožnila 
by existenciu vodných organizmov. Otvorením vtoku a odtoku napomôžeme prúdeniu 
vody, ktorá prirodzene odnesie časť sedimentov z riečneho ramena. Umožníme tým 
migráciu rýb na neresiská a obnovíme potravné a hniezdne biotopy pre cieľové druhy 
vtákov.  V rámci našich aktivít sme prepojili rameno s Dunajom na dvoch ústiach, čím sme 
umožnili migráciu rýb a vodných živočíchov na prirodzené neresiská zaplavovaných 
dunajských nív. V roku 2014 Ďalej plánujeme otvoriť rameno na dvoch výtokoch 
a rekonštruovať betónovú prehrádzku s cieľom redukovať jej bariérny efekt a umožniť tak 
prirodzený tok vody v koryte ramena. 
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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  
 

 

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 bol vykonaný na 73 
lokalitách, prítomnosť hraboša severského panónskeho bola potvrdená na 29 lokalitách, 
pričom bolo odchytených viac ako 300 jedincov. V roku 2013 bola zistená prítomnosť 
hraboša severského panónskeho na lokalite západne od Gabčíkova v ramennej sústave 
Dunaja, kde sa predpokladalo, že sa už nevyskytuje vďaka vplyvom vodného diela Gabčíkovo 
a následnej zmeny vodného režimu.  Na lokalitách, na ktorých bol potvrdený výskyt hraboša 
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severského panónskeho sa pomocou opakovaných odchytov do živolovných pascí realizuje 
dlhodobá populačná štúdia. Za takéto lokality boli vybrané mokrade v Čiližskej Radvani 
a Veľkých Kosihách. Predbežné výsledky genetickej štúdie z odobraného materiálu 
odchyteným jedincom poukazujú na existenciu štyroch geneticky odlišných a izolovaných 
populácii hraboša severského – v Holandsku, Rakúsku a na Slovensku. Štvrtú skupinu tvorí 
populácia, ktorá sa nachádza na Slovensku, avšak od iných Slovenských populácii je oddelená 
Dunajom a vodným dielom Gabčíkovo, jej príbuznosť s maďarskou populáciou je predmetom 
ďalšieho výskumu.  

Výskumný ústav vodného hospodárstva vypracoval v uplynulom roku odbornú štúdiu, vrátane 
hydrodynamického, topografického, numerického a simulačného modelu, grafov a máp na 
obnovu mokradí v územiach európskeho významu Dunajské Trstiny, Číčovské luhy, 
Pohrebište, Alúvium Starej Nitry a Listové jazero. Odborná štúdia je podkladom k projektovej 
dokumentácii a realizácii obnovných a revitalizačných opatrení na zmenu vodného režimu, 
ktoré sa začnú v roku 2014.   

V roku 2013 sme pracovali na vytvorení projektovej dokumentácie a na získaní stavebného 
povolenia na sprietočnenie horného a stredného úseku Čiližského potoka (dve zhybky 
v mieste križovania potoka s kanálmi) a na obnovu vodného režimu mokrade v Čiližskej 
Radvani (výstavba stavidla). Na prvú časť prác, zbúranie nefunkčnej zhybky, prebehlo 
verejné obstarávanie, práce sa začnú na jar 2014.  

V katastri Čiližskej Radvane sme pokračovali v manažmente trvalých trávnatých porastov 
v území európskeho významu Čiližské močiare, ktoré boli založené predchádzajúceho roku 
na ploche 16,2 ha. Trávnaté porasty boli viackrát pokosené, pričom kosenie neprebieha 
veľkoplošným spôsobom ale v pásoch, keď je časť vegetácia ponechávaná ako úkryt pre 
hraboše žijúce v tomto území, kým pokosená vegetácia nevyrastie. Tieto trávnaté porasty 
vznikajú na mieste ornej pôdy intenzívne využívanej na poľnohospodársku produkciu a po 
výstavbe stavidla na Červenom kanály budú tiež periodicky zaplavované, čím sa rozšíri 
biotop hraboša severského panónskeho. V tomto roku sme začali s prípravou na vysievanie 
ďalších porastov o rozlohe 3,4 ha ako aj na obnovný manažment ďalších lúk kosením 
a mulčovaním v Čiližskej Radvani a v Gabčíkove. 

