AKO NA KLIMATICKÚ ZMENU
PRAKTICKY?
konferencia pre samosprávy, odborníkov,
študentov aj verejnosť

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a
Technická univerzita vo Zvolene Vás pozývajú
na on-line stretnutie plné praktických
inšpirácií a diskusií
Termín: 30. 9. 2021
9.00 - 15.00
Prihlasovanie do 15.9. 2021 on-line: https://forms.gle/H5WKZKgDPHQAnpgX9
Účasť na konferencii je vďaka podpore projektu Zelená škola - každý deň pre budúcnosť zdarma.
Počet účastníkov je limitovaný, preto apelujeme na vašu zodpovednosť, aby
ste svoju registráciu na konferenciu vnímali ako záväznú.
Ďakujeme za pochopenie.
Tešíme sa na stretnutie s vami.
PROGRAM:
9.00 - 9.10
Privítanie a organizačné informácie
9.10 - 9.35
Uhlíková neutralita - ako na ňu v mestách a obciach
Michal Wiezik, Fakulta ekológie a environmentalistiky
Technická univerzita vo Zvolene, europoslanec
Uhlíková neutralita je výzva, ku ktorej sme sa zaviazali. Čo by mali robiť samosprávy,
aby k nej prispeli? Aké systémové zmeny potrebujeme? Aké opatrenia majú význam
a ktoré nie?
9.35 - 10.00
Uhlíková neutralita regiónov: realita alebo ilúzia?
Juraj Zamkovský, Priatelia Zeme-CEPA
Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality má Slovensko už iba necelých 30 rokov. Znížiť
emisie o prvých niekoľko desiatok percent bolo jednoduché a stačil nám na to kolaps
najznečisťujúcejšieho priemyslu v 90-tych rokoch a živelné dotácie. Tým sme ale
ľahké a lacné riešenia vyčerpali. Ďalšia redukcia emisií už bude náročná a okrem
peňazí si vyžiada kvalitné a stabilné lokálne kapacity.

10.00 – 10.25
Ako sa adaptovať? Nové paradigmy rozvoja územia mesta v kontexte zmeny klímy
Andrej Steiner, Karpatský rozvojový inštitút
Zmena klímy a jej dôsledky majú a budú mať ešte väčší dopad na mestá ako motory
vlastného rozvoja, ako aj rozvoja celej ich spádovej oblasti. Mestá sú príčinou, ale aj
obeťou zmeny klímy. Okrem znižovania ich príspevku ku zmene klímy je nevyhnutné
hľadať cesty, ako sa na jej dopady adaptovať, teda transformovať všetky minulé
predpoklady, koncepty, pravidlá či prax na nové očakávané skutočnosti. Predstavíme
niektoré nástroje na systémový prechod z tradičného spravovania na spravovanie
klimatické a to v oblasti procesov, sektorov a územia.
10.25 - 10.50
Klimaticky odolné sídla - zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na
lokálnej úrovni (prípadová štúdia MČ Bratislava Karlova Ves)
Zuzana Hudeková - odborná garantka projektu DELIVER, oddelenie projektov MČ
Bratislava Karlova Ves
Koľko prispieva naše mesto k emisiám skleníkových plynov? Ako je zraniteľné a teda aj
ako je pripravené na negatívne dôsledky zmeny klímy? Predstavenie nástroja na
hodnotenie klimatickej odolnosti sídiel, prípravy Klimatického akčného plánu vrátane
hodnotenia zraniteľnosti, výber a realizácia mitigačných a adaptačných opatrení na
konkrétnych projektoch - pilotná modelová obnova materskej a základnej školy s
využitím obnoviteľných zdrojov a riadeného vetrania s cieľom znížiť energetické nároky
a zabezpečiť kvalitu vnútorného prostredia pre deti, s vegetačnými stenami a využitím
zrážkovej vody na splachovanie a pod, obnova verejného priestranstva vrátane
zachytenia zrážkovej vody z bytového domu a jej využitie na zálievku novovysadenej
zelene a i.
10.50 – 11.00 prestávka

11.00 - 11.25
Adaptácia na dopady zmeny klímy - príklady zapojenia verejnosti do plánovania
opatrení
Martina Paulíková, expertka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti, Združenie Slatinka
Opatrenia na prispôsobenie urbanizovanej krajiny na negatívne dôsledky zmeny klímy
začínajú pútať pozornosť obyvateľov miest a obcí. Mnohí ich prijímajú pozitívne,
niektorým sa zdajú zbytočné, ďalší sa ich snažia napodobniť, ale množstvo ľudí o ich
existencii ani netuší. Prečo a ako sa rozprávať už pri príprave adaptačných opatrení s
verejnosťou? Vedia bežní občania prispieť k ich lepšiemu plánovaniu a realizácii? Čo
môžu odborníci získať z dobre pripraveného procesu plánovania a čo naopak miestna
komunita?
11.25 – 11.50
Ako na klimatickú zmenu v malom meste? Hlohovské príklady
Miroslav Kollár, primátor mesta
Zmeny klímy budú mať, a už dnes majú, výrazné dôsledky na kvalitu života obyvateľov
miest, v ktorých už dnes žije väčšina obyvateľov Slovenska. Aj mestá však musia okrem
projektov typu dažďových záhrad a výsadby zelene na sídliskách začať riešiť problémy
dopadov klimatickej zmeny systémovo a systematicky. V Hlohovci sa snažíme práve o
takúto kombináciu systémového prístupu kombinovaného s rýchlymi menšími
opatreniami.
11.50 – 12.15
50 odtieňov zelenej a modrej – každodenná realita boja s klimakrízou v Trnave.
Ondrej Horváth, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií mesta Trnava
Od vízie k realite je vždy ďaleko a čas chýba. Nahliadnutie pod pokrievku hrnca, v
ktorom sa varia adaptačné a mitigačné opatrenia v súvislosti s každodennými
činnosťami na mestskom úrade v Trnave. K zrealizovaniu vízie vedie zložitá cesta s
množstvom čiastkových úkonov. V prezentácii sa v skratke dozviete, čo všetko sa
skrýva za jedným strihaním pásky.

12.15 – 12.40
Robíme, čo učíme
Dagmar Balalová, učiteľka a školská koordinátorka programu Zelená škola
Gymnázium v Púchove patrí do celosvetovej siete Zelených škôl. O problémoch
životného prostredia nielen učí, ale priamo v budove a areáli školy realizuje konkrétne
opatrenia na zníženie uhlíkovej stopy. Prečo a ako na to? Inšpirujte sa.

12.40 - 13.30 obedná prestávka

13.30 - 14.00 a 14.05 - 14.35
Diskusné “kaviarne” s prednášajúcimi
V dopoludňajšom bloku bude po každom príspevku priestor max. 5 minút na otázky.
Popoludní sa účastníci rozdelia podľa záujmu do skupín a budú mať možnosť v 30minutových blokoch klásť prednášajúcim otázky, diskutovať, vymieňať si skúsenosti. Po
30-minútach sa presunú k inému lektorovi (v on-line miestnostiach, organizátori
poskytnú technickú podporu).

14.45 Záver konferencie a ponuka spolupráce
Konferencia sa realizuje v rámci projektu „Zelená škola – každý deň pre budúcnosť“,
ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného
mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve
s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Kontakt:
Mgr. Monika Tanečková
CEEV Živica
P. O. Hviezdoslava 28
96001 Zvolen
taneckova@zivica.sk

