
Integrovaný projekt LIFE – Zlepšenie kvality ovzdušia

Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a 
kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia

Doba trvania: 1/1/2020 - 31/12/2027



Základné údaje

• Potrvá 8 rokov 
• od 1.1.2020 do 31.12.2027

• Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie 
v rámci programu LIFE

• Je priamou odpoveďou na výzvu Európskej komisie v 
súvislosti s porušením požiadaviek Európskeho 
parlamentu a Rady EÚ 2008/50/ES o kvalite okolitého 
ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe

• Financuje zvyšovanie odborných kapacít a povedomia 
v oblasti ochrany ovzdušia

• 2 hlavné oblasti záujmu: lokálne vykurovanie a 
doprava

Hlavným zámerom 
projektu je podpora 
efektívneho riadenia 
kvality ovzdušia s cieľom 
zlepšiť kvalitu ovzdušia a 
znížiť vystavenie 
obyvateľstva škodlivým 
vplyvom látok 
znečisťujúcich ovzdušie. 
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Partneri projektu

• Ministerstvo životného prostredia SR

• Slovenský hydrometeorologický ústav

• Slovenská agentúra životného prostredia

• VÚC Banská Bystrica, Trenčín, Trnava, Žilina, Prešov, Košice, 
Bratislava

• Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

• PEDAL Consulting

• CEPTA 
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Aktivity

• Zriadenie pozície manažérov kvality ovzdušia a koordinačnej jednotky

• Osvetové kampane a vzdelávacie programy na podporu opatrení v 
oblasti kvality ovzdušia a zvyšovanie povedomia o význame kvality 
ovzdušia (workshopy, informačné dni, študijné cesty..) 

• Demonštračné projekty zamerané na vykurovanie domácností

• Pilotné projekty zamerané na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti 
pre dopravné riešenia na zlepšenie kvality ovzdušia vo vybraných 
mestách

• Zber miestnych údajov, hodnotenie emisných inventúr a 
modelovanie kvality ovzdušia
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Manažéri kvality ovzdušia

• Aktuálne tvorí národnú sieť 15 manažérov kvality ovzdušia

• Prepojenie medzi národnou a lokálnou úrovňou riadenia kvality ovzdušia

• Poradenstvo pri aktualizácii programov na zlepšenie kvality ovzdušia

• Návrh opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia
• Udržateľná mobilita

• Energetická hospodárnosť

• Využívanie obnoviteľných zdrojov energie

• Správne vykurovanie

• Prvky zelenej infraštruktúry

• Zvyšovanie environmentálneho povedomia
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Demonštračné aktivity – vykurovanie 
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1. techniky správneho vykurovania

2. bezpečnosť a pravidelná údržba vykurovacích zariadení, dymovodov a 
komínov 

3. ekonomické a ekologické aspekty vykurovania rôznymi druhmi paliva vrátane 
obnoviteľných alternatív  

4. informatívne merania aktuálnych koncentrácií prachových častíc PM2,5 a PM10

5. možnosť prihlásiť sa na bezodplatné meranie vlhkosti palivového dreva 
a únikov/prestupov tepla

6. všeobecné témy kvality ovzdušia na Slovensku 

7. vplyvy znečistenia ovzdušia na zdravie

8. vzdelávaco-náučné hry a aktivity pre deti
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Čo týmto projektom dosiahneme?

• Zvýšené kapacity a kompetencie regiónov pre efektívnu 
implementáciu programov pre zlepšenie kvality ovzdušia

• Zvýšená informovanosť zodpovedných orgánov a širokej verejnosti o 
kvalite ovzdušia a jej vplyve na zdravie ľudí

• Vizualizácia dát na regionálnej úrovni a zlepšenie modelovania a 
hodnotenia kvality ovzdušia

• Aktualizované a revidované programy pre zlepšenie kvality ovzdušia

• Zlepšená kvalita ovzdušia
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Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18 IPE/SK/000010) podporila Európska únia v rámci programu LIFE.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.
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Ďakujeme za pozornosť