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. 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. V sezóne 2013/2014 sme pokosili 86,11 hektárov v územiach európskeho 
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významu Dunajské trstiny a Číčovské luhy, čím sme zvýšili plochu pokosenej trstiny 
z minulých sezón na 137,11 hektárov; celkovým cieľom projektu je pokosiť 150 hektárov 
trstiny. 

Výsadba biokoridorov začala na jeseň 2013 na významnej lokalite výskytu hraboša 
severského panónskeho pri Čiližskej Radvani v celkovej dĺžke jeden kilometer. Do líniovej 
vegetácie sme vysadili až 13 druhov pôvodných stromov a krov, vhodných do vlhkejších 
podmienok, akými sú vŕby, topole, svídy, čremchy, jarabiny, hlohy v celkovom množstve 500 
stromov a krov.  

Počas roka 2013 sme uskutočnili aj niekoľko vzdelávacích aktivít akými sú prednášky 
a exkurzie pre verejnosť, vytlačili sme a distribuovali kalendáre na rok 2014.  Pripravili sme 
na osadenie informačné panely v Maďarsku aj na Slovensku. Počas roka putovala výstava 
o hrabošovi a jeho živote na 4 rôzne miesta na Slovensku a v Maďarsku, kde ju videlo viac 
ako 1200 návštevníkov. 

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, 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.  

 

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, 
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 
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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 2013 bol v rámci projektu pripravený 1 odborný workshop (30.1.2013) s názvom  
„Odborné školenie na tému identifikácie hodnotných stromov a inváznych druhov drevín v 
lužných lesoch“, jedna štúdijná návšteva v Rakúsku (19.9.2013) zameraná na pastvu 
v chránených územiach a zrealizovaný bol aj jeden deň štúdijného výmenného pobytu pre 
projektoví personál s témou ekoturizmus (18.9.2013) v Národnom parku Donau-Auen. 
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V priebehu roku 2013 boli vypracovávané štúdia na revitalizáciu vybraných  vodných 
a mokradných biotopov a štúdia na revitalizáciu skalných biotopov a jaskýň. 

Celkovo bolo v roku 2013 spolu vyznačených a zachránených pred ťažbou 1400 vzácnych 
stromov, vysadených bolo 19.000 sadeníc.  

K projektovej aktivite obnova tradičnej pastvy hospodárskych zvierat sa úspešne podarilo 
zahájiť pastvu v NPR Devínska Kobyla (30.7.2013) a v NPR Šúr. Pastva je naplánovaná 
najmenej na 185 ha lúčnych a lesostepných biotopov pre lokality Šúr, Devínska Kobyla, 
Ostrovné lúčky a Biskupické luhy.  

 

 

Priebežne je aktualizovaná projektová web stránka - http://broz.sk/natura2000ba. 

V rámci projektu bolo zorganizovaných viacero akcií pre verejnosť. Uskutočnilo sa 9 stretnutí 
so stakeholdermi a  24 prezentácií a exkurzií pre školy a verejnosť. 
Bol vypracovaný návrh k infopanelu o pastve v chránených územiach – NPR Devínska 
Kobyla. Informačný letáčik a nalepky boli vydané 4 jazykových verziách, vydaný bol aj 
nástenný kalendár na rok 2014 s témou Dunajské luhy v náklade 350 kusov. Natočené 
a publikované na sociálnych sieťach boli prvé zábery k amatérskemu dokumentárnemu filmu 
o projektových aktivitách. 

http://broz.sk/natura2000ba
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   Výsadba pôvodných druhov drevín v ÚEV Dunajské luhy. 

