
                            

                                     
 

Systematický energetický manažment  

Dohovor primátorov a starostov v mestách a obciach na Slovensku 

Workshop 
Deň: 12 Október 2010 
Miesto:  Salón Bystrica, 1. posch., Hotel Lux, Námestie slobody 397/2, 97401 Banská Bystrica  
Organizátori: Energy Cities & CITENERGO s podporou Európskej Komisie v rámci iniciatívy 
ManagEnergy   
 

Kto sa môže zúčastniť? 
• Mestá a obce. 
• Miestne a regionálne energetické agentúry. 
• Organizácie (verejné inštitúcie, asociácie miest a obcí, odborné organizácie, atď.), 

ktoré majú potenciál a záujem pomôcť mestám a obciam na Slovensku dosiahnuť 
ciele v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a zapojiť sa do Dohovoru primátorov a 
starostov.   

 
Intenzívny workshop… 
… bude zameraný na tieto oblasti: 

• Potenciál slovenských miest zapojiť sa do Dohovoru primátorov a starostov 
a výhody plynúce z realizácie záväzkov Dohovoru 

• Vytvorenie pozície energetického manažéra / koordinátora „Dohovoru“ v rámci 
mestskej administratívy a získanie politickej podpory zo strany primátora/ 
starostu 

• Príprava analýzy (bilancie) spotreby energie a emisií CO2 (Baseline Emissions 
Inventory – BEI) a akčného plánu miestneho energetického rozvoja 
(Sustainable Energy Action Plan – SEAP) na území obce/mesta. 

• Zapojenie do prípravy BEI a SEAP miestnych partnerov a občanov a spolupráca 
na realizácii akčného plánu. 

• Financovanie projektov obsiahnutých v SEAP cez inovatívne finančné schémy 
realizované mestami v EÚ, Európske a národné programy, verejno-súkromné 
partnerstvá (PPP, ESCO, atď). 

 

Otvorená diskusia… 
…zameraná na výmenu skúseností miest v oblasti realizácie úspor energie (záväzkov 
Dohovoru) a identifikáciu opatrení (legislatíva, financovanie, technológie, ľudské zdroje, 
atď.), ktoré by uľahčili realizáciu Dohovoru na Slovensku.  
 
Pozvaní hostia: predstavitelia, manažéri a odborníci vybraných miest a obcí a ďalší 
účastníci workshopu: zástupcovia verejných inštitúcií, regiónov , národní experti v oblasti 
energetiky (Energetické Centrum Bratislava, Slovenská Inovačná Energetická Agentúra, 
atď.), súkromné spoločnosti, finančné inštitúcie, atď. 
 

Nenechajte si ujsť… 
• Možnosť osobne konzultovať špecifické otázky týkajúce sa Vášho mesta/obce s 

Európskymi a národnými expertami  
• Konkrétne a v praxi overené príklady realizované v rôznych mestách EÚ. 
• Vytvorenie  “Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov“ na 

Slovensku, ktorej cieľom bude podporovať kontinuálny dialóg a spoluprácu medzi 
mestami a relevantnými inštitúciami a organizáciami na Slovensku. 
 

Zúčastnite sa 
intenzívneho  

1-dňového 
workshopu a 
zdokonaľte 
energetický 

manažment vo 
vašom meste/obci 

Účasť na školení 
prisľúbili mestá 

zapojené do Dohovoru:  
Nitra & Moldava nad 

Bodvou & Zoetermeer 
(partnerské mesto Nitry) 

http://www.managenergy.net/�
http://www.eumayors.eu/�
http://www.eumayors.eu/�


                            

                                     
 

Program 

08:30 – 09:00 Káva na privítanie  - prezencia účastníkov 
09:00 – 09:10 Úvod a prezentácia celodenného programu 

Marián Minarovič, Únia Miest Slovenska / CITENERGO 

09:10 – 09:40 Okrúhly stôl: Prezentácia účastníkov školenia 
Moderátorka:  Jana Cicmanová, Energy Cities  

Účastníci workshopu predstavia svoje mesto/organizáciu a ich aktivity realizované v oblasti miestneho 
energetického manažmentu (realizácie Dohovoru primátorov a starostov). Identifikujú tiež prioritné 
oblasti, na ktoré sa chcú počas workshopu zamerať.   

Stručný obsah:  

09:40 – 10:00  Systematický energetický manažment a Dohovor primátorov a starostov v mestách a 
obciach na Slovensku 
Roman Doubrava, Európska Komisia 

Prezentácia Dohovoru primátorov a starostov: záväzky miest a obcí, súčasná situácia, technická a 
finančná podpora poskytovaná signatárom Dohovoru 

Stručný obsah:  

10:00 – 13:00 
(s 20 min kávovou 
prestávkou) 

Príprava a realizácia BEI a SEAP (Časť 1)  
Experti:  

• Peter Schilken, expert, Energy Cities 
• Harry Meerwijk, riaditeľ, Energetická Agentúra Zoetermeer a Delft (Holandsko) 
• Marcel Lauko, riaditeľ, Energetické Centrum Bratislava 
• František Baláž, viceprimátor mesta Nitra & Ladislav Ondrejička, riaditeľ Nitrianskej 

energetickej agentúry 

Stručný obsah:

• Vytvorenie pozície energetického manažéra / koordinátora „Dohovoru“ v rámci mestskej 
administratívy a získanie politickej podpory zo strany starostu/primátora 

 Praktické školenie na nasledujúce témy (poradie určia podľa vlastných priorít účastníci 
školenia): 

• Príprava analýzy (bilancie) spotreby energie a emisií CO2 (Baseline Emissions Inventory – BEI) 
a akčného plánu miestneho energetického rozvoja (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) 
na území obce/mesta. 

• Zapojenie do prípravy BEI a SEAP miestnych partnerov a občanov a spolupráca na realizácii 
akčného plánu. 

• Financovanie projektov obsiahnutých v SEAP cez inovatívne finančné schémy realizované 
mestami v EÚ, Európske a národné programy, verejno-súkromné partnerstvá (PPP, ESCO,...) 

13:00 – 14:00 Obed 

14:00 – 16:00 
(s 20 min kávovou 
prestávkou) 
 

Príprava a realizácia BEI a SEAPu (Časť 2)  

Experti a Stručný obsah - Pokračovanie Časti 1 (pozri vyššie)  

16:00 –17:00 Otvorená diskusia  & záver 
Moderátor: Marián Minarovič, Únia Miest Slovenska / CITENERGO  

 Stručný obsah: Diskusia zameraná na výmenu skúseností miest v oblasti realizácie úspor energie  
(záväzkov Dohovoru) a identifikáciu opatrení (legislatíva, financovanie, technológie, ľudské zdroje, 
atď.), ktoré by uľahčili realizáciu Dohovoru na Slovensku. Možnosť vytvorenia “Národnej platformy 
Dohovoru primátorov a starostov“. Za účasti zástupcov verejných inštitúcií, regiónov, národných 
expertov v oblasti energetiky (Energetické Centrum Bratislava, Slovenská Inovačná Energetická 
Agentúra, atď.), súkromných spoločností, atď. 

 


