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Okresné mesto Považská Bystrica sa rozprestiera okolo širokého meandra Váhu v hornej
časti Považského podolia. Územie mesta je značne členité horizontálne aj vertikálne (rozdiel
medzi nivou Váhu a sídliskom Rozkvet je 105 výškových metrov), na priestorové
usporiadanie mesta z juhu vplývajú Strážovské Vrchy a zo severozápadu Javorníky.
Už desať rokov Mesto Považská Bystrica v spolupráci s Okresným úradom životného
prostredia a so Slovenskou agentúrou životného prostredia organizuje na Deň Zeme
v centrálnej pešej zóne podujatie Ekojarmok, na ktorom prezentujú žiaci základných
a stredných škôl svojimi environmentálnymi projektmi. K podujatiu prispievajú aj rôzne
podniky, organizácie a občianske združenia, ktoré participujú na zlepšovaní stavu životného
prostredia, ako napr. Lesy SR, vodárne a kanalizácie, spoločnosť Megavaste a iné.
V roku 2019 zorganizovalo Mesto Považská Bystrica osvetovo-informačný EKODEŇ ako
odpoveď obyvateľom, ktorí sa neustále na mesto obracajú s otázkami ohľadom triedenia
odpadu. V parku pri mestskom úrade sa vytvoril priestor na stretnutie obyvateľov
s odborníkmi mesta pôsobiacimi v oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva.
Hlavný program priniesol v rámci projektu „Eco recykluj Tour“ najmenším hravú formu
vzdelávania o separácii. Okrem hlavného programu si návštevníci užili i sprievodné aktivity –
výrobky z recyklovaných materiálov. Mesto podporuje triedený zber komunálneho odpadu
v častiach s prevahou rodinných domov, na sídliskách sú vybudované zberné miesta
s farebne odlíšenými kontajnermi.
Mesto Považská Bystrica vypracovalo projekt výchovy žiakov k zodpovednosti za životné
prostredie a názvom „Aj naša škola separuje odpad“. Je podporený a realizovaný
prostredníctvom Participatívneho komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho
kraja. Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici pripravuje na „Deň vody“ edukačné

prednášky pre žiakov II. stupňa základných škôl a stredoškolákov, kde môžu participovať na
rôznych pokusoch, ktoré im umožnia nahliadnuť do významu, tajov a vlastností tejto
jedinečnej tekutiny.
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V rokoch 2018 a 2019 Mesto v centrálnej mestskej zóne upravilo priestory, vysadilo stromy,
kríky a osadilo mestský mobiliár vrátane vybudovania závlahového systému a zariadenia na
vytváranie vodnej hmly počas letných horúčav. Pracuje sa na dobudovaní Parku mládeže
v Strojárenskej štvrti, park je známy aj ako „park so slnečnými hodinami“.
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