 

Projekt LIFE10 NAT/SK/000079 - Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) 
a netopierov v budovách na Slovensku 

Projekt je finančne podporený Európskou komisiou cez program LIFE+ a Ministerstvom 
životného prostredia SR. Je zameraný na ochranu vtákov, najmä dážďovníkov a netopierov 
v budovách na Slovensku. Partnermi projektu sú Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife 
Slovensko a Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku. 

 

Prehľad uskutočnených akcií za roky 2012-2013 
 

počet zmapovaných miest v SR 270 

počet zaznamenaných hniezdisk dážďovníkov 
a úkrytov netopierov v budovách v SR viac ako 3500 

počet konkrétnych prípadov zatepľovania 
a rekonštrukcie budov riešených z hľadiska 
ochrany živočíchov v SR viac ako 900 

počet zachovaných hniezdisk a úkrytov v otvoroch 
v atike vďaka inštalácii upravených mriežok v SR viac ako 8000 

počet novovytvorených hniezdisk a úkrytov vďaka 
inštalácii špeciálnych búdok v SR viac ako 4500 
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počet prezentácií pre verejnosť v SR 
256 (pre viac ako 2000 

ľudí) 

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

ľudí) 

počet mediálnych výstupov v SR viac ako 100 

 
 
Dážďovník obyčajný (Apus apus) je najviac ohrozeným vtáčím druhom v našich mestách. Na 
hniezdenie využíva takmer výlučne miesta ako sú dutiny a štrbiny najmä na panelových 
domoch na našich sídliskách. Preto v súčasnosti dosť intenzívna rekonštrukcia a zatepľovanie 
vo veľkej miere ohrozujú prežitie tohto druhu a s ním aj niektorých druhov netopierov u nás.  
Hlavné aktivity projektu sú: 

- mapovanie a monitoring výskytu dážďovníkov a netopierov v budovách; 
- realizácia opatrení na ochranu existujúcich hniezdisk a úkrytov; 
- vytváranie nových hniezdisk a úkrytov inštaláciou špeciálnych búdok; 
- vzdelávanie cieľových skupín, ktorými sú najmä stavebné firmy, správcovské 

spoločnosti, úrady a pod.; 
- zvyšovanie povedomia verejnosti o potrebe ochrany biodiverzity v mestách. 

 
Projekt je realizovaný na celom území Slovenska. Hlavnou aktivitou na dosiahnutie jeho 
cieľov je zabezpečenie ochrany týchto druhov a ich hniezdisk a úkrytov a vytváranie nových 
formou inštalácie špeciálnych búdok na paneláky, komíny a ďalšie stavby. Od začiatku 
projektu bolo skontrolovaných viac ako 16000 budov na Slovensku. Údaje sú dostupné 
v online databáze AVES Symfony (http://aves.vtaky.sk/sk/apusbat). Opatrenia na ochranu 
živočíchov boli realizované vo viac ako 550 prípadoch. Išlo najmä o zachovanie existujúcich 
hniezdisk a úkrytov, vysťahovanie netopierov v prípade ich ohrozenia rekonštrukciou domov, 
záchranu vtákov a netopierov uväznených v rôznych priestoroch (napr. výťahové a odpadové 
šachty, chodby apod.), premiestnenie znášok do náhradných hniezd a iné. V meste Revúca 
sme na jednom z bytových domov vybudovali prvú hniezdnu stenu s búdkami pre 
dážďovníky a netopiere. Slúži nie len pre živočíchy ale aj na informovanie verejnosti o našich 
aktivitách. Jej atraktivitu zvyšuje aj silueta dážďovníka nakreslená na fasáde domu. 
 
