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SÚŤAŽNÉ OBLASTI

A. Prechod na zelené a obehové hospodárstvo

B. Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra

C. Ochrana ovzdušia

D. Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy

 Aktívna samospráva

 Originálna aktivita

 Trvalé opatrenie
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A. Prechod na zelené a obehové hospodárstvo 
Separácia a recyklácia odpadov 

využitie drevnej štiepky na mulčovanie záhonov , drevo je poskytnuté nocľahárni
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Kompostovanie BRO

 Mestu Kežmarok v súčasnosti likviduje biologicky rozložiteľný 
odpad firma Finekol.

 Ročne je takto zlikvidovaných 1200 - 1300 ton BRO.

 Mesto Kežmarok má spracovaný projekt vlastnej kompostárne, 

možnosť likvidácie kuchynského odpadu, forma kompostovania 

v kompostovacích boxoch  a na zakládkach..
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B. Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra 
Inventarizácia a passport zelene – open data
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 Plánované aktivity

 protipovodňová ochrana 

a prevencia

 hospodárenie s dažďovou

vodou, zadržiavanie

 ochrana ovzdušia a životného 

prostredia, senzory pre meranie 

kvality ovzdušia, hluku, zrážok, vetra

 zelené strechy, vertikálne záhrady, 

popínavá zeleň,

 revitalizácia mestskej zelene, 

zazeleňovanie plôch, vodné prvky 

v meste



Lesnícke dni pod Tatrami a Lesná pedagogika
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Cieľom podujatia je verejnosti ukázať, kto sú lesníci, aké činnosti v lese

vykonávajú a ako sa o lesy starajú tak, aby plnili všetky svoje funkcie.

Žiakom sa počas celého podujatia venujú 

lesní pedagógovia, okrem poznávania 

cicavcov a vtákov ich naučia určovať dreviny 

či rozoznávať pobytové znaky živočíchov.



Občania skrášľujú svoje mesto
Výsadba stromov a výsadba trvalkových záhonov
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Cieľom je vytvoriť pre obyvateľov 

mesta priestor spolupodieľať sa 

na rozvoji mesta, zlepšiť 

napĺňanie potrieb a priorít 

obyvateľov, vťahovať ich do 

verejného života a diania, 

napomáhať modernizovať správu 

vecí verejných.

V prvom polroku 2019 bola

realizovaná výsadba trvaliek,

úprava trávnika a plochy pred

bytovým domom, výsadba drevín

pri ihrisku a pri cyklochodníku.

„Občiansky rozpočet 

– Priority obyvateľov“
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V novo navrhovaných, riešených projektoch sa počítalo so zelenou infraštruktúrou.
Na budovách s plochou strechou sa navrhuje použiť extenzívnu zeleň,
na miestach s obmedzenou možnosťou výsadby zeleň v nádobách.



Parkoviská sú navrhnuté tak, aby zabezpečili vodozádržné opatrenia,
počíta sa s priepustnými povrchmi a dažďovými záhonmi.
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 Aktívna samospráva

 Kežmarok pristúpil k Dohovoru primátorov a starostov o klíme

a energetike

 Dokument Smart Green City Kežmarok 

 Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok

C. Ochrana ovzdušia
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 Cyklochodník okolo 

historického centra 

mesta Kežmarok

 Cieľom projektu je podpora 

nemotorovej dopravy 

zvýšením atraktivity cyklistickej  

dopravy a zníženie celkového

znečistenia ovzdušia.   



Elektronabíjacia stanica – podpora elektromobility
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D. Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy

 Aktívna samospráva

 Stratégia adaptácie mesta Kežmarok na zmenu 

klímy so zameraním na rast častosti intenzívnych zrážok 2015.

Protipovodňové poldre

v Levočských vrchoch
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Realizácia technických 

protipovodňových opatrení              

na vodných tokoch                            

v Kežmarku 



Nová fontána na námestí v Kežmarku

Vytvorenie oddychovej zóny pri cyklochodníku s dominantným

vodným prvkom. Zmiernenie dopadu zmeny klímy, zvlhčovanie vzduchu

v mestskom prostredí historického centra. Výstavba bola čiastočné realizovaná

v rámci projektu „Spája nás voda Nowy Targ – Kežmarok“, ktorý je podporený z

Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
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Fontána je napojená na studňu,
ktorá je v suteréne radnice. Okrem
výstavby samotného vodného prvku
bola upravená celá zelená plocha
pred radnicou, pribudlo osvetlenie,
lavičky, odpadkové koše, mobilná
zeleň a ďalšie prvky.
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ !


