
Záverečná správa

o projekte „Výsadba zelene na sídlisku Západ v Michalovciach“ č. LS7-258

1. Organizácia: Východoslovenské ochranárske združenie – VOZ, Soľník 13, 090 31 pošta Kolbovce
2. Názov projektu, číslo správy: „Výsadba zelene na sídlisku Západ v Michalovciach“, záverečná správa
3. Číslo projektu: č. LS7-258
4. Vedúci projektu: Peter Sabo, Predseda VOZ, Humenská 13/A1, 071 01 Michalovce, 0915 133 563
5. Výška finančnej podpory a dátum schválenia projektu: 34 000,- Sk, 23. marec 2007

Programová správa

1. Cieľom projektu bolo ozelenenie verejného priestoru medzi obytnými domami na uliciach Švermova, 
Humenská a Masarykova v meste Michalovce a vytvorenie hlukovej a prachovej bariéry na rohu ulíc 
Humenská a Štefánikova.  Ciele projektu boli naplnené, bolo vysadených 50 ks stromov  tak ako bolo 
naplánované. Počas realizácie došlo k zmene, z dôvodu jarných mrazov  došlo u dodávateľa stromov 
k poškodeniu dubov, preto boli tieto nahradené brestmi, javormi, lipou a hrabom, táto zmena bola 
konzultovaná so zástupcom poskytovateľa grantovej podpory. Nenaplnený  ostal cieľ vysadiť 8 ks tavoľníkov 
do hlukovej bariéry. Tento cieľ nebol naplnený  z dôvodu nedostatku času, tavoľníky  budú dosadené v jari 
2008. Na záver projektu sa uskutočnila verejná akcia za účasti zástupcu mesta – p. Fecáka a zúčastnených 
sadzačov. Akcia sa uskutočnila dňa 01.12.2007.

2. Výstupom projektu je ozelenenie verejného priestoru medzi obytnými domami na uliciach Švermova, 
Humenská a Masarykova v meste Michalovce a vytvorenie hlukovej a prachovej bariéry na rohu ulíc 
Humenská a Štefánikova. Výsledkom je vysadenie 50 ks stromov  a 8 ks krov. Stromy  boli úspešne vysadené 
podľa plánu, kry  budú dosadené v priebehu jari 2008. Jedným z výstupov  bolo aj aktívne zapojenie 
verejnosti do aktivít. Tento cieľ bol naplnený,  pri výsadbe za zúčastnili obyvatelia okolitých domov. 
Zúčastnených bolo 6 osôb, okrem organizátora. O projekte vyšli 3 články  v miestnych médiách, 1 článok na 
internetovej stránke mesta Michalovce medzi aktualitami, 1 článok v mestskom dvojtýždenníku Michalovčan 
a 1 článok v regionálnej tlači – denník Zemplínsky  Korzár, ktorý  bol zároveň prílohou denníka SME (originál 
článku bol zaslaný na EKOPOLIS spolu s potvrdením o zaplatením prvej splátky). 

3. Keby  sme projekt realizovali ešte raz, asi by  sme robili všetko rovnako, pretože jediný  cieľ nebol naplnený 
a to výsadba 8 ks tavoľníkov, ale tu boli dôvody neovplyvniteľné – počasie a potreba výsadby  v sobotu, teda 
počas dňa pracovného voľna a pracovná zaneprázdnenosť zainteresovaných. Prostriedky  boli podľa nášho 
názoru zvolené adekvátne a efektívne. 

4. Rozdiel v súčasnosti je výrazný  pretože na ploche pribudlo 50 ks stromov. Čo sa týka optickej stránky  tak 
rozdiel zatiaľ nie je výrazne viditeľný, pretože stromy  sú bez listov  a mladé, resp. tenké a jediné čo ich 
pripomína sú drevené oporné kolíky.

5. Myslím si, že silnou stránkou nášho projektu bola jeho jednoduchosť, zameranie sa na jednu konkrétnu 
aktivitu a dobrý odhad našich schopností.

