
   

 

 

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

pod záštitou 
Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Organizované v rámci projektu Renewable Networking Platform 
a v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov o energetike a klíme 

a s podporou európskej asociácie Energy Cities 

24. október 2017 
Hotel Devín, Bratislava 

 
Program 

 
Hlavnou témou XII. stretnutia Národnej platformy Dohovoru primátorov bude zdieľanie 

kreatívnych nápadov, skúseností, úspešných aj neúspešných príbehov v oblasti využitia obnoviteľných 
energetických zdrojov 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. 

Súčasťou podujatia je informačný seminár k aktuálnej výzve na tvorbu sietí pre transfer programu 
URBACT III. URBACT je program, ktorý podporuje mestá pri vzájomnej spolupráci na vývoji nových 
a udržateľných riešení hlavných urbánnych výziev. Robí tak prostredníctvom tvorby sietí, výmeny skúseností 
a znalostí a budovania kapacít odborníkov z praxe zameraných na mestské otázky. 

Podujatie je podporené aj v rámci finančnej schémy projektu LADDER, zameraného na budovanie 
kapacít samospráv a organizácií občianskej spoločnosti ako motorov rozvoja, posilnenie ich významnej 
úlohy v rozvoji krajiny a spoločnosti. 

08:30 - 09:00 Registrácia účastníkov  

09:00 - 09:05 Slávnostné otvorenie: 
Milan Galanda, generálny sekretár Únie miest Slovenska 

09:05 - 09:15 Uvítací príhovor: 
Iveta Plšeková, námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

09:15 - 09:20 Informácia o programe: 
Natália Šovkoplias, expert a projektová manažérka Únie miest Slovenska 

09:20 - 09:40 SDG č. 7 – Dostupná a čistá energia: Obnoviteľné energetické zdroje – výzvy a prekážky, 
ktorým čelia slovenské mestá pri realizácii projektov zameraných na OZE 
Miroslav Muška, energetik hlavného mesta SR Bratislavy 

 



   

 

 

 
 
09:40 - 11:00 Diskusný panel 1: Mapovanie využitia obnoviteľných zdrojov na Slovensku z pohľadu 

platnej legislatívy, nastavenia operačných programov a dostupných finančných 
mechanizmov 

Panelisti: Jozef Škultéty, riaditeľ odboru politiky zmeny klímy, MŽP SR 
Kvetoslava Šoltésová, riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania, SIEA 
Martin Polónyi, riaditeľ odboru finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií, MF SR 
Ján Karaba, člen výkonného výboru Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu 

Moderovanie a záverečný komentár – Peter Robl, predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy 

11:00 - 11:20 P r e s t á v k a  n a  k á v u  

11:20 - 13:00 Diskusný panel 2: Mestá na ceste k 100% využitiu obnoviteľných zdrojov – je to možné 
v podmienkach Slovenska / Česka? Úspechy a limity pre projekty, zamerané na využitie 
OZE 

Panelisti: Peter Robl, predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy 
Jaroslav Klusák, energetický manažér mesta Litoměřice, Česká republika 
Daniel Minařík, energetický manažér mesta Ostrava, Česká republika 
Stanislav Tupta, koordinátor energetiky a ochrany ovzdušia, mesto Prešov 
Matúš Škvarka, energetický manažér mesta Trnava 

Moderovanie a záverečný komentár: Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb 

13:00 - 14:00 O b e d  

14:00 - 16:00 Diskusný panel 3: Spolupráca medzi mestami EÚ - URBACT III. Prenos dobrých skúseností 
medzi mestami, príležitosti a výzvy, ktorým slovenské mestá čelia   

• Informácia o programe URBACT III 

• Skúsenosti s realizáciou programu URBACT v Slovenskej a Českej republike 

• Informácia o aktuálnej výzve pre prenos dobrých skúseností (siete pre transfer)  

Diskusia so zástupcami slovenských a českých miest a členmi Národnej platformy 
v nadväznosti na možnosti zapojenia do sieťovej spolupráce pre prenos dobrých skúseností 

Panelisti: Erika Horanská, riaditeľka oddelenia mestského rozvoja, MDV SR 
Lucia Pospišová, oddelenie mestského rozvoja, MDV SR 
Ondřej Dostál, špecialista strategického plánovania mesta Ostrava, Česká republika 
Kateřina Bonito, špecialistka strategického plánovania mesta Ostrava, Česká republika 
Kateřina Pavlíková, Magistrát mesta Brno, Česká republika 
Štefan Lančarič, manažér Sprostredkovateľského orgánu pre IROP, mesto Nitra 
Miroslava Hanáková, Mestský úrad Nitra 

Moderovanie:  Milan Galanda, gen. sekretár ÚMS / Erika Horanská, riaditeľka odd. mest. rozvoja MDV SR 

16:00 - 17:00 Záver stretnutia Národnej platformy Dohovoru primátorov a ochutnávka špecialít mestskej 
časti Devín 