Pre cieľové skupiny sme zorganizovali odborné semináre zamerané na technické možnosti 
a postupy, ktoré sa dajú využiť počas stavebných prác s minimálnym rizikom ohrozenia 
chránených živočíchov a ich biotopov. Dôležité sú aj informácie o typoch a parametroch 
špeciálnych búdok a spôsobe ich inštalácie. Pre širokú verejnosť sme zorganizovali množstvo 
prezentácií o ekosystémoch v mestách a ich význame pre obyvateľov. Niektoré z prezentácií 
boli spojené aj s terénnou exkurziou na konkrétne lokality a ukážkou odchytu a identifikácie 

http://aves.vtaky.sk/sk/apusbat
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netopierov. Pripravili sme informačné letáky a propagačné materiály (kalendáriky, nálepky). 
Semináre a stretnutia s verejnosťou veľkou mierou prispeli k zlepšeniu spolupráce so 
stavebníkmi a aj so samotnými obyvateľmi sídlisk. 
Venovali sme sa aj ochrane letných kolónií netopierov a ich úkrytov najmä na povalách 
kostolov. Vyčistili a odstránili sme guáno v kostoloch vo viacerých obciach, napr. Višňové, 
Petrovice, Dolná Maríková. 
 
Ďalšie informácie o projekte a jeho výsledkoch ako aj vybrané mediálne výstupy môžete nájsť 
na http://dazdovniky.vtaky.sk. Svoju podporu projektu môžete vyjadriť aj na Facebooku 
https://www.facebook.com/navratdazdovnikov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hniezdna stena v Revúcej (zdroj: archív SON) 

 

LIFE09 NAT/CZ/000364 Integrovaná ochrana vzácnych druhov motýľov nelesných 
biotopov v Českej republike a na Slovensku 

 

Projekt je zameraný na ochranu vzácnych druhov motýľov na lúkach a pasienkoch v oblasti 
Bielych Karpát, Malých Karpát a Považského Inovca formou obnovy tradičného extenzívneho 
spôsobu hospodárenia (pastva, kosenie). Ide o cezhraničný projekt centrálne koordinovaný 
AOPK ČR v Prahe a so slovenskými partnermi BROZ a ŠOP SR. Koordinátorom projektu 
pre Slovensko je BROZ. Projekt je finančne podporený programom LIFE+ Európskej komisie 
a Ministerstvom životného prostredia SR. 

Hlavnými aktivitami projektu na Slovensku sú: 

http://dazdovniky.vtaky.sk/
https://www.facebook.com/navratdazdovnikov
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- vypracovanie Programu záchrany pre kriticky ohrozeného motýľa žltáčika 
zanoväťového (Colias myrmidone); 

- vypracovanie programov starostlivosti a menežmentových plánov pre vybrané 
lokality; 

- nákup vybraných pozemkov za účelom ochrany prírody (aktivita BROZ); 
- obnova biotopov v Bielych Karpatoch prostredníctvom zavedenia extenzívnej 

pastvy (aktivita BROZ); 
- vybudovanie Strediska menežmentu pri Správe CHKO Biele Karpaty v Nemšovej. 

 

V rámci projektu BROZ priebežne odkupuje vhodné pozemky v území európskeho významu 
Holubyho kopanice, kde je cieľom dosiahnuť obnovu pastvy na minimálne 150 hektároch. 
V minulosti boli tieto pozemky obhospodarované Štátnymi majetkami. Po ich zániku sú 
pozemky posledných minimálne 20 rokov opustené a postupne degradujú. Doposiaľ bolo 
získaných do vlastníctva BROZ ca 10 hektárov lúk a pasienkov, ďalšie sú v jednaní s ich 
súčasnými vlastníkmi. V roku 2013 bolo asi 5 ha týchto pozemkov vyčistených od náletovej 
vegetácie a starého trávneho porastu. Je to príprava na obnovenie pastevnej infraštruktúry 
a samotnej pastvy, ktoré sú naplánované na rok 2014. 

Za účelom obnovy pastvy bolo v roku 2013 zakúpených 40 ks oviec plemena Suffolk a 5 ks 
plemena Pôvodná valaška. Obidve plemená sú vhodné do podmienok projektového územia. 
Plemeno Suffolk je nenáročné a vhodné na celoročný chov vonku. Ovce boli zmluvne 
zapožičané miestnym SHR (súkromne hospodáriacim roľníkom), ktorí zabezpečujú dennú 
starostlivosť a pastvu na vybraných projektových lokalitách. Rozsah a intenzita pastvy sú 
stanovené tak, aby mali pozitívny prínos pre cieľové druhy motýľov a ich biotopy. 

