
 

Mestský park v Čiernej nad Tisou sa rozrastá aj vďaka 
službe Zelená energia od Východoslovenskej energetiky 
a.s. (VSE) 
 

Košice 28. septembra 2021 

VSE a jej služba Zelená energia podporuje zelené projekty v regióne východného Slovenska. Jedným 
z nich je aj zveľadenie a rozšírenie počtu stromov v mestskom parku v Čiernej nad Tisou. Mestský park 
je dôležitým environmentálnym centrom celého mesta, a to pre všetky generácie. Občianske 
združenie Nádej pre ČnT využije finančný dar na výsadbový materiál a propagáciu. Pribudne 
oddychová zóna aj agátový háj.  

 

Mestský park v Čiernej nad Tisou na jeseň 2020.  (zdroj: OZ Nádej pre ČnT). 

„Dnes rozhodujeme za naše deti. Za touto myšlienkou sa skrýva aj naša služba Zelená energia. Tá vznikla 
na základe uvedomenia si faktu, že deti sú naša budúcnosť, ale o ich budúcnosti rozhodujeme my. Naše 
správanie a naša spotreba energií sa priamoúmerne prejavia na kvalite ovzdušia, pôdy či vody. Zelená 
energia od VSE ponúka možnosť domácnostiam ušetriť CO2 a zároveň podporiť projekty zamerané na 
ochranu životného prostredia. Verím, že rozšírenie mestského parku v Čiernej nad Tisou prinesie 
pozitíva pre občanov mesta, turistov a v neposlednom rade aj pre živočíšny a rastlinný život v parku 
samotnom,“ uviedol Miroslav Kulla, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VSE. 
 
„V súčasnosti v parku prebiehajú prípravne práce, s výsadbou samotných kríkov a stromov plánujeme 
začať na konci októbra. Našim cieľom je rozšíriť počet stromov v našom mestskom parku, vysadiť nové 
dreviny a zvýšiť tým biodiverzitu, efektívnosť i estetickosť parku. Novinkou bude aj agátový háj, ktorý 
bude pozostávať s minimálne 45 agátov a oddychová zóna s novými lavičkami. Z rýchlorastúcich kríkov 
plánujeme vytvoriť prírodný plot v severnej časti parku. Tak, aby bol pred vetrom chránený park i jeho 
návštevníci,“ uviedla Zita Baloghová z OZ Nádej pre ČnT.  
 

Podieľajte sa aj vy na zelenom vývoji východného Slovenska, podporte projekty a znížte uhlíkovú 
stopu svojej domácnosti. Viac informácii o Zelenej energii od VSE nájdete na 
www.zelenaenergia.sk. 
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