
   

 

 

 

XI. Stretnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a 
energetike  

LADDER – SPOLUPRACUJEME PRE ROZVOJ 

Hotel Devin, Bratislava 

19. október  2016 

Agenda 

Hlavnou témou XI. stretnutia Národnej platformy Dohovoru primátorov bude zdieľanie kreatívnych 
nápadov, skúseností, úspešných aj neúspešných príbehov v oblasti energetického rozvoja a inovácií zo 
strany českých a slovenských miest – signatárov Dohovoru. Slovenské mestá  a členovia Národnej Platformy 
budú mať vynikajúcu možnosť prediskutovať smerovanie k úspešnej energetickej tranzícii ako aj realizáciu 
úspešných adaptačných opatrení na zmenu klímy so zástupcami českých miest – Brno, Litoměřice, Ostrava  
- a predložiť svoje odporúčania zástupcom príslušných ministerstiev. 

Stretnutie je organizované v rámci projektu LADDER (Local Authorities as Drivers for development Education 
and Raising Awareness) a v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov o energetike 
a klíme a s podporou európskej asociácie Energy Cities.  

Projekt LADDER je zameraný na budovanie kapacít samospráv a organizácií občianskej spoločnosti ako 
motorov rozvoja, posilnenie ich úlohy v rozvoji krajiny a spoločnosti. Vytvára priestor na spoluprácu miestnej 
samosprávy a občianskych organizácií v rozvojových projektoch s dôrazom na podporu sieťovej spolupráce 
miest v oblasti udržateľného rozvoja, energetickej efektivity a adaptačných a mitigačných opatrení na 
zmenu klímy. 

08:30 - 09:00 Registrácia účastníkov  

09:00 - 09:20 Uvítací príhovor: 
Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR. 
Jozef Škultéty, vymenovaný na zastupovanie riaditeľa Odb. politiky zmeny klímy, MŽP SR 
Milan Galanda, generálny sekretár Únie miest Slovenska 

09:20 - 09:40 Integrovaný Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike – jeho ciele a vízie pre 
mesta a organizácie občianskej spoločnosti   
Jana Cicmanová, kancelária Dohovoru primátorov v Bruseli, manažérka Energy Cities 
Natália Šovkoplias, Únia miest Slovenska / CITENERGO 

09:40 - 10:00 Prezentácia: Podpora cieľov Dohovoru primátorov a starostov na národnej úrovni. 
Plánované výzvy pre r.2016 - 2017 
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra 

10:00 - 10:15 Predstavenie českých a slovenských  miest – signatárov a pristupujúcich k Dohovoru 
(Litoměřice, Bratislava, Kežmarok, Ostrava, Trnava, Prešov) 

Moderátor – Daniel Lešinský, CEPTA 
 
10:15 - 10:30 P r e s t á v k a  n a  k á v u  
 



   

 

 

 

10:30 - 12:00 Diskusný panel 1: Systematický energetický manažment - skúsenosti českých 
a slovenských miest - zdieľanie kreatívnych nápadov, skúseností, úspešných príbehov 

Diskusia so zástupcami slovenských a českých miest a členmi Národnej platformy 

Panelisti: Jaroslav Klusák, MsÚ Litoměřice, Česká republika 
Daniel Minařík, Magistrát mesta Ostrava, Česká republika 
Miroslav Muška, Hlavné mesto Bratislava 
Matúš Škvarka, MsÚ Trnava 
Tomáš Kubečka, Asociácia poskytovateľov energetických služieb 
Ľudovít Nagy, Energetická agentúra Nitra 

Moderovanie a odborný komentár: Pavol Tužinský, Energetické Centrum Bratislava 

12:00 - 13:00 O b e d  

13:00 - 14:30 Diskusný panel 2: Inovatívne finančné mechanizmy  a ich využitie v českých a slovenských  
mestách – výzvy, príležitostí a problémy 

Diskusia so zástupcami slovenských a českých miest a členmi Národnej platformy 

Panelisti: Jaroslav Klusák, MsÚ Litoměřice, Česká republika 
Miroslav Muška, Hlavné mesto Bratislava 
Stanislav Tupta, MsÚ Prešov 
Jozef Škultéty, vymenovaný na zastupovanie riaditeľa Odb. politiky zmeny klímy, MŽP SR 
Matej Kerestúr, Slovenská inovačná a energetická agentúra 
Miloš Blanárik, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 

Moderovanie: Peter Robl, Slovenská rada pre zelené budovy 

odborný komentár: Kvetoslava Šoltésová, riaditeľka Odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania, 
Slovenská inovačná a energetická agentúra 

14:30 - 14:50 P r e s t á v k a  n a  k á v u  

14:50 - 16:20 Diskusný panel 3: Príklady z praxe zamerané na energetickú renováciu verejných budov 
a verejného osvetlenia, udržateľnú mestskú mobilitu, integrovaný prístup k ochrane klímy  

Diskusia so zástupcami slovenských a českých miest a členmi Národnej platformy 

Panelisti: Jaroslav Klusák, MsÚ Litoměřice, Česká republika 
Daniel Minařík, Magistrát mesta Ostrava, Česká republika 
Stanislav Tupta, MsÚ Prešov 
Matúš Škvarka, MsÚ Trnava 
Alena Ohradzanská, Odbor stavebníctva, MDVRR SR 
Jozef Škultéty, Odbor politiky zmeny klímy, MŽP SR 
Ladislav Piršel, Slovenská rada pre zelené budovy 

Moderovanie: Daniel Lešinský, CEPTA 

odborný komentár:  
Zuzana  Hudeková, expert ÚMS 
Marcel Lauko, riaditeľ, Energetické Centrum Bratislava 

16:20 - 17:00 Závery workshopu, ukončenie stretnutia Národnej platformy Dohovoru primátorov 
a ochutnávka špecialít mestskej časti Devín 

Poznámka: Zo slovenskej strany by sa na diskusii mali zúčastniť: zástupcovia MŽP SR, MH SR, MDVRR 
SR, Energeticky klaster Prešov a ďalší, najmä zástupcovia slovenských miest a obcí (Bratislava, 
Kežmarok, Trnava, Prešov, Pezinok, Nitra, Kremnica, Hurbanovo, Vráble, Zvolen, Nové Zámky, 
Komárno, Chtelnica,...) 