Pastva bola zabezpečená na nasledovných lokalitách (celková rozloha 152,1 ha): 

SKUEV0367 Holubyho kopanice – lokality Hložníky (9,58 ha), Chromovec (3,97 ha), Grúň 
(3,7 ha 

SKUEV0371 Žalostiná – lokality Bučkova jama (4 ha), Podlipovec (1,95 ha) 

SKUEV0372 Krivoklátske lúky, SKUEV0373 Krivoklátske bradlá, SKUEV0376 Vršatské 
bradlá – na lokalitách s celkovou rozlohou 128,9 ha: Biely vrch (30 ha), Vršatské bradlá pod 
Babkami (14,2 ha), Sedlo Chmeľovej (11 ha), Pod hradnou skalou (6,6 ha), Pod vykrývačom 
(10,6 ha), Máňová veľká (4 ha), Máňová malá (1,4 ha), Krivoklátske lúky (6,1 ha), 
Nohavicová lúka (20,7 ha), Za tiesňavou (19,3 ha), Babiná – škrapy (4,6 ha), Oproti Babinej 
(11 ha). 

Na realizáciu menežmentových opatrení (kosenie, mulčovanie) na ťažko dostupných plochách 
bol z projektu zakúpených 1 nápravový nosič náradia s príslušenstvom. 

Program záchrany pre žltáčika je na internom pripomienkovaní v rámci ŠOP SR. Spracovanie 
programov starostlivosti a menežmentových plánov prebieha priebežne. Jej súčasťou je aj 
komunikácia s vlastníkmi a užívateľmi o konkrétnych menežmentových opatreniach a ich 
rozsahu. V roku 2013 ŠOP SR zabezpečila mapovanie výskytu cieľových druhov motýľov na 
projektových lokalitách. Výsledky sa spracúvajú a budú dostupné v roku 2014. 
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Samotné menežmentové aktivity, ktoré mali byť zabezpečené zo strany ŠOP SR zatiaľ neboli 
začaté z dôvodu neukončeného verejného obstarávanie na získanie dodávateľa tejto služby.  
 

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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Mapa: Lokalizácia pozemkov zakúpených do vlastníctva BROZ v lokalite Holubyho 
kopanice 
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Plemeno Suffolk (zdroj: archív BROZ) 

Plemeno Pôvodná valaška (zdroj: archív BROZ) 

 
Pastva na lokalite Grúň (zdroj: archív BROZ)  Pastva na lokalite Hložníky (zdroj: archív 

BROZ) 
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Účasť BROZ na aktivitách v rámci CEEweb for Biodiversity 

 

V roku 2013 sa BROZ aktívne podieľala na práci v rámci pracovnej skupiny Natura 2000, 
predovšetkým na príprave odborných podkladov v súvislosti s  financovaním a menežmentom 
európsky významných území zaradených do sústavy natura 2000. 

Aktívne sme sa podieľali na realizácii medzinárodného projektu zameraného na spoluprácu 
medzi MVO a biznis sektorom. V októbri sme na medzinárodnom workshope v Budapešti 
prezentovali príklady úspešnej spolupráce BROZ a súkromných podnikov pri ochrane 
biodiverzity. Aktívne sme sa zapájali aj do aktivít v oblasti mapovania a hodnotenia 
ekosystémových služieb. 

Viac informácií o organizácii CEEweb a jej aktivitách nájdete na ww.ceeweb.org. 

 

Projekt LIFE10 NAT/SK/083: Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných 
dún na južnom Slovensku 
 

Cieľom projektu je zlepšenie nepriaznivého stavu biotopov slanísk a viatych pieskov na 
Južnom Slovensku a záchrana jedinečnej flóry a fauny, ktorá je na ne viazaná. Panónske 
Slaniská a viate piesky sa u nás za posledných 50-60 rokov ocitli na prahu zániku. Je to najmä 
v dôsledku zmien vodného režimu, rozorávania, ako aj vysádzania nevhodnými a stanovištne 
nepôvodnými druhmi drevín. V súčasnosti je jedným z nazávažnejších rizík zarastanie 
inváznymi a dominantnými druhmi rastlín, kotré z nich vytláčajú pôvodných vzácnych 
obyvateľov. Táto zmena sa deje najmä v dôsledku zanechania tradičného hospodárenia, ktoré 
na väčšine lokalít predstavovala pastva hospodárskych zvierat. 

