Čisté ovzdušie v európskych mestách – Clean Air for European Cities
Konferencia, 12.–13.02.2013,
hotel Barónka, Mudrochova 2, Bratislava – Rača (mapa)
Konferencia je zameraná na znižovanie znečistenia ovzdušia prachovými časticami (PM) a sadzami
(black carbon – BC) v európskych mestách.
Konferencia prinesie aktuálne informácie o redukcii PM/BC častíc v EÚ na národnej a samosprávnej
úrovni. Bude zameraná na efektívnu implementáciu opatrení a zdieľanie poznatkov miest, ktoré už
dosiahli pozitívne výsledky v zlepšení kvality ovzdušia ako Bratislava a Kodaň.

Prednášajúci:
· experti na kvalitu ovzdušia a udržateľnú dopravu
· zástupcovia Európskej komisie, členských štátov EÚ zodpovední za kvalitu ovzdušia
· kompetentní zástupcovia európskych miest

Cieľová skupina:
·
·
·

zodpovední politici na európskej a národnej úrovni (predovšetkým 1.deň)
zástupcovia miest, obcí, regiónov a orgánov štátnej správy životného prostredia (predovšetkým
2. deň)
zástupcovia mimovládnych organizácií a rôznych záujmových združení zaoberajúcich sa kvalitou
ovzdušia, udržateľnou dopravou a pod.

Účasť na konferencii vrátane stravy je pre registrovaných účastníkov bezplatná. Zabezpečené
tlmočenie EN - SK - EN. Registrácia na:
http://www.cepta.sk/index.php/sk/clean-air-2013-conference-registration
„Soot free for the climate“ – Klíma bez sadzí je celoeurópska kampaň zahŕňajúca 13 mimovládnych
organizácií z 9 krajín EÚ zameraná na redukciu emisií sadzí (BC – black carbon). Sadze, napr.
z dieselových motorov, patria do skupiny prachových častíc PM, sú zdraviu škodlivé, niektoré
karcinogénne, poškodzujú ekosystémy a klímu Zeme.

Viac informácií o kampani nájdete v angličtine na: www.russfrei-fuers-klima.de/international

Program konferencie:
Prvý deň – 12.02.2013
12:00

Registrácia účastníkov

13:00

Uvítanie: predstavitelia Ministerstva životného prostredia SR Ing. Vojtech Ferencz, PhD. (štátny tajomník) /
Ing. Katarína Jankovičová

I. Prachové častice PM a BC na európskej úrovni

13:30

Dr. Axel Friedrich (expert na kvalitu ovzdušia – Nemecko): PM/BC častice vo všeobecnosti, identifikácia
zdrojov, najnovšie poznatky

14:00

MUDr. Miroslav Šuta: Rôzne vplyvy PM/BC častíc na naše zdravie

14:30

Diskusia: Problémy spôsobené PM/BC časticami na urovni EÚ vrátane cezhraničného prenosu znečistenia,
limity EÚ, nástroje, financie

14:45

Prestávka

II. Znečistenie ovzdušia PM a BC časticami na národnej úrovni
15:00
15:30
16:00

Ing. Eva Gerhartová (Ministerstvo ŽP SR): Situácia v znečistení ovzdušia PM časticami v SR a opatrenia pre
zlepšenie stavu
Dr. VARGA Judit (Ministerstvo rozvoja vidieka, Maďarsko): Situácia v znečistení ovzdušia PM časticami
v Maďarsku a opatrenia pre zlepšenie stavu
DI Thomas Parizek (Ministerstvo ŽP, Rakúsko): Situácia v znečistení ovzdušia PM časticami v Rakúsku
a opatrenia pre zlepšenie stavu

16:30

Diskusia: Stratégia, prístupy, problémy a riešenia redukcie PM častíc v členských štátoch EÚ; podobné
prístupy a rozdiely medzi západnými a východnými krajinami európskych krajín. Kapacity, financie, podpora na
národnej úrovni.

