
Projekt sadovníckych úprav – Ovsištské námestie, 
Revitalizácia priestoru 

 
 
Projekt rieši sadovnícke úpravy Ovsištského námestia. Tvorí ho parcela s číslom 765 

obdĺžnikového tvaru s plochou 4 270 m2. V súčasnosti je celá plocha zatrávnená, v južnej časti sa 
nachádzajú dva stromy – topole čierne.  

 
 

Obr. č. 2: Pohľad na  záujmové územie z juhovýchodu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsahom projektu je revitalizácia existujúcej zelene a realizácia nových spevnených plôch. 

Základné požiadavky na budúcu úpravu plochy sú nasledovné: vyriešenie výškového rozdielu, 
realizácia spevnených plôch, osadenie prvkov drobnej architektúry, výsadba kríkov a vyrastených 
stromov a rekonštrukcia trávnika. 

Z hľadiska realizácie nových spevnených plôch bolo v prvom rade potrebné vyriešiť výškový 
rozdiel, ktorý  dosahuje  v severojužnom  smere + 1,05 m, v  mieste  napojenia existujúceho  chodníka 
cca + 0,80 m. Tento výškový rozdiel je v súčasnosti vyriešený len svahom, jeho prekonávanie však 
spôsobuje problémy najmä pohybovo znevýhodneným občanom. Projekt v tomto mieste navrhuje 
rampu  a schody so zábradlím, ktorých vybudovanie umožní oporný múrik.  

Existujúci chodník bude demontovaný, jeho trasa sa však ostane komunikačnou osou 
priestoru. Na ňu budú priamo nadväzovať spevnené plochy s oddychovou funkciou. Jednotlivé plochy 
sú členené na segmenty „lúčmi“, ktoré vychádzajú z centrálneho bodu priestoru. Ich povrch bude 
tvoriť betónová zámková dlažba v kombinácii s prírodným kameňom. Rôzne rozmery a sfarbenie 
dlažobných prvkov vytvoria zaujímavý a jedinečný povrch. 

Súčasťou úpravy bude aj osadenie prvkov drobnej architektúry, 15 lavičiek a 4 odpadkových 
košov. V rámci tejto časti úprav bude osadená aj viacfunkčná pochôdzna plocha z ryhovaných 
terasových dosiek s prírodným vzhľadom. Plocha prepojí chodník popri ulici M. C. Sklodowskej 
priamo s novovytvorenou oddychovou časťou pomedzi existujúce stromy. 

Základom úpravy zelene bude vytvorenie stromoradí po oboch dlhších stranách plochy, 
oddychová časť bude doplnená záhonmi atraktívnych kvitnúcich kríkov. Vysadených bude 20 
stromov do stromoradí, a 3 stromy v centrálnom priestore. 

Cieľom úpravy Ovsištského námestia je celkové skvalitnenie priestoru, ktoré kladie veľký 
dôraz na detail. Plocha získa realizáciou navrhovaných prvkov individuálny charakter a umožní 
obyvateľom pobyt v kultivovanom prostredí. Po realizácii projektu vznikne parkovo upravený priestor 
s oddychovou funkciou. 
 


