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6,995 signatárov,  

 250 regiónov, provincií & asociácií 

   25 associovaných partnerov 

5,529 adoptovaných SEAPov 

... Priemerná redukcia 

CO2 - 28% (do 2020) 

Covenant v číslach 



Rok 2015 = Rok zmeny 

 Nové ciele EÚ v oblasti energetiky a klímy do roku 

2030 

 

• 40% redukcia skleníkových plynov v porovnaní s rokom 

1990 (záväzný cieľ na úrovni členských štátov EÚ) 

 

• Min. 27% podiel OZE na spotrebe energie (záväzný cieľ 

na úrovni EÚ) 

 

• Min. 27% zníženie spotreby energie v porovnaní so 

scenáriom business-as-usual (nezáväzný cieľ) 

 

 
 

 



Rok 2015 = Rok zmeny 

 Mestá na čele medzinárodnej politiky v oblasti 

energetiky a klímy 

 

 

 

 

 

 
Prijatie prvej svetovej dohody o klimatických zmenách, ktorá má 

obmedziť globálne otepľovanie pod 2
 

C. Dohoda je legálne záväzná pre 

195 členských štátov OSN. Parížska Dohoda uznáva snahu a kontribúciu 

neštátnych aktérov (tzv. non-Party stakeholders), vrátane miest a 

regiónov, k boju proti klimatickým zmenám a vyzýva k lepšiemu 

zapojeniu a spolupráci medzi štátnymi a neštátnymi aktérmi v rámci 

Akčného Plánu z Limy do Paríža.  

 
 

 



Rok 2015 = Rok zmeny 

 Európska Komisia zahájila Globálny Dohovor 

primátorov a starostov 

 
• Na európskej konferencii pre mestá a regióny počas COP21 v Paríži 

 

• Regionálne kancelárie Dohovoru budú otvorené v regiónoch 

severnej Afriky a Blízkeho Východu, východnej Európy a južného 

Kaukazu, v Severnej Amerike, Latinskej Amerike, Ázii, Indii a 

Japonsku  

 

• Dohovor primátorov a starostov sa stal aj oficiálnym partnerom 

OSN a prispieva do databázy portálu NAZCA, ktorý registruje 

dobrovoľné záväzky súkromných spoločností, miest, regiónov a 

investorov (viac info: http://climateaction.unfccc.int/) 

 

 
 

 

http://climateaction.unfccc.int/
http://climateaction.unfccc.int/


Rok 2015 = Rok zmeny 

 Spojenie dvoch iniciatív: Covenant of Mayors (mitigačné 

opatrenia) + Mayors Adapt (adaptačné opatrenia) = Covenant of 

Mayors for climate and energy 

 

 
 

 



Budúcnosť Dohovoru: v prieskume o nej 

rozhodli mestá a ich partneri 

 Na prieskume sa zúčastnilo viac ako 820 účastníkov zo 45 krajín > 

56% boli mestá a obce a 17% regióny a provincie 

 

 97% účastníkov chcelo, aby iniciatíva Dohovor primátorov a 

starostov pokračovala aj po roku 2020, a to s ambicióznejšími cieľmi 

>  56% súhlasilo s novým cieľom znížiť emisie CO2 o 40% do roku 

2030 

 

 84% účastníkov vyzvalo mestá k dlhodobým cieľom, ako napríklad 

znížiť emisie CO2 o 80-95% do roku 2050 (58% účastníkov) 

 

 



Budúcnosť Dohovoru: v prieskume o nej 

rozhodli mestá a ich partneri 

 81% účastníkov súhlasí s dodatočnými záväznými cieľmi (okrem 

zníženia emisií CO2) a to zvýšiť energetické úspory a využitie OZE s 

cieľom dosiahnuť a prekročiť ciele EÚ 

 

 73% účastníkov súhlasilo prepojiť mitigačné a adaptačné opatrenia 

a vypracovať jediný Akčný plán pre klímu a energiu (SECAP) 

 

 

 

 
Viac info:  

