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Bratislava, 29.06.2020  
 
Deti oslávili medzinárodný deň Dunaja splavom Karloveského ramena  
 
Bratislavské Regionálne Ochranárske Združenie (BROZ) a Lodenica KVŠ zorganizovali pre 
príležitosti osláv 17. medzinárodného Dňa Dunaja splav Karloveským ramenom pre žiakov základnej 
školy A. Dubčeka.  
 
„Na deň Dunaja sme sa rozhodli vziať deti z Karlovej Vsi priamo na Dunaj. Karloveské rameno sme 
v roku 2016 sprietočnili a sme radi, že sme dnes mohli deťom sprostredkovať tento zážitok. Pretože 
len ten, kto pozná hodnoty a krásu prírodného prostredia má aj motiváciu ho chrániť.“ Hovorí Silvia 
Hálkova, manažérka projektu LIFE Obnova a manažment dunajských lužných biotopov 
 
Splav sa začal krátkou prednáškou o Dunaji, lužných lesoch a revitalizácii Karloveského ramena. 
Deti sa oboznámili taktiež so živočíchmi, ktoré tu žijú - najmä rybami, niektoré z nich mohli vidieť aj 
ako modely v životnej veľkosti. Okrem súčasne žijúcich rýb sa dozvedeli taktiež o vyze veľkej, 
najväčšej rybe, ktorá sa na našom území kedysi vyskytovala v hojnom počte. Vyza veľká sa 
v súčasnosti bohužiaľ už na naše územie nedostane kvôli priehradám, ktoré jej stoja v ceste. 
 
Hneď po krátkej prednáške všetci žiaci spolu s učiteľmi, členmi BROZu a inštruktormi Lodenice 
KVŠ splavili Karloveské rameno Dunaja na raftoch. Okrem toho ich na konci splavu v lodenici 
čakali rôzne zábavno-edukačné aktivity ako určovanie druhov ulitníkov podľa hmatu, skladanie 
drevených puzzle vyzy v životnej veľkosti, pozorovanie drobných vodných živočíchov cez 
mikroskop a porovnávanie monokultúrneho lužného lesa s druhovo rozmanitým lesom na 
magnetickej tabuli. 
 

Akcia sa konala v rámci projektu LIFE Obnova a manažment dunajských lužných biotopov 

LIFE14 NAT/SK/001306 
 
 
Deň Dunaja bol vyhlásený 29. júna 2004 pri príležitosti 10. výročia podpísania Dohovoru 
o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Dohovor bol podpísaný zástupcami 
podunajských krajín EÚ v Sofii v júni 1994. Cieľom dohovoru je dosiahnuť environmentálnu 
ochranu podzemných a povrchových vôd v celom povodí, ochrana pred nebezpečenstvom 
vznikajúcim z havárií v dôsledku úniku látok škodiacim vodám, povodňami a ľadovými javmi na 
rieke Dunaj. 
 
 
Kontakt:  
Andrea Froncová 
froncova@broz.sk 
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O organizácii: 

BROZ už vyše 20 rokov realizuje praktické ochranárske opatrenia v chránených územiach Natura 
2000. Od svojho založenia v roku 1997 sme sa etablovali ako popredná mimovládna organizácia v 
oblasti ochrany a obnovy vzácnych biotopov. Združenie BROZ tvorí tím profesionálnych 
ochranárov, predovšetkým v oblasti Podunajska obnovujeme mokrade a riečne ramená, lužné lesy, 
lúky a pasienky. Usilujeme sa o podporu tradičných, prírode-blízkych foriem hospodárenia a 
venujeme sa tiež environmentálnej výchove a osvete. 