Kľúčovými aktivitami projektu je odstránenie inváznych a náletových drevín, zlepšenie 
vodného režimu na vybraných lokalitách a obnova pastvy. Tieto sa realizujú na 15 lokalitách 
slanísk a viatych pieskov na Podunajskej nížine. Viaceré aktivity projektu realizujeme 
vzájomnou spoluprácou s miestnymi hospodármi. 

V roku 2013 sa nám podarilo: 

 Obnovili sme pastvu na lokalite Kamenínske slaniská – na 45 hektároch. Ide o jedno 
z najcennejších slanísk na Slovensku. Pastvu sme tu obnovili vďaka dobrej spolupráci 
s miestnymi hospodármi a samosprávou. Nájdete tu kravy, kone, kozy, prasatá-mangalice 
aj vodné byvoly. Vďaka pastve došlo k odstráneniu vrstvy stariny a uvoľnil sa tak 
priestor pre vzácne slanomilné rastliny – pekne sa rozširuje kriticky ohrozená gáfrovka 
ročná aj limonka gmelinova, ktorá sa na Slovensku vyskytuje iba tu. 
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 Obnova pastvy na ďalších lokalitách: Pavelské slanisko, Mostové, Šurianske slaniská: 

spolu na viac ako 50 ha.  
 Pre obnovu slaniskových biotopov sme zrealizovali kosenie, mulčovanie a odstránenie 

náletových drevín na lokalitách Bokrošské slanisko, Pavelské slanisko, Mostové, Pri 
Orechovom rade, Komárňanské slanisko a Panské lúky – spolu na ploche 113,7 ha. 

  

Lokalita Bokrošské slanisko – pred a po odstránení náletových drevín. 
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 V spolupráci s miestnymi samosprávami a Štátnou ochranou prírody (ŠOP) sme 
odstránili 6 nelegálnych skládok odpadu na lokalitách Pavelské slanisko, Komárňanské 
slanisko, Kamenínske slanisko a Pri Orechovom rade. 

 Obnovili sme 8,1 ha slaniskových biotopov, ktoré boli pôvodne znehodnotené 
rozorávaním. Obnova bola realizovaná zatrávňovaním (v spolupráci s miestnymi 
hospodármi a ŠOP) alebo prirodzenou regeneráciou.  

 

 

Obnova rozoraných častí slaniska Mostové – výsev trávnej zmesi. Použité boli krátko žijúce 
druhy tráv, ktoré budú postupne nahradené pôvodnými halofytmi. 

 
 Pre oboznámenie miestnych hospodárov, predstaviteľov samospráv a štátnej správy sme 

zrealizovali trojdňovú exkurziu zameranú na ukážky spolupráce pri obnove slaniskových 
biotopov v NP Hortobágy v Maďarsku a viacero terénnych stretnutí. Zrealizovaných bolo 
aj 14 terénnych stretnutí, kde boli riešené zásady správnej starostlivosti o tieto biotopy. 

 

Projekt je realizovaný v spolupráci s partnermi – DAPHNE, Inštitút aplikovanej ekológie 
a Štátnou ochranou prírody, začal sa 1.9.2011 a je podporený Európskou komisiou, v rámci 
programu LIFE a príspevkom Ministerstva životného prostredia Slovenskej Republiky. 
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 Projekt HUSK/1101/2.2.1//0052  Ochrana piesočných a lužných stanovíšť voči inváznym 
druhom rastlín 
V druhom roku riešenia tohto bilaterálneho projektu bol dôraz opäť kladený na dôkladné 
zmapovanie inváznych druhov rastlín. 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. Úspešne 
sa podarilo zrealizovať obstaranie sadeníc pôvodných druhov stromov a ich vysadenia 
(realizovať sa bude na jar 2014) a rozpracovať kľúčové verejné obstarávanie na dodávku 
služby – odstránenie inváznych rastlín (súťaž bude vyhlásená taktiež v roku 2014). Pre 
dobrovoľníkov sme v lete pripravili dve akcie s odborným úvodným výkladom o 
problematike inváznych rastlín, v rámci ktorých sa ľudia následne mohli zapojiť do čistenia 
chránených území v okolí Bratislavy (zber odpadkov, odstraňovanie inváznych rastlín). 

