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Patrik Švajda, moderátor: „Extrémne zmeny počasia či hrozba tornád.“ 

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: „Samosprávy sa pripravujú na zmenu klímy.“ 

Patrik Švajda: „Košice predstavili adaptačný plán na zavádzajú nové zelené pravidlá.“ 

Veronika Krempaská, redaktorka: „Vlny horúčav, záplavy z prívalových zrážok, či obdobia sucha. Výkyvy 

počasia spôsobené zmenou klímy, s ktorými bojujeme každoročne.“ 

Andrej Šteiner, riaditeľ Karpatského rozvojového inštitútu: „Stále bude rásť priemerná teplota, budú 

rásť frekvencia a intenzita tých udalostí, takže mesto sa pripravuje, aby bolo čo najmenej škôd a čo 

najmenej povedzme potiaží pre obyvateľstvo a blahobyt obyvateľstva.“ 

Veronika Krempaská: „Danica reaguje na zmenu klímy adaptačným plánom. Je to kľúčový dokument, z 

ktorého bude mesto čerpať dáta najbližšie roky. Je založený na podrobnej analýze.“ 

Andrej Šteiner: „Vznikli mapy, ktoré ukazujú, ktoré časti Košíc plošne sú najviac ohrozené, ktoré sú 

menej ohrozené a z čoho vzniká to ohrozenie, lebo tam by bolo asi 20 faktorov.“ 

Michal Schvalb: „Čím tmavšia farba, tak tým je to miesto zraniteľnejšie.“ 

Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice: „Karpatský rozvojový inštitút za posledné 3 roky nám pripravil 

sadu dát, sadu informácií na to, aby sme vedeli, kde potrebujeme pridať, kde potrebujeme stavať 

parky, kde sa máme viac zaoberať vodou, kde má jazdiť možno menej áut.“ 

Veronika Krempaská: „Väčší dôraz na klímu budú brať do úvahy aj pri tvorbe nového územného plánu.“ 

Michal Schvalb, Karpatský rozvojový inštitút: „Tieto prevetrávajúce koridory v meste sú veľmi 

dôležitým prvkom v rámci ochladzovania mesta počas vĺn horúčav a tieto koridory by v podstate nemali 

byť zastavané nejakou výstavbou.“ 

Veronika Krempaská: „Nové parky, dažďové záhrady, zelené strechy na školách, či iné ekologické 

investície ušité na mieru každej mestskej časti pretavia do praxe už tento rok.“ 

Jaroslav Polaček: „Pripravuje prvú etapu zmeny Mlynského náhonu, pretože tá voda v našom meste je 

pre nás dôležitá, pripravujeme rozvoj parkov, pripravujeme rozvoj medziblokových priestorov, 

verejných priestorov.“ 

Veronika Krempaská: „Postoj ku klimatickej kríze je od mesta k mestu odlišný.“ 

Daniela Piršelová, hovorkyňa Únie miest Slovenska: „V poslednom období vnímame, že záujem miest 

o tému rastie. Adaptačnou stratégiou, či dokumentmi, ktoré riešia prispôsobovanie sa zmene klímy, 

disponujú napríklad mestá Hlohovec, Kežmarok, Prešov, Trenčín a Bratislava, ďalšie mestá, ako 

napríklad Žilina, sú v procese prípravy týchto dokumentov.“ 

Veronika Krempaská: „Téma klimatickej krízy je komplexná. Zmeny vo fungovaní, plánovaní a 

rozhodovaní si vyžaduje nielen od miest. Dôležitá je i samotná verejnosť. Z Košíc Veronika Krempaská, 

televízia Markíza." 

 


