
čím sme prešli a čo nás ešte čaká

MODROZELENÝ PREŠOV



• Pasport zelene

• Dokument starostlivosti o dreviny v meste Prešov (2008)

• VZN o tvorbe, ochrane a údržbe zelene na území mesta Prešov (2010)

• Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025  
https://www.presov.sk/prm-presov-2015-2020.html

• Akčný plán PRM Prešov 2015 – 2025 (2015 - 2016) 
https://www.presov.sk/download_file_f.php?id=734267

• Základná stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

• Manuál tvorby verených priestranstiev mesta Prešov (2018) 
https://docs.wixstatic.com/ugd/51fa35_1e893d80fa1741d58cc50c606731f9da.pdf

• ... (a ďalšie)

• Súťaže návrhov: Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie (2017)

Prírodné kúpalisko Delňa (2018)

• Projektové dokumentácie sadovníckych úprav

Dokumenty a projektová príprava



Likvidácia spevnených plôch



Zvyšovanie biodiverzity                770. výročie - 7 x 70 m2



• 2009:    175 ks stromov,     519 ks krov
• 2011:    218 ks stromov,  1 308 ks krov
• 2012:    834 ks stromov,     697 ks krov
• 2013:    738 ks stromov,     603 ks krov
• 2014:    194 ks stromov,     251 ks krov
• 2015:      76 ks stromov,        57 ks krov
• 2017:    440 ks stromov,  2 012 ks krov
• 2018:    278 ks stromov,       90 ks krov
• 2019:    452 ks stromov,  1 379 ks krov

• SPOLU:  3 405 ks stromov a 6 916 ks krov
počet je uvedený bez náhradnej výsadby za výruby drevín realizované mestom
Prešov (1:3) a bez drevín, ktoré sú vysádzané ako súčasti iných stavieb (úpravy
vnútroblokov, verejných priestranstiev, pritienenie nových parkovísk a pod.)

Výsadba drevín z finančnej náhrady



Obnova a tvorba alejí

Armádneho generála Svobodu 



Metodova ulica 
pred realizáciou

Fotoarchív KPÚ Prešov



Metodova ulica 
po realizácii



Čapajevova ulica 



Mojmírova ulica 



Gorkého ulica 



Októbrová ulica 



Armád. gen. Svobodu 

Vnútrobloky



Čapajevova ulica 



Jurkovičová ulica 



Izolačná zeleň od rušných cestných ťahov

Armádneho generála Svobodu 



Pritienenie spevnených plôch Pavla Horova



Obnova historickej zelene                         Južný park



Mestský cintorín Prešov - Šváby ako lesopark 



Cintorín Šváby



Cintorín Šváby



Cintorín Šváby



Výsadba biokoridoru rieky Torysa

rieky Torysa, Sekčov, Delňa a niekoľko potokov



Výsadba okolia fontán                 OC Opál

11 fontán a 4 picie fontánky



Povrchy priepustné pre zrážkovú vodu



Budovanie vodných prvkov



Cintorín Šváby



Čo nás trápi

nedostatočná až absentujúca údržba



neskorá a neodborná údržba



vandalizmus a poškodzovanie koreňov



Čo nás teší        dobrovoľnícke projekty s podporou mesta

Adoptuj si kvetináč Festival Pomišaj

Komunitné kompostovanie



https://www.facebook.com/vceliazahrada/ 

Včelia záhrada, Františkánska bašta



dobrovoľnícke projekty s podporou mesta

Aleja novomanželovSúťaže



• Projekt v realizácií (v zásobníku IROP):
Revitalizácia vnútroblokov Marka Čulena

• Projekt v realizácií:
Zimný štadión Prešov – rekonštrukcia

• Schválené projekty (IROP):
Vnútroblok 17.novembra – Hviezdoslavová
Verejné priestranstvá Slánska

• Projekty na administratívnom hodnotení (IROP):
Park Vlada Clementisa

• Pripravené projekty (hľadáme zdroje):
Revitalizácia VP Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie

• DÚR:
Prešov – Nižná Šebastová, Pánska záhrada (historický park)
Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie Prešov (SKA)

• Projekty pred priamym rokovacím konaním:
Prírodné kúpalisko Delňa (súťaž návrhov overená SKA)

• Plánované projekty:
Centrálny mestský park
Dažďová záhrada – zachytávanie a vsak zrážkových vôd zo striech objektov do zelene

Čo práve realizujeme a čo nás čaká



Pánska záhrada – historický park                  Zimný štadión – zelená strecha



Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie

Prírodné kúpalisko Delňa

SN overené SKA
- doplnenie drevín
- vodné prvky
- vsak
- nespevnené plochy
- zelené strechy
- trvalky
- biologické čistenie 

vody



Centrálny mestský park



Ďakujem za pozornosť

Ing. Viera Ježiková                                                 viera.jezikova@presov.sk


