
  
 

 

Stretnutie Národnej platformy 

Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike 

Tematické zameranie podujatia: 

 Klimaticko-energetické plány (KEP) ako príprava samospráv na zvládnutie klimaticko-energetickej krízy. Príklady KEP: 

Mesto Piešťany a MČ Bratislava - Rusovce (výzvy a možne riešenia). Adaptácia a mitigácia na zmenu klímy v sídelnom 

prostredí na príklade MČ BA Karlova Ves – smerovanie ku klimatickej odolnosti. 

 Dostupné podporné mechanizmy umožňujúce plánovanie a efektívnejšiu implementáciu mitigačných a adaptačných 

opatrení na úrovni samospráv. Možné riešenia a návrhy zo strany odbornej sféry a podnikateľského sektora. 

Organizované v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov 

o klíme a energetike a s podporou európskej asociácie Energy Cities a Programu LIFE v rámci projektu DELIVER - 

Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy - LIFE17 CCA/SK/000126 - LIFE DELIVER 

20. október 2022, Hotel Devín, Bratislava 

12:30 -13.00 Registrácia účastníkov  

13.00 - 13.10 Zahájenie a uvítacie príhovory 
Alexander Ferenčík, predseda CITENERGO, 
primátor Mesta Kremnica 

13:10 – 13:30 
Informácia o programe a prezentácia výstupov 
projektu Empower Climate 

Natália Šovkopljas,  projektová manažérka CITENERGO 

13:30 – 14:30 

Klimaticko-energetické plány miest ako 
príprava samospráv na zvládnutie klimaticko-
energetickej krízy:   
- Príprava KEP /SECAPov v slovenských  
"implementátorských mestách" – výzvy a možné 
riešenia na príklade Mesta Piešťany a MČ 
Bratislava–Rusovce.  
- Adaptácia a mitigácia na príklade MČ BA 
Karlova Ves – od strategických dokumentov k ich 
implementácii.  
 - Porovnanie prístupov a perspektívy 
implementácie (legislatíva, dotačné schémy...).  

Martina Repíková, Piešťany 

Vladimir Mokraň, MČ Bratislava – Rusovce 
 
Zuzana Hudeková, MČ Bratislava – Karlova Ves /projekty 
DELIVER a MITADAPT /expert CITENERGO na adaptáciu 
 
Moderovanie: Marcel Lauko, riaditeľ ECB / predseda 
Správnej rady APES - SK 
 
 

14:30 -14:45 Diskusia  

14:45 -15:10 Prestávka na kávu a občerstvenie 

15:10-16:10 

Dostupné podporné mechanizmy umožňujúce 
plánovanie a efektívnejšiu implementáciu 
mitigačných a adaptačných opatrení na úrovni 
samospráv. 
Možné riešenia a návrhy zo strany odbornej 
sféry a podnikateľského sektora. 
 

 
Marcel Lauko, riaditeľ ECB / predseda Správnej rady APES 
- SK  
Matúš Škvarka, expert CITENERGO na mitigáciu 
Zuzana Hudeková, expert CITENERGO na adaptáciu 
 
Moderovanie: Peter Robl, predseda Správnej rady 
Budovy pre budúcnosť  
 

16:10 -16:30 Diskusia a závery  

 


