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Trenčín, 16. február 2017 
Projekty TSK naplánované na rok 2017 ušetria prácu viac ako 92 tisícom stromov  
 
Vďaka piatim projektom Trenčianskeho samosprávneho kraja poklesne produkcia CO2 v roku 
2017 o 832 t. 
 
Rok 2017 sa v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) bude niesť v duchu znižovania 

energetickej náročnosti budov v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. V rámci projektu Zelená župa je pripravených 5 projektov vhodných na čerpanie 

finančných prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Projekty 

zamerané na znižovanie energetickej náročnosti zahŕňajú väčšinou zatepľovanie striech a 

obvodových múrov či výmenu vykurovacích telies.   

Dva projekty pritom už boli TSK schválené, a to zníženie energetickej náročnosti Obchodnej 

akadémie v Prievidzi, po ktorej realizácii príde k zníženiu emisií o 220,229 t ekviv. CO2. 

V prípade druhého schváleného projektu, ktorý ponúka komplexné riešenie školského areálu 

Trenčín – Zámostie vrátane študentského kampusu, príde v prvej etape k zníženiu emisií 

o 199,81 t ekviv. CO2. Ekvivalent CO2 je univerzálnou mierou množstva skleníkového plynu. 

Jeho účinok na klimatický systém je rovnaký ako účinok samotného oxidu uhličitého.  

Projekty zamerané na zníženie energetickej náročnosti Obchodnej akadémie v Trenčíne, 

budovy Gymnázia v Partizánskom a zníženie energetickej náročnosti Spojenej školy 

v Novákoch budú podané na schválenie pri najbližšej výzve. „Aj realizácia týchto projektov 

prispeje k značnému zníženiu emisií CO2. V prípade Obchodnej akadémie sa odhaduje, že 

dôjde k ročnému zníženiu emisií skleníkových plynov CO2 o 152 t, v prípade Gymnázia 

v Partizánskom o 90 t a v prípade Spojenej školy Nováky o takmer 170 t,“ uviedol projektový 

manažér projektu Zelená župa Martin Macíček.     

Celkové zníženie produkcie emisií CO2 bude vďaka realizácii všetkých piatich projektov 

predstavovať takmer 832 t, čo je spotreba 92 444 stromov za rok.  
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