Na jar 2013 prebehlo organizačné stretnutie s vedúcim partnerom z Maďarska, na ktorom sme 
si prebrali harmonogram úloh a ďalšie otázky, týkajúce sa manažmentu projektu. Súčasťou 
stretnutia bola aj exkurzia do projektového územia Národného parku Duna-Ipoly. 
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V priebehu roka sa udiala výmena na pozícii projektového manažéra – na miesto 
odchádzajúceho Mgr. Michala Behúla nastúpil Mgr. Jaroslav Čief. Nový projektový manažér 
sa už stihol zúčastniť v dňoch 14-15. 10. 2013 odborného praktického seminára o ošetrovaní 
agresívnych invazívnych druhov v rámci ochrany prírody, za účasti zástupcov národných 
parkov, lesníckych organizácií a iných profesionálnych a špecializovaných subjektov. Mali 
sme tak možnosť porovnať si a prediskutovať naše skúsenosti so skúsenosťami maďarských 
koelgov.  

 

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

 

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 
V januári 2013 hostilo BROZ (v spolupráci s Národným parkom Donau-Auen z Rakúska a 
Fertő-Hanság z Maďarska) v Bratislave stretnutie projektových partnerov a pozvaných hostí. 
Hlavnými bodmi programu stretnutia boli organizčné otázky ohľadne spoločného 
celodunajského monitorngu kulíkov riečnych a brehulí hnedých v roku 2013, ako aj 
pripravované aktivity, týkajúce sa riečnej morfológie (zamerané hlavne na dynamiku riečnych 
ostrovov a transport sedimentov).  

http://www.broz.sk/projekt-invazne
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Spolu s kolegami z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a SOS/ 
Birdlife Slovensko sa Bratislavské regionálne ochranárske združenie opäť podielalo na 
organizácii zimného sčítania orliakov morských. Sčítanie sa mohlo uskutočniť práve aj vďaka 
finančným prostriedkom z projektu DANUBEPARKS STEP 2.0. 

 

