Čo so špinavým vzduchom v Prešovskom kraji
Written by Daniel Lešinský - Last Updated Tuesday, 17 March 2020 12:01

06.03.2020 zorganizovalo o. z. CEPTA v spoluprácii s Úradom Prešovského samosprávneho
kraja seminár s diskusiou „Čo so špinavým vzduchom v Prešovskom kraji“, ktorý sa konal v
budove Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2 v Prešove.

Seminára sa zúčastnili zástupcovia okresných úradov Prešovského kraja, pracovníci
samospráv (mestá Prešov, Poprad,...) a aj zástupca Košického samosprávneho kraja.

Na seminári najprv D. Lešinský z o. z. CEPTA o.i. prezentoval dôležitosť problematiky
znečisteného ovzdušia, jeho vplyv na ľudské zdravie, situáciu v krajských mestách SR ako aj
porovnanie spaľovania tuhých palív v rôznych spaľovacích zariadeniach. Následne dánsky
expert K. P. Kristensen ukázal výsledky meraní kvality ovzdušia, ktoré sme namerali ráno pred
seminárom na rušnej križovatke pred budovou úradu POSK. Vo svojej prezentácii tiež poukázal
na to, že nie len doprava, ale práve lokálne kúreniská a vykurovanie drevom, prípadne uhlím,
zásadne zhoršujú kvalitu ovzdušia v mestách aj na vidieku. Príkladom takejto problematickej
obce, mestskej časti môže byť Šidlovec (dnes už mestská štvrť Prešova s MHD) s hustou
zástavbou rodinných domov v zle prevetranej kotline s intenzívnym spaľovaním tuhých palív.
Dánsky vedec navrhol opatrenia, ktoré znižujú znečisťovanie ovzdušia spôsobené kúrením a
dopravou. Po diskusii k prvým dvom prednáškam zástupca ministerstva ŽP SR Mgr. I.Vilkovský
prezentoval prítomným stav znečistenia ovzdušia v SR a oboznámil ich s plánovanou
„kotlíkovou dotáciou“, ktorá podporí výmenu starých kotlov na pevné palivo za nízkoemisné
kotle na zemný plyn, ako opatrenie na zlepšenie kvality ovzdušia v SR. Na záver Ing.
M.Kačurová predstavila rozbiehajúci sa integrovaný LIFE projekt – Zlepšenie kvality ovzdušia
(akronym „Populair“), ktorý by mal pomôcť regiónom pri manažovaní kvality ovzdušia
predovšetkým kapacitne. Na záver nasledovala diskusia, v ktorej prítomní diskutovali s
prednášajúcimi expertami.

Seminár bol uskutočnený v rámci projektu PreOvzdušieSK, ktorý je finančne podporený z
Európskeho sociálneho fondu Európskej únie prostredníctvom operačného programu Efektívna
verejná správa. Chceli by sme sa poďakovať Úradu Prešovského samosprávneho kraja,
obzvlášť p. Ing. Kačurovej, ktorá nám zásadným spôsobom pomohla s organizáciou seminára.
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