Pozvánka na seminár

Ako zlepšiť kvalitu ovzdušia na Slovensku
06.04.2017 (štvrtok)
Hotel Baronka, Mudrochova 2, Bratislava - Rača
V Európe kvôli znečistenému ovzdušiu predčasne umiera ročne približne 400 tis. ľudí, na Slovensku každý rok 5 800
občanov, len kvôli jemným prachovým časticiam PM2,5. Popri iných krajinách EÚ sa nám dlhoročne nedarí spĺňať limity
kvality ovzdušia predovšetkým pre PM (jemné prachové častice) a ani dosahovať uspokojivé zlepšenie stavu. V januári 2017
sme mali na Slovensku historicky vážnu smogovú situáciu. Preto je potrebné zavedenie účinných opatrení na zlepšovanie
kvality ovzdušia a tak chrániť zdravie obyvateľov. Cieľom tohto seminára je diskusia práve o takýchto účinných opatreniach pre Slovensko, výmena skúseností medzi expertmi SR i viacerých krajín EÚ. Ako potrebujeme nastaviť legislatívu, čo s
lokálnymi kúreniskami, teda spaľovaním tuhých palív v domácnostiach, aby občania SR mohli dýchať pozitívnu zmenu...?
V doobedňajšej časti seminára sa budeme baviť o stave znečistenia ovzdušia v SR, o legislatíve na jeho ochranu, o navrhovaných krokoch a opatreniach zo strany MŽP SR ako aj o dobrých príkladoch z iných krajín EÚ. Poobede sa zameriame na
jeden z hlavných zdrojov znečistenia ovzdušia jemnými prachovými časticami PM - problematiku lokálnych kúrenísk, teda
na spaľovanie tuhých palív v domácnostiach.

9:00

Privítanie a úvod
Daniel Lešinský, CEPTA

9:10

Stav znečistenia ovzdušia na Slovensku, súlad s limitnými hodnotami EÚ
Mgr. Jana Krajčovičová, PhD., SHMÚ

Legislatíva, jej možnosti, plánované opatrenia a právo občanov na čistý vzduch
9:35

Opatrenia ochrany kvality ovzdušia na národnej aj regionálnej úrovni
Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka oddelenia ochrany ovzdušia na MŽP SR
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Simultánny preklad SK – AJ bude zabezpečený
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10:00 Legislatíva ochrany ovzdušia a jej možnosti v Nemecku
Prof. Dr. Remo Klinger, Geulen & Klinger
10:25 prestávka, občerstvenie
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10:45 Analýza legislatívy ochrany ovzdušia na Slovensku
Mgr. Eva Kovačechová, právnička
11:10 Diskusia – efektívna legislatíva ochrany ovzdušia?
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12:00 Obedná prestávka
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Znečistenie ovzdušia zo spaľovania tuhých palív v domácnostiach – lokálne kúreniská
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13.35 Zdravotné dopady spaľovania dreva a uhlia v domácnostiach
MUDr. Miroslav Šuta, Centrum pro životní prostředí a zdraví, Česká republika
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13.55 Spaľovanie tuhých palív v domácnostiach SR
Ing. Radoslav Virgovič, SAŽP
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13.15 Znečistenie ovzdušia zo spaľovania tuhých palív v domácnostiach, merania a analýzy
Kaare Press-Kristensen, Danish Ecological Council, Dánsko

15.15 Panelová diskusia „Spaľovanie dreva – problém pri vykurovaní domácností v SR?“
K. Press-Kristensen; Z. Kocunová; P. Huth; R. Šalvata i
L. Filus, prezident Slovenského cechu kachliarov)
16.00 Zhrnutie a závery
Daniel Lešinský, CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
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14.55 Legislatíva regulujúca spaľovanie dreva v domácnostiach – dobré príklady z Európy
Patrick Huth, DUH - Deutsche Umwelthilfe, Nemecko
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14.35 Dobrá a zlá prax pri spaľovaní dreva, nízkoemisné spaľovacie zariadenia
Ing. Róbert Šalvata, prezident Medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO; J&R INSPIRE)
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14.15 prestávka, občerstvenie
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