17:00

Záver
Druhý deň – 13.02.2013
Problémy spôsobené PM/BC v mestách EÚ

III. Znečistenie prachovými časticami PM a BC na úrovni obcí
08:30

Registrácia účastníkov

09:30

Uvítanie:
- príhovor Doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc., primátora mesta Bratislava
- úvodná reč Ing. Stanislava Tokoša, vedúceho referátu environmentalistiky mesta Bratislava

10:00

Dr. Axel Friedrich / Dorothee Saar (DUH – Nemecko): Nízko emisné zóny v Nemecku – prehľad, princípy,
výsledky

10:30

Diskusia: Efektívne nástroje a opatrenia pre znižovanie znečistenia PM/BC časticami v mestách EÚ

10:45

Prestávka

IV. Situácia v mestách EÚ – dobré príklady zlepšenia kvality ovzdušia a redukcie PM/BC

11:00

Ing. Peter LENĎÁK, PhD. (S-EKA, Slovakia): Problematika kontroly emisného stavu motorových vozidiel v
Slovenskej republike, poškodzovanie a deinštalácia filtrov

11:30

Arne Fellermann (BUND – Nemecko): Prednáška o situácii v EÚ (rebríček miest)

12:00

Kåre Press-Kristensen (Danish Eco Council - Kodaň, Dánsko): Kvalita ovzdušia v Kodani, výsledky meraní
PM v BA

12:30

Diskusia: Inovatívne prístupy verejného záujmu

12:45

Obedňajšia prestávka

Mestá strednej a východnej Európy – opatrenia smerujúce k zlepšeniu kvality ovzdušia
13:30

Mgr. Ondrej Ferenci (Mesto Bratislava): Opatrenia pre zlepšenie kvality ovzdušia v mestách

13:50

Ing. arch. Zora Pauliniová (Bratislava – Cyklokoalícia): Voľne kráčať mestom – verejné priestory pre verejný
záujem

14:10

Mr. Zsolt Molnár, Mr. Tamás Gonczlik (Mesto Budapešť, Maďarsko):Opatrenia pre zlepšenie kvality ovzdušia
v Budapešti

14:30

Diskusia: Problémy a riešenia kvality ovzdušia v mestách strednej a východnej európy

15:00

Záver, Ing. Daniel Lešinský, PhD. (CEPTA) – ukončenie konferencie

Expertný workshop zameraný na monitoring PM častíc v ovzduší, modelovanie a
inventarizáciu
14.02.2013, od 9.00 do 15.00
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ); Jeséniova 17, Bratislava (mapa)

9:00 RNDr. Martin Benko, PhD.:

Uvítanie odborníkov riaditeľom SHMÚ

9:10 Dr. Axel Friedrich, DUH –
Nemecko:

Všeobecný úvod:
· Akým problémom čelíme?
· Kde je nedostatok informácií?
· Čo potrebujeme v budúcnosti?

9:40 Ľubor Kozakovič, SHMÚ:

Kvalita ovzdušia - monitorovanie a hodnotenie

10:20 Jana Krajčovičová:

Rozdelenie zdrojov PM 10 – základ pre plány kvality ovzdušia

10:50

Diskusia, prestávka

11:15 Dr. Markus Amann, IIASA:

Výzvy pre redukciu jemných pevných častíc v Európe
· Celková inventarizácia
· Distribúcia znečistenia
· Cezhraničné znečisťovanie

12:00 Kåre Press-Kristensen,
Ecological Council, Denmark:

Lokálne kúreniská - inventarizácia emisií, riešenia redukcie;
výsledky meraní PM v BA

12:30

Obed na SHMÚ

13:30 Susanne Bastian, Úrad pre
životné prostredie, poľnohosp. a
geológiu, Sasko, Nemecko:

Integrácia sledovania počtu prachových častíc do základného monitoring
ovzdušia. Ultrajemné častice a zdravie. (EU projekt UFIREG)

14:00 Dr. Griša Močnik
Aerosol d.o.o., Slovinsko:

Priestorové a časové zmeny sadzí, uhlíkatých aerosólov a iných
znečisťujúcich látok emitovaných spoločne v závislosti na zdroji – výsledky
kampaní v strednej Európe

14:30

Záverečná diskusia o monitoringu, modelovaniu a inventarizácií PM častíc v
ovzduší – problem a riešenia

14:45 Axel Friedrich, Daniel Lešinský:

Závery a odporúčania