Covenant of Mayors Survey – Key Findings: http://www.covenantofmayors.eu/Useful-

resources.html?var_mode=calcul  

http://www.covenantofmayors.eu/Useful-resources.html?var_mode=calcul
http://www.covenantofmayors.eu/Useful-resources.html?var_mode=calcul
http://www.covenantofmayors.eu/Useful-resources.html?var_mode=calcul
http://www.covenantofmayors.eu/Useful-resources.html?var_mode=calcul


Nový integrovaný Dohovor primátorov a starostov  
Symbolické schválenie Dohovoru v rokovacej sále európskeho Parlamentu  

15 Október 2015, Ceremónia Dohovoru 
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O čom je nová iniciatíva? 
(vízia, ambícia, rozsah aktivít) 

Decarbonisation Resilience 

Secure, 
sustainable 

and affordable 
energy 



Nový Dohovor: praktické informácie 

 Signatári, ktorí podpísali Dohovor primátorov a starostov alebo 

Mayors Adapt pred 1 Novembrom 2015 

  

• Nie sú povinní podpísať nový Dohovor a zaviazať sa k cieľom do roku 2030 – je 

na nich či a kedy sa rozhodnú zaviazať sa k novým cieľom. 

 

• Súčasný záväzok (2020) a s ním súvisiace dokumenty (napr. základný text 

Dohovoru, šablóny, reporty, atď) zostávajú nezmenené. 

 

• Ak sa rozhodnú pristúpiť k novej iniciatíve, budú sa musieť zaviazať k novým 

cieľom do roku 2030 (nové rozhodnutie mestského zastupiteľstva!) a pripraviť 

SECAP ako prirodzené rozšírenie súčasného SEAPu alebo adaptačnej 

stratégie. 

 

• Informácie, ktoré boli poskytnuté v rámci Dohovoru / Mayors Adapt budú 

presunuté a integrované do nového systému > signatári budú vyzvaní ich 

aktualizovať a doplniť, ak prijali nový záväzok 

 

 

 



Nový Dohovor: praktické informácie 

Noví signatári, ktorí podpísali Dohovor po 1 

Novembri 2015 

 

 
 

• Nemajú možnosť zaviazať sa k « starým » cieľom do roku 2020 

 

• Mestské zastupiteľstvo musí schváliť nový záväzný dokument a poslať 

ho kancelárii Dohovoru spolu s novým prístupovým formulárom. 

 

• Adaptačná stratégia môže byť súčasťou SECAPu alebo môže byť 

vypracovaná ako samostatný plán/dokument. Signatári si môžu sami 

zvoliť formu stratégie.  

 

 

 Poznámka: Hlavné administratívne procesy (reportovanie, monitorovanie) oboch 

doterajších iniciatív sa budú postupne spájať, s cieľom optimalizovať finančné a 

ľudské zdroje ako na strane miest, tak na strane kancelárie Dohovoru. Mestá tak 

nebudú musieť vypracovať viacero rôznych dokumentov. 



Starý a Nový Dohovor na Slovensku 

6 aktívni signatári, ktorí podpísali Dohovor primátorov a starostov a/alebo Mayors 

Adapt (2020) a/alebo Nový Dohovor (2030) a plnia si svoje záväzky 

9 neaktívni signatári, ktorí podpísali Dohovor primátorov a starostov, ale neplnia svoje 

záväzky (nevypracovali SEAP) 



Starý a Nový Dohovor v Čechách 

9 aktívni signatári, ktorí podpísali Dohovor primátorov a starostov a/alebo Mayors 

Adapt (2020) a/alebo Nový Dohovor (2030) a plnia si svoje záväzky 

2 neaktívni signatári, ktorí podpísali Dohovor primátorov a starostov, ale neplnia svoje 

záväzky (nevypracovali SEAP) 

V ČR nie sú žiadne regióny, ktoré sa stali Koordinátormi Dohovoru, ale Ministerstvo Životného Prostredia sa stane 

čoskoro národným koordinátorom a mestá už aktívne podporuje (v SR: Prešovský a Bratislavský kraj). V ČR mestá 

oficiálne nepodporuje žiadna asociácia miest (v SR: CITENERGO) 



Ďakujeme! 

www.covenantofmayors.eu 
 

 

More info on the new Covenant of Mayors: 
http://www.covenantofmayors.eu/The-Covenant-of-Mayors-for-Climate.html  
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