
  Medzinárodný projekt 

             NET-CoM 

 
                    sieťová spolupráca  

                                zameraná na podporu 

                           Dohovoru primátorov a starostov 



Spoločné stretnutie všetkých členov Národnej platformy 

Počet signatárov „Dohovoru primátorov a starostov“ 

                                        prekročil číslo 3 000 miest 
 

Tato iniciatíva je úspešná aj vďaka zosilňujúcej spolupráci v rámci 
celoeurópskych sieti – výlučne zameraná na mestá a regióny Európy 
Energy – Cities, Climate Alliance, Smart Cities 

 

Projekt NET-COM (NETworking the Covenant of Mayors) je zameraný 
na posilnenie miestnych orgánov v súvislosti s realizáciou ich 
súčasných alebo budúcich záväzkov  v rámci „Dohovoru“ 

 

NET-COM priamo podporuje ciele EÚ v oblasti udržateľnej energetiky 
a v boji proti zmenám klímy (klimatický balíček) 

PROJEKT NET-COM – 

Národná platforma 

Dohovoru primátorov a starostov 

Stará Lesná 2012 



Vedúci partner projektu je celoeurópska asociácia Energy-Cities 
 

Projekt  je  financovaný v rámci programu Inteligentná Energia 
pre Európu – Intelligent Energy Europe 

 

Na projekte sa zúčastňuje 12. partnerov z 12. európskych krajín 
(Francúzsko, Taliansko, Rakúsko, Poľsko, Bulharsko, Švédsko, 
Nemecko, Holandsko, Slovensko, etc.) 

 

Slovensko v projekte zastupuje ZZMO TUEE CITENERGO 

                                                           člen asociácie Energy-Cities. 

Hlavnou národnou podpornou štruktúrou „Dohovoru“  i projektu 

  je Únia miest Slovenska 
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Jednou z hlavných úloh projektu je vytvorenie 

Národnej platformy signatárov a podporovateľov „Dohovoru“, 

ktorá spája územnú samosprávu, zástupcov štátnej správy, národných a 
regionálnych energetických agentúr, profesných združení, vedecko-
výskumných centier a akademickej obce i zástupcov mimovládnych 
organizácií a podnikateľského sektora. 
 

Cieľom platformy je vytvorenie a šírenie spoločnej vízie, 
presadzovanie a realizácia spoločných cieľov v oblasti 
decentralizácie energie a strategickej bezpečnosti, územnej 
súdržnosti, ako aj prípravy adaptačných stratégií a realizácie 
adaptačných opatrení ku klimatickým zmenám na miestnej a 
regionálnej úrovni. 
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 Národnu  platformu Dohovoru primátorov a starostov zakladajú signatári. Platforma je otvorená pre 

účasť všetkých zainteresovaných strán, zvlášť pre mesta a obce, ktoré pristupujú k Dohovoru.  
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Dohovor primátorov a starostov EÚ je významnou iniciatívou 
európskych samospráv a európskej komisie zameranej na napĺňanie 
cieľov EÚ prostredníctvom realizácie cieľov programu 

3  x  20  do  roku  2020 

• o 20% - zvýšenie energetickej efektívnosti a úspory energie 

• o 20% - zvýšenie využitia obnoviteľných zdrojov energie 

• o 20% - zníženie emisií skleníkových plynov, najmä CO2  

v synergii so znižovaním havarijných rizík a adaptáciou na 
zmeny klímy a v súlade s programom ekonomickej efektívnosti, 
potravinovej bezpečnosti a ochrany a obnovy krajiny a zelenej, 
ekologickej obnovy miest 
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Projekt NET-CoM vychádza z premisy strategickej úlohy miest v 
programe trvalo udržateľného rozvoja a ich nezastupiteľnej úlohy ako 
centier regiónov.  

 

Jeho realizácia predpokladá: 

• dôsledné zmapovanie a vyhodnotenie východiskového stavu 

• následné stanovenie strategických cieľov 

• spracovanie a schválenie akčného plánu 

• medzisektorovú a interdisciplinárnu realizáciu na základe 
špecifických podmienok a charakteristík mesta a jeho regiónu 

• priebežný monitoring a implementáciu „best practices“ získaných v 
rámci vytvorených národných a európskych sietí a podmienok a 
nástrojov, tvoriacich sa v rámci Národnej platformy 
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Medzisektorová a interdisciplinárna realizácia zahŕňa: 

• strategické a územné plánovanie 

• program energetickej efektívnosti, uplatnenia OZE 

• program opatrení zníženia emisií v jednotlivých sektoroch 

• generel ekologizácie dopravy a mobility 

• program zelenej a ekologickej obnovy miest a krajinného rámca 

• súbežná - vzájomne zosúladená realizácia programu znižovania 
havarijných rizík a realizácia adaptačných opatrení 

