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Úvod

• Zmena klímy predstavuje globálnu zmenu a globálny problém životného prostredia,

• jej príčiny a dôsledky vznikajú aj na úrovni miestnych samospráv,

• sú to práve mestá, ktoré sú vďaka svojej spotrebe energie, služieb a výrobkov

zodpovedné za významnú časť emisií skleníkových plynov,

• v globálnom meradle sú mestá a ich obyvatelia zodpovední za 40 – 70% emisií

skleníkových plynov, pričom významným prvkom je spotreba energií,

• preto by sa aj na úrovni miestnej politiky malo aktívne pristupovať k ochrane klímy.



Skleníkový efekt

• je jav spočívajúci v ohriatí nižších

vrstiev atmosféry v dôsledku toho, že atmosféra

cez deň prepúšťa krátkovlnné slnečné žiarenie k

zemskému povrchu a v noci pomerne efektívne

pohlcuje dlhovlnné žiarenie Zeme a otepľuje sa.

Podobný úkaz možno pozorovať v skleníkoch,

odtiaľ pochádza názov.

• Skleníkový efekt sa vyskytuje prirodzene na

Zemi už od jej vzniku. Bez výskytu skleníkových

plynov by priemerná teplota pri povrchu Zeme

(určovaná len radiačnou bilanciou) bola −18 °C a

nie 14 °C koľko je globálny priemer dnes.

Skleníkový efekt je teda nevyhnutným

predpokladom života na Zemi.



Skleníkové plyny

Skleníkové plyny sú plyny, ktoré sa vyskytujú v atmosfére Zeme a absorbujú dlhovlnné infračervené žiarenie, vďaka čomu je

ohrievaná dolná vrstva atmosféry a zemský povrch. Vodné pary (H2O) spôsobujú asi 60 % prirodzeného zemského skleníkového

efektu. Ostatné plyny ovplyvňujúce tento efekt sú oxid uhličitý (CO2) (okolo 26 %), metán (CH4), oxid dusný (N2O) a ozón (O3) (asi

8 %). Spoločným názvom im hovoríme skleníkové plyny.

• Vodná para - moria, oceány, sladkovodné zdroje – hydrosféra všeobecne,

• CO2 - spaľovanie fosílnych palív a biomasy (80 %); odlesňovanie; aeróbny rozklad organických látok; lesné

požiare; vulkanická činnosť; erózia uvoľňovanie z morí a oceánov (93 % zásob CO2 je rozpustených v morskej vode, v

atmosfére len 7%),

• CH4 - mokrade, močiare a tundra (20 %); anaeróbny rozklad organických látok, termity, spaľovanie biomasy a skládky odpadov

(5 %); spracovanie zemného plynu a ropy, uhoľné zdroje, úniky plynu (10 %); chov dobytka, pestovanie ryže (25 %),

• N2O - lesy; lúky; oceány; pôda; spracovanie pôdy; hnojivá; spaľovanie fosílnych palív a biomasy, zmena v užívaní pôdy,

• Freóny - chladiace zariadenia (30 %); aerosóly (30 %); plastické peny (32 %), rozpúšťadlá, počítačový priemysel, sterilanty,

farmaceutický priemysel (8 %),

• Ozón (O3) - vytvára sa prirodzenou reakciou slnečného žiarenia s molekulami kyslíka a umelo ako súčasť fotochemického

smogu,

• Neúplný fluórovaný uhľovodík (HFC-23) - vypúšťa sa počas výroby iných chemikálií, napr. z chladiacich systémov v

rozvojových krajinách.



Informácie o projekte

• Projekt „Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien“ je zameraný na znižovanie emisií 
CO2 a prispôsobovanie sa zmene klímy.

• odhadované ročné zníženie emisií CO2 je 1464,632 ton,

• cieľom je zabezpečiť udržateľnú kvalitu života obyvateľov mesta, ako aj vytvoriť dlhodobé 
podmienky pre kvalitné životné prostredie v meste v reakcii na nepriaznivé dopady zmeny 
klímy,

• súčasťou projektu sú:

• investície v sektore budov,

• investície do riešení na úsporu energie, smart riešení a výroby energie,

• investície v sektore dopravy,

• investície do zelenej a modrej infraštruktúry,

• investície vo vodnom manažmente,

• investície do opatrení zameraných na najohrozenejšie skupiny obyvateľov zmenou klímy. 





Lesopark Šaľa

• Výsledkom revitalizácie lesoparku

bude okrem zatraktívnenia lokality a

rozšírenia rekreačných a zábavných

možností obyvateľov aj skutočnosť, že

rubná doba tu rastúcich drevín sa

predĺži na ich fyzický vek a obnovná

doba bude nepretržitá. V

neposlednom rade je prínosom to, že

na uvedenej ploche zostane

nepretržite zachovaný fotosyntetizujúci

porast s funkciou kontinuálneho

pohlcovania CO2.

Revitalizácia



Lesopark Šaľa

• Z výsledkov vidíme, že množstvo zachyteného oxidu uhličitého bude narastať, nakoľko celkový bežný prírastok v tomto veku

drevín ešte stále narastá. V roku 2028 sa potenciál záchytu oxidu uhličitého pohybuje na úrovni 282 ton CO2 na ploche

celého lesoparku. Oproti roku 2021 to predstavuje nárast o 31%.

Celkový záchyt oxidu uhličitého (CO2) lesnými drevinami v lesoparku



Lesopark Šaľa
Súčasný a budúci stav





Základná škola Ľudovíta Štúra

• Zníženie energetickej náročnosti bude realizované

zateplením obvodových zvislých nosných konštrukcií

a plochej strechy objektov telocvične, jedálne a

družiny,

• objekty telocvične, jedálne a družiny boli postavené v

roku 1963, odvtedy prešli určitými stavebnými

úpravami (napr. výmena okenných konštrukcií), ale

ostatné obalové konštrukcie (obvodové steny, strecha)

zostali pôvodné,

• navrhované zateplenie objektov má za úlohu docieliť

zníženie spotrieb energií a taktiež aj naplnenie

požiadaviek súčasných tepelnotechnických predpisov.

• Znížením energetickej náročnosti na objekte

telocvične a jedálne znížime CO2 o 52,24 ton

ročne.

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ



Základná škola Ľudovíta Štúra
Súčasný stav



Financovanie projektu

• Celkové oprávnené výdavky: 904 000 €

• Projektový grant: 858 814 €

• Spolufinancovanie mesta Šaľa: 45 186 €



Ďakujem za pozornosť!

Kontakt:

Web: www.sala.sk

Email: branikova@sala.sk

klacko@sala.sk


