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Obec Veľké Úľany realizuje cezhraničný projekt s partnerským mestom Jánossomorja s názvom 

Prírodné úlomky. Prvoradým cieľom je: Príroda a kultúra. V rámci tohto programu sa zvyšuje 

atraktívnosť prihraničnej oblasti od decembra 2017 a jej realizácia sa končí v novembri tohto roku. 

Obce Veľké Úľany a jej maďarskej partnerskej obce Jánossomorja  bol udelený spoločný grant na 

realizáciu projektu „Implementácia vidieckych priemyselných oblastí v prirodzenom prostredí - 

Prírodné úlomky" v Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Maďarská Republika-Slovenská 

Republika. Cieľom projektu v obci Jánossomorja je revitalizácia parku na ulici Szent István, ktorý bol 

kedysi využívaný ako pieskovisko. Prvým krokom bolo hodnotenie stav kríkov a stromov v parku, na 

základe ktorého boli plány vytvorené. Okrem rozvoja prírodných úlomkov, v parku vytvorili novú 

športovú a spoločenskú funkciu, ktorá prispieva k rozmanitosti prostredia a požiadavkám obyvateľov, 

ale popritom k optimálnejšiemu využitiu z hľadiska ochrany prírody. Toto pomôže vo vytvorení novej 

ponuky príležitostných a zmysluplných rekreačných aktivít, spolu so zameraním na ochranu prírody. 

Novinky, ako gumou krytá bežecká trať, detské ihrisko, vonkajšie posilňovacie stroje pre dospelých, 

lavice, stoly a prístrešky pred dažďom pre všetky vekové kategórie zabezpečujú príležitosť na 

príjemné strávenie voľného času. V parku sa zrealizovali chodníky obložené dlaždicami a 

makadamom. Počas obnovy parku boli vysadené stromy a kríky a trávnatá plocha bola tiež obnovená. 

40 stromov a kríkov bolo označených vývesnou tabuľou. Pre žiakov základných škôl bola pripravená 

cvičebnica na ochranu prírody v maďarskom a slovenskom jazyku, pomocou ktorej sa môžu zoznámiť 

s druhmi vysadených stromov. V súčasnosti v parku prebiehajú dokončovacie práce. Na odovzdaní 

parku v novembri budú vítaní aj projektoví partneri z Veľkých Úľan. 

Rozpočet projektu Prírodné úlomky SKHU/1601/1.1/227/B2 je: 406 783,52 €, z ktorých časť obce 

Jánossomorja je 252 303,14 €. 85%-nú podporu Európskej únie Maďarská vláda doplnila 10%-ným 

domácim spolufinancovaním a miestna samospráva Jánossomorja poskytla ďalších 5% z vlastných 

zdrojov. 
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