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DOHOVOR KROK ZA KROKOM

Signatári Dohovoru primátorov a 
starostov sa snažia splniť a dokonca 
presiahnuť cieľ EÚ na zníženie emisií 
CO2 o 20 % do roku 2020 prostred-
níctvom realizácie akčného plánu 
udržateľného energetického rozvoja 
(SEAP), ktorý sa zameriava na energe-
tickú účinnosť a využívanie lokálne 
dostupných obnoviteľných zdrojov 
energie (OZE).

Aby signatári splnili svoj cieľ, zaviazali 
sa k niekoľkým krokom: 

Prvým krokom je vypracovať východiskový inventár emisií (BEI) a 
previesť politický záväzok do konkrétnych opatrení.
Signatári predložia svoj SEAP spolu s hlavnými výsledkami ich BEI do 
jedného roka od ich ofi ciálneho pristúpenia k Dohovoru. SEAP, vypra-
covaný v úzkej spolupráci s miestnymi zainteresovanými stranami a 
občanmi a schválený miestnym zastupiteľstvom, načrtáva plánované 
opatrenia. Signatári taktiež súhlasia s tým, že budú monitorovať a 
informovať o realizácii SEAP každé dva roky od jeho predloženia.

Táto publikácia má za cieľ poskytnúť čitateľovi prehľad o postupe 
vypracovávania SEAP. Približuje kľúčové prvky SEAP a stručne predsta-
vuje postupy predkladania a posudzovania plánu. Na nasledujúcich 
stranách možno tiež nájsť inšpiratívne príklady a praktické tipy, ako 
začať pri vypracovávaní a realizácii akčného plánu.

Vypracovanie akčného plánu – v úzkej spolu-
práci s miestnymi zainteresovanými subjektmi 

a občanmi

Zostavenie východiskového inventára emisií

Vytvorenie tímu Dohovoru

De� novanie dlhodobej vízie

Uplatnenie politík a opatrení na 
zníženie emisií CO2

Monitorovanie a informovanie o pokroku

KROK  2  Predloženie akčného plánu 
udržateľného energetického rozvoja

KROK  3  Predloženie správy 
o realizácii

KROK  1  Podpísanie Dohovoru primátorov a 
starostov

Začíname

Monito
rovanie a spätná väzba

Plánovanie

lá

Realizácia

emisií CO2
 

do roku 2020-20%
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PRISPÔSOBIVÝ METODICKÝ RÁMEC OPATRENÍ

JEDNODUCHOSŤ, PRUŽNOSŤ A POROVNATEĽ-
NOSŤ

Dohovor primátorov a starostov poskytuje komplexný metodický 
rámec na vypracovanie a realizáciu SEAP

Metodika Dohovoru sa vypracovala v spolupráci so Spoločným 
výskumným centrom Európskej komisie, je založená na praktických 
skúsenostiach skupiny tvorenej orgánmi miestnej správy a odbor-
níkmi a opiera sa tak o solídny technický a vedecký základ. Navr-
hovaná metodika, pojmy a princípy dodržiavajú, pokiaľ je to možné, 
medzinárodné a európske normy (napr. emisné faktory podľa Medzi-
vládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) alebo Európskej referenčnej 
databázy hodnotenia životného cyklu (ELCD).

Metodika Dohovoru je pružná a prispôsobená miestnym reáliám 
a poskytuje jednotný rámec na predkladanie správ v podobe on-line 
šablóny SEAP, vďaka ktorej môžu orgány miestnej správy porovnávať 
svoje výsledky s  výsledkami iných (napr. v rámci daného orgánu 
miestnej správy v čase a s orgánmi miestnej samosprávy  podobného 

TECHNICKÉ PODPORNÉ MATERIÁLY DOHOVORU

• Príručka Ako vypracovať Akčný plán udržateľného energe-
tického rozvoja poskytuje nápovede, ako postupovať krok 
za krokom a praktické odporúčania pre celý proces vypraco-
vávania BEI a SEAP. Defi nuje súbor kľúčových zásad pri účtovaní 
a vykazovaní (ekvivalentov) CO2. Obciam poskytuje aj niekoľko 
príkladov technických opatrení na zvýšenie energetickej účin-
nosti a zavedenia využívania obnoviteľných zdrojov energie, 
ktoré sú použiteľné na miestnej úrovni.

• Šablóna SEAP predstavuje rámec, ktorý signatári používajú 
pri vykazovaní údajov o lokálnych emisiách CO2 a o kľúčových 
opatreniach na ich zmiernenie. Tento interaktívny internetový 
nástroj je dostupný v anglickom jazyku pre signatárov Dohovoru. 
Slúži ako kostra pre jednotlivé akčné plány a umožňuje získať 
súhrnné štatistiky dostupné on-line. Šablóna obsahuje príslušné 
pokyny (vo všetkých jazykoch EÚ), ktoré signatárom pomáhajú 
štruktúrovane a systematicky zhromažďovať a analyzovať údaje.

