
   

 

 
 
 
 

X. Stretnutie Národnej platformy Dohovoru v rámci projektu LADDER 
Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising Awareness 

Hudobný salón, Zichyho Palác, Bratislava 

10. november  2015 

LADDER – SPOLUPRACUJEME PRE ROZVOJ 

Agenda 

Projekt LADDER je zameraný na budovanie kapacít samospráv a organizácií občianskej spoločnosti ako 
motorov rozvoja, posilnenie ich úlohy v rozvoji krajiny a spoločnosti. 
Bude napomáhať pri spolupráci 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. 

 
 
 
 
 

Hlavnou témou X. stretnutia Národnej platformy Dohovoru primátorov bude spolupráca medzi 
európskymi mestami, budovanie ich kapacít a zdieľanie skúseností európskych miest 
napredujúcich v oblasti systematického energetického manažmentu, energetickej renovácie 
verejných budov a verejného osvetlenia a udržateľnej mestskej mobility. Slovenské mestá  
a členovia Národnej Platformy budú mať vynikajúcu možnosť prediskutovať smerovanie 
k úspešnej energetickej tranzícii so zástupcami Záhrebu (HR), Viedne (AT) a Bielsko-Biala (PL). 

 
08:30 - 09:00 Registrácia účastníkov  
 
09:00 - 09:20 Uvítacie príhovory: 

Marián Minarovič, generálny sekretár Únie miest Slovenska a vedúci manažér 
CITENERGO 

 
09:20 - 09:40 Novy integrovaný Dohovor primátorov  a starostov.  Úvod do workshopu 

Jana Cicmanová, kancelária Dohovoru primátorov v Bruseli, manažérka Energy Cities 
 

09:40 - 10:00 Prezentácia: Podpora cieľov Dohovoru primátorov a starostov na národnej úrovni 
zameraná na prípravu a implementáciu SEAPov. Plánované výzvy pre rr. 2015-2016  
Kvetoslava Šoltésová, SIEA – Marián Minarovič, gen. sekretár ÚMS 
 
Moderátor – Daniel Lešinský, CEPTA 
 

10:00 - 10:15 Predstavenie miest – lídrov workshopu (Viedeň, Zahreb a Bialsko-Biala) 

10:15 - 10:30 P r e s t á v k a  n a  k á v u  



   

 

 
10:30 - 12:00 Príklad z praxe: Systematický energetický manažment - skúsenosti mesta 

Bialsko-Biala 
Zbigniew Michniowski, zástupca primátora mesta Bialsko-Biala 
 
Diskusia so zástupcami slovenských miest a členmi NP 

 
 
12:00 - 13:00 O b e d  
 
 
13:00 - 14:30 Príklad z praxe: Energetická renovácia verejných budov a verejného osvetlenia 

v meste Zahreb 
Melita Borić, odbor Energetiky, životného prostredia a udržateľného rozvoja, mesto 
Zagreb, Chorvátsko 
 
Diskusia so zástupcami slovenských miest a členmi NP. 

 
 
 
14:30 - 14:50 P r e s t á v k a  n a  k á v u  
 
 
14:50 - 16:20 Príklad z praxe: Udržateľná mestská mobilita na príklade mesta Viedeň. Program 

ochrany klímy - integrovaný prístup 
Michael Sattler, vedúci úradu, Magistrát hlavného mesta Viedeň, Rakúsko 
 
Diskusia so zástupcami slovenských miest a členmi NP 

 
 
16:20 - 17:00 Závery workshopu a ukončenie stretnutia Národnej platformy Dohovoru primátorov 

 
 
Poznámka: Zo Slovenskej strany na diskusii sa majú zúčastniť:  
 
 
Alena Ohradzanská (MDVRR SR), Marcel Lauko (Asociácia poskytovateľov 
energetických služieb), Mário Gnida (MŽP SR) a ďalší a najmä zástupcovia slovenských 
miest a obcí (Bratislava, Prešov, Malacky, Pezinok, Banská Bystrica, Nitra, Moldava nad 
Bodvou, Gelnica, Kremnica, Hurbanovo, Vráble, Zvolen, Turčianske Teplice, Trenčín, 
Šaľa, Nov Zámky, Komárno, Chtelnica,...) 
 
 
 
 
 
 