• vzdelávanie a osveta – zvyšovanie povedomia obyvateľov 

• priemet do novej efektívnej a flexibilnej verejnej správy s 
využitím lokálneho potenciálu 
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Kontinuálne budovanie kapacít signatárov „Dohovoru“ 

na európskej, národnej a regionálnej úrovni bude kľúčovou 
otázkou pre nadchádzajúce roky  

Kľúčovou je horizontálna a vertikálna koordinácia 
 

NET-COM vytvorí trvalú spoluprácu medzi jednotlivými 
európskymi sieťami, aby vzájomne hodnotili skúsenosti  
a  zlepšovali  prax  miest a  regiónov,  ale aj nástroje a 
pracovné metódy zamerané na dosiahnutie cieľov 

 

CITENERGO a Únia miest Slovenska sústredia svoje úsilie 
na podporu a posilnenie sieťovej spolupráce (Net-
working) s cieľom úspešnej implementácie cieľov 
„Dohovoru“ na miestnej, regionálnej a celonárodnej 
úrovni i v rámci Národnej platformy. 
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     Únia miest Slovenska 

sa zaväzuje vykonávať nasledujúce úlohy: 

 Podporovať pristúpenie k “Dohovoru“ 

      šírenie propagačných materiálov „Dohovoru“ a prispôsobenie ich 
obsahu k vnímaniu na národnej a regionálnej úrovni 

 

 Zabezpečovať podporu a koordináciu pre členov – signatárov 
napríklad pomoc pri organizácii verejných podujatí zameraných na 
zvýšenie povedomia verejnosti v súvislosti s “Dohovorom“ 

 

 Napomáhať vo výmene skúseností medzi signatármi „Dohovoru“ 
a pristupujúcimi kandidátmi 

 

 Hrať úlohu sprostredkovateľa pre signatárov a kandidátov 
s Kanceláriou „Dohovoru“ a zároveň medializovať ich aktivity na 
celoštátnej alebo regionálnej úrovni. 

PROJEKT NET-COM – 

Národná platforma 

Dohovoru primátorov a starostov 

Stará Lesná 2012 



CITENERGO v rámci projektu NET-CoM 
 

  Predstavuje základný potenciál 

      Národnej platformy Dohovoru primátorov a 
starostov 

  

  Sprostredkuje vzájomnú komunikáciu, 
odovzdávanie informácií a šírenie pozitívnych 
skúseností medzi partnermi projektu 

 

  Umožňuje transfér možnej aplikácie a realizácie 
pilotných projektov, resp. uplatňovania nových 
investičných mechanizmov 
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10 dôvodov pre účasť v NÁRODNEJ PLATFORME 
 

 možnosť uplatnenia pozitívnych skúseností 

 posilnenie doterajších partnerstiev a vznik nových 

 zosúladenie individuálnej iniciatívy s aktivitami ďalších partnerov 

 posilnenie možnosti komunikácie s ústrednou vládou 

 priestor pre inovácie a nové ekonomické príležitosti 

 prístup k inovačným finančným schémam 

 podpora podnikania v energetike a zvýšenie zamestnanosti 

 účasť na tvorbe národných a európskych politických rámcov 

 možnosť zvyšovania odborných a manažérskych zručností 

 synergia medzi cieľmi „Dohovoru“ a súvisiacimi národnými a 
európskymi stratégiami a prebiehajúcimi procesmi 
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Strategický cieľ a očakávaný výsledok realizácie programu: 
 

• zlepšenie kvality životného prostredia 

• zníženie ohrozenia života, zdravia a majetku vyplývajúce z 
dopadov zmeny klímy 

• zníženie zraniteľnosti obyvateľstva spôsobené výkyvmi 
globálnej ekonomiky a udržateľnosť, resp. nová príležitosť 
pracovných príležitostí 

• nová kvalita sociálneho a spoločenského prostredia 

• trvalá udržateľnosť rozvoja miest a ich regiónov 

• nová kvalita života obyvateľov miest a ich regiónov 
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Únia miest Slovenska – národná podporná štruktúra Dohovoru na Slovensku 

ZZMO TUEE CITENERGO - koordinátor Národnej Platformy Dohovoru na Slovensku 

Marián Minarovič, generálny sekretár ÚMS a vedúci manažér CITENERGO  

Biela 6, 811 01 Bratislava 

tel: 02 544 359 14, 0905 428 999 

umosr@gtinet.sk,  www.unia-miest.sk  
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