Široký záber aktivít sa týkal aj ďalšieho z vlajkových druhov projektu – topoľa čierneho 
(Populus nigra). V rámci širšie zameraného mapovania lesných porastov mapovatelia zbierali 
aj údaje o výskyte topoľov čiernych, s dôrazom na staré hodnotné jedince. Následne sa na jar 
z vytipovaných 30 stromov odobrali listy, určené na analýzu genetickej variability jedincov 
topoľa čierneho z rôznych lokalít pozdĺž Dunaja. Následne boli odobraté listy aj na určenie 
variability vybraných morfologických znakov. Obidve analýzy budú vyhodnotené a 
publikované ako monografia v roku 2014. BROZ sa podielalo aj na príprave ďalšej aktivity – 
značkovaní vybraných jedincov topoľa čierneho informačnými tabuľkami. V roku 2013 sme 
zabezpečili návrhy na logo (DanubeParks GIANTS), ktoré bude reprezentovať túto aktivitu. 
Po hlasovaní partnerov projektu bolo vybraté víťazné logo. 
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V rámci projektu DANUBEPARKS STEP 2.0 sa opäť realizoval monitoring kulíkov riečnych 
a brehulí hnedých, ako vhodných biologických indikátorov, odrážajúcich stav riečnej 
dynamiky. Na rozdiel od roku 2011 už tentoraz monitoring prebiehal ako súčasť Joint Danube 
Survey 3, ktorú organizovalo ICPDR (Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja). 
Definitívne výsledky sčítania budú publikované v roku 2014. Vzhľadom na jarné záplavy v 
roku 2013 očakávame, že celková početnosť bude výrazne negatívne ovplyvnená zvýšenou 
hladinou vody. 
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Na spoločnom stretnutí so zústupcami projektu NEWADA Duo, ktorý združuje správy 
vodných ciest dunajských štátov, boli prediskutované viaceré možnosti spolupráce, pričom 
dôraz sa kládol na koncepciu WILDisLAND. Táto iniciatíva má za cieľ vyčleniť ostrovy, 
ktorá sú zaujímavé z hľadiska ochrany prírody a ktoré by slúžili ako zelený koridor 
“divočiny”. Na stretnutí sa preberali rôzne aspekty a faktory, ktoré by mohli vstúpiť do hry pri 
založení takejto siete ostrovov. V tejto otázke aj naďalej komunikujeme s našim národným 
partnerom – Slovenským vodohospodárskym podnikom.  
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Na prelome mája a júna 2013 uskutočnili kolegovia z Nemecka a Rakúska 6 078 km dlhú 
poznávaciu cestu z Čierneho lesa v Nemecku až po Čierne more v Rumunsku. Počas cesty 
navštívili jednotlivé chránené územia a hodnotili, aká je ponuka environmentálnej výchovy 
pozdĺž Dunaja. V rámci návštevy na Slovensku sme im predstavili hlavne naše plány s 
vybudovaním ekocentra pri Veľkolélskom ostrove. Všetci zúčastnení sa zhodli, že náš zámer 
má veľký potenciál. 
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Ďalšou spoločnou aktivitou, organizovanou v rámci projektu bola medzinárodná suťaž 
výtvarných prác tématicky zameraných na ochranu Dunaja s názvom Šanca pre modrý Dunaj. 
Súťaž je určená pre žiakov umeleckých škôl dunajských krajín, pričom najlepšie práce sú 
prezentované počas medzinárodnej putovnej výstavy. V roku 2013 zavítala výstava – vďaka 
projektu DANUBEPARKS STEP 2.0 – opäť aj na Slovensko. Široká verejnosť sa tak na jeseň 
(11. 10. - 10. 11. 2013) mohla oboznámiť v Shopping Palace Zlaté piesky Bratislava  s 
dielami mladých nádejí z Rakúska, Slovenska, Bulharska a Rumunska.  
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Viac informácii o projekte môžete nájsť na www.danubeparks.org. 

 

PRÁCA S VEREJNOSŤOU, ODBORNÁ ČINNOSŤ A MÉDIA 
 

V roku 2013 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.  

Deň Dunaja 2013 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 

http://www.danubeparks.org/
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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 2013 sa do súťaže zapojilo 5 prác 
z 3 škôl. Víťazom sa stalo dielo nazvané Srdce pre Dunaj  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. 

 
Výherná práca 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 
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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/ 

 

EDIČNÁ ČINNOSŤ BROZ  

 
V roku 2013 sme vydali nasledovné publikácie: 

 
Kalendár na rok 2014 – Dunajské luhy (projekt NATURA 2000 BA ) 

 

http://www.dobrakrajina.sk/
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Projektový leták a nálepky v 4 jazykových verziách (projekt NATURA 2000 BA )
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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. 
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Prírodovedecká 
fakulta UK 
Bratislava 

Vojenský technický 
a skúšobný ústav 

Záhorie 

Severodunajské riaditeľstvo životného 
prostredia a vôd, Maďarsko 

 

 
  

Národný park Donau 
Auen, Rakúsko 

Národný park Fertő-
Hanság, Maďarsko 

Výskumný ústav vodného 
hospodárstva 

 

          
Národný park Neziderské jazero 
 
 
 
 

BROZ je členom:  
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Dunajské environmentálne fórum  CEEweb pre biodiverzitu 
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Poďakovanie najvýznamnejším donorom 

 
V roku 2013 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 7/A, 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

