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AIR TRITIA: Na konferencii sa predstavili českí, slovenskí a poľskí odborníci 
na znečistenie ovzdušia. 

(OSTRAVA, 19. 10. 2017) Zástupcovia miest, regiónov a výskumných organizácií sa 17. 10. 2017 
stretli v sídle Hlavného banského inštitútu (GIG) v Katoviciach na otváracej konferencii projektu AIR 
TRITIA, ktorý sa venuje problematike znečistenia ovzdušia v oblasti regiónu TRITIA. 

TRITIA zahŕňa za Českú republiku Moravsko-sliezsky kraj; Sliezske vojvodstvo a Opolské vojvodstvo 
v Poľsku; za Slovenskú republiku Žilinský samosprávny kraj. 11 projektových partnerov z regiónu vrátane 
miest (Žilina, Opava, Ostrava, Rybnik, Opole) a samosprávnych krajov v pozícii asociovaných partnerov sa 
podieľa na implementácii projektu. 

Na konferencii sa okrem projektových partnerov, ktorí predstavili svoju rolu v projekte a taktiež 
problematiku znečistenia ovzdušia a jeho prechodu medzi štátnymi hranicami zúčastnili aj tzv. 
stakeholderi, medzi nimi aj predstavitelia verejnej správy, pre ktorých je primárne určená väčšina 
projektových výstupov. 

Ambíciou projektu je zapojiť predstaviteľov verejnej správy do riešenia projektu už od začiatku jeho 
implementácie. Zástupcovia z Ministerstva životného prostredia ČR, Sliezskeho vojvodstva a Žilinského 
samosprávneho kraja deklarovali svoj záujem aktívne sa podieľať na tvorbe projektových výstupov. 
Predstavitelia miest popísali problémy, s ktorými sa v oblasti znečistenia ovzdušia zaoberajú a tiež kroky, 
ktoré podnikajú, aby im predchádzali. Každé z partnerských miest má svoje špecifické problémy. 
V prípade mesta Rybnik sú problémom hlavne zdroje lokálneho vykurovania, Ostravu trápi priemyselná 
činnosť. Žilina má problém s dopravným zaťažením. Opavu, ktorá patrí k menej znečisteným mestám, 
znevýhodňuje geografické umiestnenie na hranici s Poľskom a Opole sa v menšej miere stretáva 
so všetkými tromi typmi znečistenia ovzdušia. Mestá proti znečisteniu bojujú rôznymi spôsobmi- dotáciami 
na kotly s lepším spaľovaním; informačnými kampaňami; podporovaním nízko emisnej verejnej dopravy, 
elektromobilov, nízko emisných zón, cyklistiky; budovaním obchvatov; výsadbou zelene a opatreniami 
vedúcimi k šetreniu energie v rámci verejných budov. Od projektu očakávajú získanie skúseností 
zo zahraničia, zjednotenie a systematizáciu stratégií presahujúcich štátne hranice, ktoré im umožnia 
reagovať na krízové situácie a dlhodobo riešiť problém znečistenia s pomocou navrhovaných opatrení. 
Ďalej očakávajú aktívne využívanie nástrojov pre riadenie kvality ovzdušia a v neposlednom rade 
koncepčné riešenie problémov znečistenia v celom regióne. Komunikáciu a spoluprácu s regiónmi 
pri tvorbe výstupov projektu na seba prevzal projektový partner- Európske spoločenstvo územnej 
spolupráce TRITIA (EZÚS TRITIA). 

Hlavným koordinátorom projektu je Vysoká škola banská- Technická univerzita Ostrava (VŠB). Univerzita 
bude vytvárať rôzne druhy informačných databáz (geografická, dopravná, epidemiologická a zdravotných 
rizík). Finálna Jednotná informačná databáza bude použitá ako základný vstup pre vytvorenie tzv. Systému 
riadenia kvality ovzdušia. Systém bude okrem verejnej správy prístupný aj pre širokú verejnosť. 
V záverečnej fáze projektu budú navrhnuté konkrétne opatrenia pre zlepšenie kvality ovzdušia, vytvorené 
a zhodnotené možné scenáre vývoja v navrhnutých stratégiách. V rámci konferencie boli predstavené aj 
minulé projekty zamerané na oblasť riadenia kvality ovzdušia, z ktorých výstupov čerpá i projekt AIR 
TRITIA.  

Vedecko-výskumný ústav ACCENDO počas konferencie priblížil európsku a národnú legislatívu zameranú 
na riadenie kvality ovzdušia, ktorých analýza je súčasťou projektu. ACCENDO ďalej vytvorí demografickú a 
socioekonomickú databázu; socioekonomickú štúdiu zahrňujúcu napr. starnutie obyvateľstva, migračné 
trendy; epidemiologickú štúdiu (so zvláštnym zreteľom na ochorenia dýchacích ciest, ochorenia obehovej 
sústavy a rakovinu); štúdiu o príčinách znečistenia ovzdušia. ACCENDO vypracuje taktiež Stratégiu riadenia 
kvality ovzdušia pre oblasť TRITIA a 5 stratégií pre 5 partnerských miest (Ostrava, Opava, Opole, Rybnik, 
Žilina). Ich súčasťou bude aj návrh opatrení s ich kvantifikovaným dopadom a zhodnotením efektívnosti. 

Ústav pre meteorológiu a vodné hospodárstvo objasnil účastníkom základné princípy správania sa 
znečistenia a jeho pohybu v závislosti na meteorologických podmienkach, jeho modelovanie. Okrem 
meteorologickej databázy je práve Predpovedný varovný systém jedným z projektových výstupov 
v zodpovednosti ústavu. Systém bude upozorňovať na kritické situácie výskytu škodlivín v ovzduší a bude 
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ho možné využívať nielen na počítači, ale i na mobilných telefónoch. Užívateľmi systému budú zástupcovia 
verejnej správy, aj obyvateľstvo. 

GIG bude v rámci projektu zodpovedný za meranie rozdelenia izotopov pre indikáciu prachových emisií a 
meranie distribúcie veľkosti častíc pre overenie správnosti modelu znečistenia ovzdušia. Počas konferencie 
predstavil podrobnosti o meraní a stave troch hlavných zdrojov znečistenia v regióne- priemyselných 
zdrojoch, lokálnych zdrojoch vykurovania a znečistení spôsobenom dopravou. 

Žilinská univerzita v Žiline objasnila, aké druhy znečisťujúcich látok existujú, aké sú ich dopady na ľudské 
zdravie a životné prostredie, akými spôsobmi ich môžeme merať a ďalej spracovávať. Univerzita zhotoví 
dopravný model celého územia TRITIA a detailné dopravné modely pre partnerské mestá.  
 
Implementácia projektu AIR TRITIA (číslo projektu CE1101) začala v júni 2017 a potrvá 3 roky. Projekt je 
podporený programom Interreg Central Europe financovaným z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(EFRR) sumou 2,2 milióna Eur. Celkový rozpočet projektu je 2,6 milióna Eur. V rámci jeho implementácie 
budú prebiehať informačné kampane, budú zorganizované „Informačné dni čistého ovzdušia“ pre širokú 
verejnosť, bude vydaný atlas mapujúci znečistenie regiónu a odborná monografia sumarizujúca výsledky 
projektu. 

Viac o projekte sa dozviete na webových stránkach:  

 v anglickom jazyku na oficiálnej stránke projektu: 

http://interreg-central.eu/AIR-TRITIA 
 v slovenskom jazyku: 

http://vyskumnecentrum.sk/aktuality/pomhame_zniova_zneistenie_ovzduia 
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