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Katalóg adaptačných opatrení obcí a miest BSK na zmeny klímy
navrhuje účinné riešenia pre samosprávy
Tlačová správa, 19. 4. 2017
Zúčastnili sme sa Verejnej prezentácie Katalógu adaptačných opatrení obcí
a miest BSK na zmeny klímy, ktorá sa konala dňa 12. apríla 2017 v rokovacej sále
Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Medzi účastníkmi boli zastúpení starostovia
i poslanci samospráv z územia BSK, ale aj odborníci či zástupcovia širšej verejnosti.
Samotné podujatie organizačne zastrešoval Odbor stratégie, územného rozvoja a
riadenia projektov BSK – pracovníci Mgr. Pavol Stano, Mgr. Martin Hakel, BA (moderoval
podujatie) a riaditeľka odboru Mgr. Barbora Lukáčová. Poslední dvaja menovaní zároveň
prispeli do diskusie svojimi postrehmi i očakávaniami od pripravenej publikácie.
Plénu sa okrem iných prihovorila aj generálna riaditeľka Sekcie zmeny klímy a
ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia – Ing. Gabriela Fischerová.

Tento katalóg je tiež dostupný online : http://www.region-bsk.sk/koncepcnematerialy.aspx, pričom počas tejto akcie bolo poukázané na to, že Katalóg sa s ohľadom
na časové rozmedzie jeho prípravy detailne venuje len intravilánom obcí a miest, teda nie
celkovej vidieckej krajine. Zástupcovia BSK zároveň podotkli, že zmeny klímy sú každým
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rokom citeľnejšie, preto už aj samotné vedenie BSK aplikovalo tento katalóg na vybrané
aspekty svojej činnosti ako napríklad energetická šetrnosť budov a pod.
Ako uviedol vedúci tímu pripravovateľov a zároveň riaditeľ zodpovedného
Karpatského rozvojového inštitútu - RNDr. Andrej Šteiner, CSc., tento katalóg bude
potrebné pravidelne aktualizovať vzhľadom k neustále sa meniacim klimatickým
podmienkam nášho územia.
Počas konferencie sa účastníci mohli zoznámiť aj s negatívnymi príkladmi praxe
prevencie voči klimatickým zmenám, ktoré boli často financované zo zdrojov Európskej
únie – napríklad vydláždené námestia a priestranstvá bez verejnej zelene, atď. Možnosť
diskutovať využili niektorí poslanci či už mestských častí Bratislavy, Bratislavského
samosprávneho kraja či dokonca Národnej rady Slovenskej republiky.
Vďaka svojim výstupom môžeme túto aktivitu právom považovať za prínosnú
v oblasti, ktorá bude výrazne ovplyvňovať nás i budúce generácie.
Fotografie čerpáme z Facebook stránky Bratislavského samosprávneho kraja.
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