
Príloha k memorandu o spolupráci pri ochrane ovzdušia 
 

Účastníci konferencie sa zhodli na potrebe bezodkladne zabezpečiť, aby bol na území najviac postihnutých 
častí regiónu nastolený stav ovzdušia spĺňajúci zákonné imisné limity. Za týmto účelom je potrebné 
stanoviť dlhodobé, strednodobé, krátkodobé ciele a opatrenia pre zlepšenie stavu ovzdušia smerujúce k 
týmto cieľom, vrátane konkrétnych termínov. 
 
popis aktivity spôsob plnenia  termín 

- vyhodnotiť, či je súčasný systém hodnotenia a riadenia 
kvality ovzdušia v jednotlivých krajinách (ČR/PL/SR) 
dostatočný na dosiahnutie uspokojivej kvality 
vonkajšieho ovzdušia a pre naplnenie všetkých 
právnymi predpismi a medzinárodnými záväzkami 
stanovených povinností (napr. legislatíva, systémy 
monitoringu, bilancovanie, nástroje, opatrenia , 
financovanie a i.) Na základe tejto analýzy a 
očakávaného vývoja nielen znečisťovania a znečistenia 
ovzdušia, ale tiež vyhodnotenie vplyvu hospodárskeho 
vývoja a rôznych politík a koncepcií, budú stanovené 
ciele (dlhodobý, strednodobý a krátkodobý) a priority 

projekt EÚ 
cezhraničná 
spolupráca  
 
„SPOLOČNÁ 
STRATÉGIA“ 

Kraje, mestá, 
vysoké školy, 
odborné 
inštitúcie, 
ekonómovia, 
sociológovia 
 

2016 - 2020 

- zladiť legislatívne nároky na všetky typy zdrojov a 
postupy v jednotlivých krajinách a zamerať ich na 
ochranu ľudského zdravia, ekosystémov a vegetácie  

zladiť emisne imisný princíp - postupné vyrovnanie 
povoľovacích procesov, ktoré nie sú ošetrené legislatívou 
EÚ vo všetkých krajinách na rovnakú úroveň, stanoviť 
dohodou medzi krajinami harmonogram postupného 
„dorovnania“ emisných limitov na rovnakú úroveň (resp. 
vytvoriť iniciatívu na úrovni vlády), neumožňovať ďalšie 
výnimky po skončení ich platnosti, resp. neštandardné 
stavy vždy riešiť trojstrannou dohodou 

príprava 
legislatívnych 
podkladov 
 
 
 

spolupráca 
samospráv v 
CZ/PL/SK 
vládny 
splnomocnenec 
 
„Materiál pre 
medzivládnej 
komisie“ 

od 2015 

- podporiť ekologické opatrenia v lokálnom vykurovaní, 
zamerať sa na výmenu starých kotlov podporiť 
ekologické palivá 

„lepšie“ nastaviť a sprístupniť dotácie na výmenu starých 
kotlov za moderné nízkoemisné alebo bezemisné zdroja 
tepla občanom, v súlade s požiadavkami EÚ vo všetkých 
krajinách. Navrhnúť a rozpracovať palivovú politiku ako 
doplnok kotlíkových dotácií - pripraviť ekonomický a 
legislatívny rámec. Nastaviť jednoznačne spôsob kontroly 
spaľovania (na diaľku, kominári, úradníci) - jasne 
definovať právomoci. Pri realizácii sa zamerať aj na 
sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. 
Komunikovať s vládami o prioritnej podpore najviac 
postihnutých oblastí. 