6. Neočakávaným výstupom projektu v pozitívnom smere je záujem o plochu zo strany  obyvateľov  v tom 
zmysle, že asi po 1 mesiaci od výsadby  pribudlo na ploche ďalších cca 20 ks stromov. Pravdepodobne naša 
aktivita inšpirovala niekoho z obyvateľov a týmto spôsobom prispel k našim cieľom.

7. Realizáciu projektu ovplyvňovali jedine poveternostné podmienky, keďže vzhľadom na dlhú a miernu jeseň 
nebolo možné začať s výsadbou skôr ako koncom októbra, resp. začiatkom novembra. Stromy  mali v období 
na ktoré bola naplánovaná výsadba ešte zelené listy  a ich výsadba v tomto období by  nemusela byť až  tak 
úspešná ako po opadnutí listou. Preto bol dohodnuté,  že s výsadbou počkáme do opadnutia listov. 
Publikovanie článku na internetovej stránke mesta a v mestských novinách zabezpečil pracovník MsÚ 
a článok v denníku Korzár vyšiel aj vďaka záujmu zo strany novinára, ktorý sa zaujíma o problémy ŽP.

8. Cieľom projektu bolo najmä realizovať výsadbu, zainteresovať do aktivity  spoluobčanov  a informovať 
verejnosť, čo je popísané vyššie. Kritéria uspešnosti sme splnili až na výsadbu krov. Ohľadom finančnej 



efektivnosti, všetky  poskytnuté aj nami vložené finančné prostriedky  boli použioté na nákup stromov, 
prenájom vozíka a nákup pohonných hmôt. 

9. Na najbližšie 3 roky  predpokladáme najmä starostlivosť o vysadené stromy, v jari 2008 je ešte potrebné 
dosadiť tavoľníky. Z dodávateľom stromov  bolo dohodnuté, že v prípade prirodzeného uhynutia stromov  je 
ochotný  poskytnúť bezodplatne čiastočnú náhradu, takže počítame aj s dosadbami. V rámci ošetrovania 
predpokladáme v budúcnosti potrebu vyvetvovania tak, aby  vznikali kmene bez konárov  do výšky  cca 2 – 3 
m. V spolupráci s mestom plánujeme aj zalievanie výsadby v extrémnych horúčavách.

Finančná správa

Finančná tabuľka za obdobie: marec 2007 – november 2007,
Názov organizácie: Východoslovenské ochranárske združenie – VOZ, Soľník 13, 090 31 pošta Kolbovce
Číslo projektu: LS7-258
Rozpočet projektu: 34 870,- Sk
Prijaté platby: 34 000,- Sk
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Letáky 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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33 400 0 33 400 26 000 0 26 000 7 999 0 7 999 33 999 0 33 999

PHM 0 370 370 0 200 200 0 0 0 0 200 200
Verejná akcia 1  000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iné – 
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vozíka

0 0 0 0 250 250 0 0 0 0 250 250

SPOLU 34 400 470 34 870 26 000 550 26 550 7 999 0 7 999 33 999 450 34 449

V Michalovciach, dňa 12.12.2007.
Vypracoval: Peter Sabo
Podpis:

Prílohy: Faktúra  na 50 ks stromov – DERY – MIPO s.r.o. – kópia
   Doklad o prevedení prvej splátky na účet firmy DERY – MIPO s.r.o. – kópia
   Doklad o prevedení druhej splátky na účet firmy DERY – MIPO s.r.o. – kópia
   Doklad o prenájme prívesného vozíka – kópia
   Doklad o nákupe PHM – kópia
   Fotodokumentácia

Fotoprílohy: Fotky zo sadenia



Fotoprílohy: Fotky zo sadenia

Fotoprílohy: Sadzači



Fotoprílohy: Plocha po výsadbe – kolíky vyznačujú stromy

Fotoprílohy: Plocha po výsadbe – kolíky vyznačujú stromy




