
 Program                                        mezinárodní konference  
                                                                                                OVZDUŠÍ bez HRANIC

     
úterý, 14. 4. 2015  
 
13:15 - 13:30 Úvodní slovo  
 

- Pavel Bartoš, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje  
- Kateřina Šebestová, Statutární město Ostrava 

 
13.30 - 18.00   PŘÍČINY STAVU ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ČESKO-POLSKO-SLOVENSKÉM ÚZEMÍ 
 

 Příčiny stavu znečištění ovzduší (13:30-16:00) 
 

Obsahem panelu bude popis stávající emisní a imisní situace v sousedních krajích a přístup statní správy a 
samosprávy při uplatňování zákonů. Prezentovány budou odlišnosti při kontrole zdrojů a spolupráce při hod-
nocení příčin znečišťování ovzduší. Zvláštní prostor bude věnován lokálním topeništím a jejich vlivu na kvalitu 
ovzduší, stejně jako návodu jak je možné situaci ovlivnit. 
 

k tématu vystoupí: 
 

- Radomír Štěrba, Česká inspekce životního prostředí, OI Ostrava  (CZ) 
- Andrzej Szczygieł,  Vojvodská inspekce ochrany životního prostředí Katovice (PL)  
- Mariana Martinková, Slovenská inšpekcia životného prostredia, IŽP Žilina (SK) 
- Libor Černikovský, Český hydrometeorologický ústav Ostrava (CZ) 
- Maciej Thorz, Slezské vojvodství (PL)   
- Marek Bruštík, Moravskoslezský kraj (CZ)   
- Daniela Ďurčanská, Žilinská univerzita v Žilině (SK) 
- Jiří Horák, Výzkumné energetické centrum VŠB TU Ostrava (CZ)  

 

DISKUSE  
 
 

16.00 – 16.30 Přestávka 
 

 Vliv znečištěného ovzduší na zdraví a společnost (16:30-18:00)  
 

Základním tématem diskuse bude střední délka života obyvatel prezentovaných krajů a její vztah k životnímu 
prostředí, resp. ke kvalitě ovzduší. Ve společném sdělení, které bude prezentovat MUDr. Šebáková, bude 
prezentován význam kvality ovzduší pro celoživotní expozici škodlivými látkami z ovzduší a jeho dopad  
na některé typy onemocnění a to srovnáním všech 3 regionů, včetně kontextu Evropy. V závěru bloku bude 
prezentován scénář možných ekonomických dopadů zvýšené nezaměstnanosti. 
 

k tématu vystoupí: 
 

- Helena Šebáková, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě (CZ) 
- Grzegorz Hudzik, Vojvodská hygienická stanice v Katovicích (PL) 

- Martin Kapasný, Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, Žilina (SK) 
- Ondřej Vojáček, IREAS VŠE Praha(CZ) 

 

DISKUSE  
 
18:00-21:00  SPOLEČENSKÝ VEČER 
 
 

KONFERENCE JE FINANČNĚ PODPOŘENA 
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY 

HLAVNÍ MARKETINGOVÝ 
PARTNER KONFERENCE 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 



 Program                                        mezinárodní konference  
                                                                                                OVZDUŠÍ bez HRANIC

     
středa, 15. 4. 2015 
 
9.00 -  12.00  STRATEGIE EKOLOGIZACE ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ DO ROKU 2020 NA ÚZEMÍ ESÚS TRITIA  
 

 

 Realizace a výhled ekologických opatření (9:00-10:00) 
Obsahem diskusního panelu je shrnutí do současnosti realizovaných opatření v průmyslu a výhled do nového 
programovacího období. V prezentacích zazní zkušenosti z jednotlivých zemí a reálné možnosti úpravy  
technologií. Zároveň je zařazeno vystoupení paní starostky z Třince jako prezentace soužití město/občan/ 
průmysl a tím také pohled zástupce samosprávy. 
 

k tématu vystoupí: 
 

- Petr Baranek, ArcelorMittal Ostrava a.s. (CZ) 
- Radek Olszar, Třinecké železárny a.s. (CZ) 
- Věra Palkovská, Město Třinec (CZ) 
- Vladimír Krajči, Mondi SCP a.s. Ružomberok (SK) 

 - Katarzyna Matuszek,  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze (PL) 
 
 

DISKUSE 
 
 
 

10.00 – 10.30 Přestávka  
 

 Návrh možných  řešení omezení znečištění ovzduší (10:30-12:00) 
Poslední blok je provázán na aktivity samosprávy na všech úrovních. Obsahem bloku je diskuse nad sjedno-
cením postupů jednotlivých zemí vůči všem zdrojům, včetně účinné kontroly lokálních topenišť. Obsahem 
prezentací bude také podpora lokálního vytápění a diskuse o palivové politice, kontrola a podpora  
průmyslových zdrojů, opatření v dopravě. Cílem je zvýšit regionální sounáležitost a sjednotit postupy pro 
ochranu ovzduší. 
 

k tématu vystoupí: 
 

- Jiří Cienciala, zmocněnec vlády pro Moravskoslezský a Ústecký kraj (CZ) 
- Vladimír František Mana, Ministerstvo životního prostředí ČR (CZ) 
- Mirko Jašurek, zmocněnec ministra životního prostředí pro Moravskoslezský kraj (CZ) 
- Kazimierz Karolczak, Slezské vojvodství (PL) 
- Daniel Havlík, Moravskoslezský kraj (CZ) 
- Mariusz Skiba, Město Katowice(PL) 

 

DISKUSE  
 
 
 

12:00-12:15 Závěry konference 
 
 

12:15 - 13:00  TISKOVÁ KONFERENCE 
 

 
 

 
Marketingoví partneři konference: 

 
 

 
 
 
Organizátor konference:    
 Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. 

Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 
www.msunion.cz, msunion@msunion.cz 

 