rozšírená 
podpora  
kotlíkovej 
dotácie 

Krajské rady, 
Vojvodstvo 

od 2015  
cieľ do 2025 

rokovania o 
presune financií 
do regiónu 

Krajské úrady 
Vládny 
splnomocnenec 

od 2015 
cieľ do 2020 
 
 

vytvorenie 
palivovej 
politiky 
projekt EÚ 
cezhraničná 
spolupráca 

Vysoké školy 
ekonómovia 
ministerstvá 

2016 - 2020 

- podporovať nastavenie kontrolného mechanizmu 
zákazu spaľovania odpadov v lokálnych zdrojoch tepla 

navrhnúť model kontroly lokálnych kúrenísk rovnaký vo 
všetkých krajinách, alebo napr. prevziať poľský model 
kontroly lokálnych ohnísk, t.j. kontrola kotla a 
odobratého paliva - v kompetencii mestskej polície, 
vyhláškou - pripraviť legislatívny rámec 

vytvorenie 
kontrolného 
mechanizmu, 
inšpekcia 
podklad pre 
vládu 

Inšpekcia ŽP v 
jednotlivých 
krajinách 
vládny 
splnomocnenec 
 

od 2015 
cieľ 2017 

- Implementovať závery o najlepších dostupných 
technikách (BAT) do integrovaných povolení 
jednotlivých prevádzok spadajúce pod IPPC vo 

zapracovanie 
do stratégií 
priemyselných 

priemyselné 
podniky v 
regióne 

2015 - 2020 
cieľ 2025 



všetkých krajinách a týmto vyvážene chrániť zdravie aj 
rozvoj priemyslu t.j. minimálne povinnosť uplatňovať 
rovnaké postupy pre priemyselné zdroje. Preferované 
budú už overené postupy realizované do súčasnosti. 
Podporiť zavádzanie BAT technológií vo všetkých 3 
krajinách na rovnakú úroveň a zachovať 
konkurencieschopnosť priemyslu 

podnikov 
 
vloženie do 
projektov EÚ 

- Vymieňať si pravidelne informácie o zdrojoch 
znečisťovania ovzdušia, nových technológiách a 
opatreniach v ochrane ovzdušia, vytvoriť informačný 
portál na výmenu informácií zo všetkých 3 regiónov - 
SK/PL/SK mutácie. 

projekt EÚ 
 
„INFORMAČNÝ 
WEB“ 

SPRMSK 
Kraje 
Cánia a 
podobné 
subjekty 
CZ/PL/SK 

od 2016 
cieľ 2019 

- Zhodnotiť zdravotné a ekonomické dôsledky 
znečisteného ovzdušia pre obyvateľov regiónu, 
vykonať prieskum príčin správania obyvateľov vo 
vzťahu ku zvyklostiam pri vykurovaní. 

projekt EÚ 
 
„ZDRAVIE“ 

hygienická 
služba 
sociológovia 
ekonómovia 

2016 - 2020 

- vytvoriť platformu Ovzduší bez hranic (OBH), v ktorej 
budú mestá, obce, euroregióny, kraje a mimovládne 
organizácie presadzovať tieto ciele spoločne 

prepojiť Združenie obcí, Euroregiony, Združenie pre 
rozvoj atď. do jedného „právneho“ celku - iniciatíva 
presadzovania zámeru spoločne systémom odspodu. 
Platforma sa bude vyjadrovať k projektovým zámerom a 
poskytovať im širokú podporu multicipality. 
-  

forma 
právny subjekt 
 
zastupovanie 
celého územia  
 

leader 
Euroregióny 
 
v rade  
vládny 
splnomocnenec 
hajtmani 
vojvoda 
maršálek 
primátori 
starostovia 

príprava od 
2015 
 
zriadenie 
platformy 
2016 
 

Vykonávať intenzívnu a dlhodobú osvetu verejnosti v 
problematike čistoty ovzdušia s cieľom zakoreniť ochranu 
čistoty ovzdušia ako súčasť základov spoločenských 
pravidiel.“ 
Predstavovanie problematiky v každodennom živote 
verejnosti napríklad pomocou konferencií, výstav, 
festivalov, reklamných kampaní, aplikácií problematiky 
do plánu vzdelávania v školách, správaním verejných 
inštitúcií, požiadavky zamestnávateľov na pracoviskách, 
atď. 

projekt EÚ 
 
„OSVETA“ 
 
možné spojiť s 
projektom 
„Informačný 
web“ 

súkromné 
subjekty v 
spolupráci s 
účastníkmi 
platformy OBH 

od 2016 
trvale 

 
 
V Ostrave dňa 15. 4. 2015 
 
 
 


