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„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“

Príprava projektu









Dlhodobá spolupráca prihraničných lesníckych organizácii, resp.
projektových partnerov,
projektová cezhraničná spolupráca začala prípravou projektu
"Poľovnícky a lesnícky klaster....“ (HUSK/1001/1.1.2/0022) v roku
2010,
Obhospodarovanie zanedbaných, ale jedinečných chránených a
historických parkov v rámci lesníckych organizácií,
Spoločná minulosť Maďarska a Slovenska viedla k hľadaniu
spoločného riešenia,
Tvrdá a náročná práca počas 4 mesiacov, v období trvania výzvy,
Podanie spoločného projektu HU-SK PARK koncom októbra
2011,
Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce MR-SR
2007-2013 na svojom zasadnutí dňa 29. marca 2012 rozhodol o
podpore projektov zo 4. výzvy programu a schválil pripravený
projekt v rámci opatrenia 2.2.1 Spoločná starostlivosť o prírodné
prostredie.

Zdôvodnenie projektu
Chránené historické parky v Palárikove a
Diósjenő:
 výnimočné prírodno-krajinárske parkové objekty,
 nedočkali sa adekvátneho využitia svojho potenciálu.
Spoločný projekt vychádza zo súčasného stavu
parkov, ktorý je výsledkom:
 dlhodobo poddimenzovanej údržby,
 nedostatku financií na nevyhnutné zásahy,
 zániku niektorých priehľadov a chodníkov,
 zabudnutých
záhradníckych
koncepcií
a
fytotechnických zásahov do dnešného dňa,
 zarastania drevinami a krovinami.

Hlavný cieľ projektu







Spoločná ochrana prírodných hodnôt prostredníctvom cielenej
obnovy chránených historických parkov v Palárikove a Diósjenő.
Dosiahne sa realizáciou činností a aktivít zameraných na obnovu parkov,
rešpektujúc historický priestor s kvalitami pôvodnej koncepcie a
kompozície parkov, spolu so zakomponovaním nových atraktívnych prvkov.
Výrazne sa posilní ekologická hodnota predmetných parkov.
Napĺňanie cieľa programu, presnejšie priority č. 2 Ochrany
prírodných hodnôt.
Plnenie špecifických cieľov:
◦ zabezpečiť aktívny prístup k ochrane kultúrno-historických a prírodných hodnôt,
◦ posilniť pro-environmentálny postoj obyvateľov obcí a priľahlého okolia s dôrazom na
ochranu prírody,
◦ zvýšiť funkciu parkov ako miesto pre každodennú rekreáciu a šport,
◦ ponúknuť parky ako demonštračné objekty v procese vzdelávania budúcich
odborníkov,
◦ posilniť povedomie obyvateľov o vlastnej histórii,
◦ vymeniť si skúseností v oblasti obnovy a starostlivosti o historické parky,
◦ podporiť rozvoj hospodárskeho potenciálu hraničných regiónov vytvorením dobrých
východiskových podmienok pre rozvoj cezhraničného turistického ruchu.

Miesto realizácie projektu

Na Slovensku je predmetom projektu park pri poľovníckom kaštieli v Palárikove. Obec
Palárikovo sa nachádza na Podunajskej nížine v juhozápadnej časti Slovenska, v Nitrianskom
kraji, v okrese Nové Zámky. Park je chráneným areálom a historickou pamiatkou, tak z
kultúrneho hľadiska, ako aj z hľadiska ochrany životného prostredia.
V Maďarsku je predmetom projektu park Švábskej kúrie v obci Diósjenő. Obec Diósjenő sa
nachádza v Novohradskej župe, v mikroregióne Rétság. Park sa nachádza na východnom
úpätí pohoria Börzsöny. Plocha parku dotknutého v projekte je súčasťou siete NATURA
2000 a je pod miestnou ochranou.

Rozpočet projektu
Celkový rozpočet projektu predstavuje 879 003,91 EUR, z
čoho 732 565,34 EUR pozostáva zo zdrojov ERDF,
102 488,37 EUR sú zdroje zo štátneho rozpočtu a 43
950,20 EUR predstavuje vlastné spolufinancovanie
projektových partnerov.
Projektový partner

VP - LESY SR:
LESY Slovenskej republiky,
štátny podnik
CP – IPOLY ERDŐ Zrt.:
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Cieľové skupiny
obyvatelia dotknutých obcí a ich okolia,
 deti z okolia aktívne zapojené do projektu,
 návštevníci parkov a turisti,
 odborná
verejnosť,
odborníci
na
problematiku obnovy historických parkov,
 samotní správcovia parkov, t. j. projektoví
partneri,
 budúce generácie.


Harmonogram projektu
Aktivita

Plánovaný termín realizácie

Act 001 Úvodná konferencia

29. 11. 2012

Act 002 Verejné obstarávanie

11/2012 – 02/2013

Act 003 Obnova chránených historických parkov Palárikovo a Diósjenő

03/2013 – 09/2014

Act 004 Stretnutia k vyhodnoteniu postupu realizácie projektu

02/2013 – 10/2014

Act 005

Konferencia: Historické parky a ich obnova na území Maďarska a
Slovenska

Act 006 Deti a park

SK – Palárikovo, 28. 11. 2013

11/2013-06/2014

Act 007 Záverečná konferencia

SK – Palárikovo, 25. 09. 2014

Act 008 Publicita

11/2012 – 10/2014

Nosné aktivity projektu
Obnova chráneného historického parku
v Palárikove
 ošetrenie a výruby drevín
 výsadba drevín
 výsadba kríkových porastov
 rekonštrukcia bylinných porastov
 rekultivácia hospodárskeho dvora
 rekonštrukcia komunikácií so sypaným
povrchom
 oplotenie parku
 osadenie vnútro areálových brán,
rekonštrukcia jestvujúcich brán
 umiestnenie roštu s priekopou
 vytvorenie náučných chodníkov
 vybudovanie detského ihriska
 fit dráha a telocvičňa v prírode
 pozorovateľne, osadenie mobiliáru
 vybudovanie zariadení na kŕmenie a chov
zveri
 rekonštrukcia prírodného jazera.

Obnova chráneného historického parku
v Diósjenő


odstránenie pyrotechnického materiálu



odstránenie mladých stromov



selekcia stromov stredného veku podľa
priestorovej konštrukcie



ošetrenie starých stromov, odstránenie
nebezpečných stromov



príprava územia k zatrávneniu, zatrávnenie



rekonštrukcia chodníkov zachovalých z
pôvodného parku



vybudovanie alejí



vytvorenie odpočinkových miest



vybudovanie altánku



umiestnenie brány, informačnej tabule,
košov na odpad, umiestnenie, kŕmidiel pre
vtáky.

Webová stránka projektu
www.huskpark.eu

Budúce generácie si zaslúžia poznať naše prírodné hodnoty...

Ďakujem za pozornosť!

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Odbor projektov EÚ
Námestie SNP 8
975 66 BANSKÁ BYSTRICA
E-mail: f.kral@lesy.sk
Obsah tejto prezentácie nereprezentuje oficiálne stanovisko EÚ.
www.hungary-slovakia-cbc.eu

