
                                                                         
 

Obnova mokradí – jazero Veľká Krčava a Žitavský luh 

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“ 

POZVÁNKA – TLAČOVÁ KONFERENCIA 

Utorok 07. júna 2022, Žitavský luh  

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na tlačovú konferenciu k projektu ,,Obnova mokradí – jazero                                 

Veľká Krčava a Žitavský luh“ realizovaného v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene 

klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky. 

 

Na tlačovej konferencii sa zúčastnia zástupcovia dotknutých odborných organizácií, ktorí zabezpečia výklad 

k problematike integrovaného prístupu v manažmente povodí a to prepojenie revitalizácie mokrade (ochrany 

prírody) s implementáciou zelenej protipovodňovej ochrany sprístupnením inundačného územia a zadržania vody 

tam, kde neohrozuje intravilány obcí. 

Plán obnovy znehodnoteného ekosystému mokrade zahŕňa dve lokality - jazero Veľká Krčava nachádzajúce sa v 

Chránenom vtáčom území Medzibodrožie v okrese Trebišov na juhovýchode Slovenska a prírodnú rezerváciu 

Žitavský luh v rovnomennom chránenom vtáčom území v okrese Nové Zámky a Nitra na juhu západného 

Slovenska. Projekt výraznou mierou prispieva k chápaniu mokradí ako významných ekosystémov pre obyvateľov 

v oboch regiónoch, k efektívnejšej ochrane pred povodňami a manažmentu vôd, zároveň k zmierňovaniu dopadu 

sucha (napríklad vysychaniu studní), ako aj k filtračnej schopnosti mokradí a zachytávaniu znečisťujúcich látok. 

Všetky tieto aspekty prinesú značný benefit pre obyvateľstvo, zároveň prispejú k ochrane a zachovaniu biologickej 

rozmanitosti. 

Miesto stretnutia: Veľká Maňa – Žitavský luh – rozhľadňa 

GPS súradnice: 48.173643234826365, 18.301172565077565   

 

Projekt:  Obnova mokradí – jazero Veľká Krčava a Žitavský luh (kód projektu ACC04P04) 

Prijímateľ:                   SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (SVP, š. p.) 

Projektový partner:    Slovenská ornitologická spoločnosť/ BirdLife Slovensko (SOS/ BirdLife Slovensko) 

 

Program stretnutia 

13:00 – 13:30  Tlačová konferencia, Obnova mokradí – jazero Veľká Krčava a Žitavský luh 

 

Informovať budú: Terje Theodor Nervik, veľvyslanec Nórskeho kráľovstva 

Michal Kiča, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR 

Denis Knotka, zástupca Správcu programu SK-KLÍMA 

  Eva Kolesárová, riaditeľka Povodia Bodrogu, odštepný závod, SVP, š. p. 

Ján Gúgh, SOS/ BirdLife Slovensko  

Silvester Varga, riaditeľ Správy povodia dolnej Nitry, SVP, š. p. 

   

13:30 – 14:30  Terénna obhliadka, priestor pre novinárske otázky 

 

V prípade záujmu účasti na podujatí Vás žiadame o nahlásenie kontaktných údajov: 

Médium, Meno a Priezvisko, e-mail, mobilné číslo na adresu: marian.bocak@svp.sk alebo na tel. čísle:  0911 085 521. 

mailto:marian.bocak@svp.sk