ĎALŠIA LITERATÚRA  
Všetky materiály sú dostupné v internetovej knižnici na 
webovej lokalite Dohovoru primátorov a starostov na adrese:
http://www.eumayors.eu/support/library_sk.htm

charakteru). Každý signatár môže voľne využívať ktorýkoľvek nástroj, 
ktorý považuje za vhodný na svoje vlastné účely. Signatár však musí 
zabezpečiť, aby inventár, o ktorom podáva správu, bol plne v súlade s 
požiadavkami Dohovoru defi novanými nižšie.

© Shutterstock

• Šablóna správy o realizácii odvíjajúca sa od šablóny SEAP 
uľahčí sledovanie postupu realizácie SEAP. Bude dostupná v 
roku 2012 spolu s vysvetľujúcim dokumentom a bude kľúčovým 
nástrojom pre signatárov pri monitorovaní a predkladaní 
správ o pokroku.
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SEAP je kľúčovým dokumentom, v ktorom signatár Dohovoru uvádza, 
ako bude plniť svoj záväzok do roku 2020. Opiera sa o koncept integ-
rovaného plánovania a holistický prístup k miestnym energetickým 
systémom – zameriava sa na zníženie dopytu po energii v niekoľkých 
kľúčových sektoroch, a takisto aj na využívanie miestnych OZE na 
pokrytie miestneho dopytu po energii.

OBSAH – ČO SA V PLÁNE UVÁDZA?

•	 hlavné výsledky východiskového inventára emisií, ktorý 
ukazuje súčasnú úroveň spotreby energie a identifikuje hlavné 
zdroje emisií CO2  – Kde sa nachádzate?

•	 dlhodobá vízia s presným vytýčením celkového cieľa 
zníženia emisií CO2 do roku 2020 a prioritné oblasti opatrení  
– Kam sa chcete dostať? 

•	 súbor krátkodobých a strednodobých opatrení spolu s 
časovým rámcom a pridelenými úlohami, ktoré je potrebné 
uskutočniť počas fázy realizácie, aby bol splnený stanovený 
cieľ  – Ako sa tam dostanete? 

   ZAUJATIE INTEGROVANÉHO PRÍSTUPU

„Vo Friedrichshafene sme zaradili problematiku klímy a energie na 
vrchol programu územného plánovania. Systém urbanistického 
rozvoja v Nemecku nám umožňuje presne vymedziť požiadavky na 
dodávky energie v nových oblastiach výstavby a v priemyselných 
parkoch, ako aj v oblasti budúcej mobility.
[...] Snažíme sa zabezpečiť, aby sme vytvorili mesto s krátkymi 
dopravnými vzdialenosťami s moderným systémom mestskej 
autobusovej dopravy. Dnešné územné plánovanie určuje trend 
spotreby energie na ďalšie desaťročia!“ Andreas Brand, primátor 
Friedrichshafenu (Nemecko)

   VYTVORENIE AMBICIÓZNYCH VÍZIÍ  
„Vypracovanie nášho SEAP v Beckerichu bolo dôležitým krokom 
pri revízii našich ambícií. Ukázal nám, že vždy môžeme našu prácu 
vylepšiť, a že šetrenie energiou sa musí stať našou najvyššou prio-
ritou, ak chceme splniť náš cieľ, ktorým je energetická sebestačnosť.“ 
Camille Gira, starosta Beckerichu (Luxembursko)

CIELE PLÁNU

•	 zaistenie dlhodobého politického záväzku  – SEAP je strate-
gickým politickým dokumentom schváleným obecnou/mest-
skou radou (alebo iným ekvivalentným rozhodovacím orgánom);

•	 pretavenie stratégie do konkrétnych opatrení a pridelenie 
ľudských a finančných zdrojov na realizáciu opatrení – SEAP je 
pracovným nástrojom;

•	 zapojenie miestnych aktérov do celého procesu, od vypracovania 
plánu po jeho realizáciu – SEAP je nástrojom komunikácie so 
zainteresovanými stranami a občanmi.

ROZSAH

SEAP by mal definovať ucelený súbor opatrení zahŕňajúci všetky 
hlavné odvetvia (verejné aj súkromné). V zásade sa predpokladá, že 
väčšina akčných plánov pokryje sektory, ktoré sa berú do úvahy v 
rámci inventarizácie:

Keďže orgány miestnej správy majú iba obmedzený vplyv na prie-
mysel, záleží na nich, či aj tento sektor zahrnú do akčného plánu 
(okrem elektrární zahrnutých do ETS1).

