
 SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
V SPOLUPRÁCI S MINISTERSTVOM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VÁS POZÝVAJÚ NA KONFERENCIU

ČISTEJŠIE OVZDUŠIE V NAŠICH OBCIACH  
AKO NA TO?

7. – 8. 9. 2022, sever Slovenska

CIEĽ KONFERENCIE

Cieľom organizátorov konferencie Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry 
životného prostredia v spolupráci s ďalšími partnermi projektu je poukázať na možnosti zlepšenia 
kvality ovzdušia v obciach.  

Podané budú aktuálne informácie o možnostiach zlepšenia kvality ovzdušia  v súvislosti s vykurovaním 
domácností a potenciálnymi energetickými úsporami, poskytne sa priestor na diskusiu ku konkrétnym 
témam ako sú napr. aktuálny stav v zmenách legislatívy ochrany ovzdušia, nastavenie systému 
povoľovacích a kontrolných mechanizmov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, plánovacie 
nástroje a ich uplatňovanie, riešenia zamerané na dosiahnutie energetických úspor domácností 
a hľadanie synergie v rámci financovania opatrení.

Konferencia je určená hlavne zástupcom orgánov samosprávy a štátnej správy, ktorí môžu pri 
zlepšovaní kvality ovzdušia zohrať kľúčovú úlohu. Dôležité je apelovať na obyvateľstvo a podporiť 
pozitívnu zmenu správania v súvislosti s minimalizovaním emisií do ovzdušia z vykurovania 
v domácnostiach, ako aj aktívneho využívania legislatívnych a ekonomických nástrojov.



PROGRAM KONFERENCIE

7.  9. 2022

09:00 – 10:00 Registrácia + občerstvenie

10:00 – 10:10 Príhovory / Michal Maco, SAŽP; Michal Kiča, MŽP SR 

10:10 – 11:45 Kvalita ovzdušia – aktuálne výzvy

• Projekt LIFE IP AQI – cesty, nástroje a ciele pre zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku  
/ Gabriel Adamek, MŽP SR

• Nová právna úprava zákona o ovzduší / Zuzana Kocunová, MŽP SR
• Povolenie a kontrola malých zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkovaná fyzickými 

osobami / Michal Juško, Iveta Galovičová, SIŽP
11:45 – 12:45 Súbor opatrení na zníženie emisií z vykurovania v domácnostiach, vrátane  

  energetických úspor

• Dopad správneho kúrenia na obce / Miroslav Ledecký, Komora kominárov Slovenska
• Energeticky efektívne budovy / Henrich Pifko, Fakulta architektúry a dizajnu STU Bratislava 

– online
• Technické možnosti a vylepšenia budov a zdroje vykurovania / Kvetoslava Šoltésová, SIEA

12:45 – 14:00  Obed

14:00 – 16:00 Nové schémy financovania opatrení 

• Plán obnovy – Obnova rodinných domov / Matej Kerestúr, SAŽP
• Plán obnovy – Obnova historických a pamiatkovo chránených budov / Ladislava 

Cengelová, MDV SR
• OP Slovensko / zástupca MIRRI
• Zelená domácnostiam / Michal Ilovič, SIEA

16:00 – 16:30 Prestávka na občerstvenie 

16:30 – 18:00 Udržateľná energia a teplo pre všetkých – panelová diskusia 

• Dostupnosť zdrojov energie a tepla v súvislosti so znečisťovaním ovzdušia (energetická 
chudoba, prístup k palivu, možnosti podpory) / Petra Čakovská, Spoločnosť ochrany 
spotrebiteľov; Metej Kerestúr, SAŽP; Miloš Veverka, CEPTA; Kvetoslava Šoltésová, SIEA; 
Milan Zvara, MŽP SR

18:00 – 19:00 Príklady dobrej praxe k téme vykurovania a energetických úspor 

• Sprievodný program – prezentácia spoločností z Informačnej platformy Zelené 
hospodárstvo

19:00   Večera

Voľný program – diskusie na témy zlepšovania kvality ovzdušia a environmentálne šetrné riešenia

8.  9. 2022

08:00 – 08:30 Registrácia

08:30 – 10:45 Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v obciach 

• Programy na zlepšenie kvality ovzdušia 
• Interaktívne konzultácie k opatreniam na zlepšenie kvality ovzdušia v obciach 

10:45 – 11:00 Záver konferencie 



Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18IPE/SK/000010) podporila Európska únia v rámci programu LIFE
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR

Partneri projektu

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

27. 6. 2022 Rozoslanie informácie o plánovanom podujatí

25. 7. 2022  Zverejnenie rámcového programu a spustenie registrácie 

19. 8. 2022  Uzávierka prihlášok (ukončenie registrácie)

30. 8. 2022  Potvrdenie účasti

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Účasť na konferencii je bezplatná. Podujatie je hradené z finančných prostriedkov projektu LIFE 
IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré pokrývajú náklady na organizáciu konferencie, prenájom 
kongresových priestorov a techniky, občerstvenie, obed, večeru počas podujatia a ubytovanie. 

Kapacita podujatia bola naplnená.

Dopravu na konferenciu si účastník hradí sám.

Organizátori aj účastníci konferencie sú povinní riadiť sa aktuálne platnými opatreniami súvisiacimi 
s epidemiologickou situáciou a ochorením COVID-19. O povinnostiach, ktoré z toho vyplynú budú 
registrovaní účastníci včas informovaní. V prípade zhoršenia situácie v šírení nákazy COVID 19 si 
organizátori vyhradzujú právo zorganizovať podujatie online formou, respektíve ho zrušiť.

Kontakt – organizátor: 
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, 
Ing. Slávka Štroffeková, e-mail: slavka.stroffekova@sazp.sk, tel. 048/437 42 59, mobil: 0907 673 976

mailto:slavka.stroffekova@sazp.sk

