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Demonštračné ukážky kúrenia drevom

Aj keď vykurovacia sezó-
na už odznieva, vo svetle 
súčasných udalostí ľudia 

čoraz častejšie zvažujú kúrenie 
drevom ako alternatívu na nasle-
dujúcu zimu. Mnohí však doteraz 
drevom nekúrili, a tak neovláda-
jú ani základné zásady správneho 
kúrenia. Práve z dôvodu, aby kú-
renie drevom malo čo najmen-
ší negatívny dopad na ovzdušie 
a zdravie obyvateľov, prebehli na 
výstave Gardenia ukážky správ-
neho kúrenia drevom.

Ministerstvo životného pros-
tredia SR, Slovenská agentúra ži-
votného prostredia v spolupráci s 
Cechom kachliarov pripravili in-
teraktívne inštruktážne vstupy, v 
rámci ktorých realizovali ukážky 
merania emisií priamo na spotre-
bičoch. Vysvetľovali aj problema-
tiku jemných prachových častíc 
a iných znečisťujúcich látok a ich 
vplyv na kvalitu ovzdušia na Slo-
vensku.

Návštevníci mali k dispozí-
cií informačné materiály, letáky 
a  brožúry, ktoré obsahovali 10 
rád pre správne vykurovanie, ako 
aj ďalšie rady pre úsporu energie 
v domácnosti, aby si mohli dôle-
žité informácie preštudovať v po-
hodlí domova a vrátiť sa k nim aj 
s  odstupom času. Mnohí infor-

mačné materiály brali aj svojim 
známym alebo susedom, aby aj 
oni spaľovali biomasu s minima-
lizovanými vplyvmi na životné 
prostredie a čo najefektívnejšie.

Záujemcovia si vyskúšali 
správne techniky vykurovania 
drevom v rámci „Školy kúrenia“. 
Dozvedeli sa o  možných nega-
tívnych dopadoch nesprávneho 
vykurovania, či už priamo na 
zdravie obyvateľov, ale aj na ži-
votné prostredie. Inštruktáž ku 
kúreniu drevom prezentovali 
na medzinárodnom veľtrhu Ná-
bytok a Bývanie 2022, ktorý sa 
uskutočnil spolu s výstavou Gar-
denia v dňoch xxx. Na výstavnej 

ploche 39 500 m2 veľtrh navštívi-
lo 57 053 návštevníkov.

Projekt LIFE IP – Zlepšenie 
kvality ovzdušia, vďaka ktorému 
sme mohli pripraviť takúto inte-
raktívnu prezentáciu priamo na 
výstave, podporila Európska únia 
v rámci programu LIFE. V  sna-
he čo najmenej zaťažovať životné 
prostredie sme prítomných in-

formovali aj o webových strán-
kach https://www.populair.sk a  
https://dnesdycham.populair.sk/, kde 
sú dostupné materiály o  ochrane 
ovzdušia či  už správnym kúre-
ním alebo udržateľnou mobilitou, 
v elektronickej podobe. Prítomní 
boli aj manažéri kvality ovzdušia, 
pôsobiaci v  jednotlivých regió-
noch Slovenska, ktorí informo-

vali záujemcov o  tom, ako je to 
s kvalitou ovzdušia priamo v ich 
kraji.

Prezentáciou na výstave sa nám 
podarilo osloviť veľké množstvo 
ľudí s  pozitívnou odozvou. Do 
budúcnosti sa plánujeme priblí-
žiť ľuďom demonštračnými ukáž-
kami správneho kúrenia priamo 
v  ich obciach, najmä tam, kde 
sú najväčšie problémy s kvalitou 
ovzdušia. V  niektorých obciach 
nás už oslovili priamo cez ma-
nažérov kvality ovzdušia projek-
tu LIFE populair. Tešíme sa na 
stretnutie.
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