H L AV N É  C I E ĽO V É  O B L A S T I

I N É  O D P O R Ú Č A N É  O D V E T V I A

Doprava 
(verejná, súkromná a 
komerčná)

Priemysel
(okrem podnikov 
zahrnutých v ETS1)

Miestna 
mikrogenerácia energie 
z obnoviteľných 
zdrojov

Územné plánovanie

Práca s občanmi 
a miestnymi zaintereso-
vanými subjektmi

Iné 
(nakladanie s odpadom 
a odpadovými vodami)

Verejné obstarávanie

Budovy a zariadenia 
(obecné, tretieho sektoru 
a obytné)

SEAP by sa mal opierať aj o tie sektory, v ktorých hrá orgán miestnej 
správy zvláštnu úlohu – ako plánovač, stimulátor, spotrebiteľ a 
niekedy producent – ako napríklad:

1 ETS – Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v EÚ

© Shutterstock

AKČNÝ PLÁN UDRŽATEĽNÉHO ENERGETICKÉHO ROZVOJA V 
SKRATKE
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VÝCHODISKOVÝ INVENTÁR EMISIÍ – ZÁKLAD PRE SEAP VÝCHODISKOVÝ INVENTÁR EMISIÍ – ZÁKLAD PRE SEAP

Východiskový inventár emisií (BEI) je nevyhnutnou súčasťou SEAP, 
ktorá poskytuje jasný obraz toho, kde sa nachádzate, teda popis 
súčasnej situácie obce/mesta z hľadiska spotreby energie a emisií 
CO2. Vytvára tak predpoklady na vypracovanie SEAP. S východiskovým 
inventárom v ruke je orgán miestnej správy schopný identifi kovať 
prioritné oblasti činnosti a príležitosti na dosiahnutie svojho cieľa 
zníženia emisií CO2. Pomôže pri výbere a určovaní priorít v oblasti 
opatrení. Neskôr treba pravidelne vypracovávať monitorovacie 
inventáre emisií  s cieľom posúdiť prípadné zníženie emisií vďaka 
realizovaným opatreniam.

  PODLOŽENIE KOMPLEXNÝM INVENTÁROM 
„Myslím si, že dobré inventáre emisií a vedecké podklady sú kľúčom 
k úspechu každej snahy. Ak obce od začiatku pochopia rozsah a 
dôsledky svojich záväzkov, budú v lepšej pozícii dostáť svojmu sľubu 
a vykonávať ambiciózne opatrenia.“  Frank Smeets, námestník 
ministra životného prostredia pre provinciu Limburg 
(Belgicko), územný koordinátor Dohovoru

ROZSAH

Dohovor sa predovšetkým drží územného prístupu a všíma si emisie spojené so spotrebou a (prípadne) výrobou energie na území daného 
orgánu miestnej správy. 

POJMY V RÁMCI BEI

CO2N2O CH4

Priame emisie zo spaľovania palív
v rámci daného územia

Iné priame 
emisie vznikajúcev 
danom území,
usporiadané podľa
sektorov BEI

(Nepriame) emisie spojené s výrobou 
energie, ktorá je spotrebovávaná v 
rámci daného územia 
bez ohľadu na miesto výroby elektriny

Budovy a zariadenia
 (obecné, obytné, tretieho 

sektoru)

Doprava (verejná, 
súkromná, komerčná)

Priemysel
okrem zariadení 
zahrnutých v ETS

(voliteľné)

Zariadenia na 
spracovávanie 

odpadu
a čistiarne 

odpadových vôd
(voliteľné)

Miestne zariadenia
na výrobu energie
(elektriny do 20 MW,

prípadne tepla/chladu)
okrem zariadení zahrnutých 

v ETS

COGENE-
RATION

Ú Z E M I E  O B C E

POWER 
PLANT

Vyka-
zovacie 
jednotky

Štandardné (IPCC) – zahŕňajú emisie CO2 vznikajúce v dôsledku spotreby energie v území pôsobnosti orgánu miestnej správy, či už priamo 
spaľovaním palív v danom území alebo nepriamo spaľovaním palív na výrobu elektriny/tepla/chladu vyprodukovaných síce mimo daného 
územia, ale spotrebovávaných v rámci neho. 
Z posudzovania životného cyklu – pokrývajú celý životný cyklus každého nosiča energie, t. j. zahŕňajú nielen emisie zo spaľovania palív, ale 
aj emisie z celého dodávateľského reťazca energie (ťažby, dopravy, spracovávania).

1990 je odporúčaným referenčným rokom vo väčšine medzinárodných noriem (Kjótsky protokol, hodnotiace správy IPCC).
Orgán miestnej správy by však mal zvoliť ten rok, pre ktorý môže získať najkomplexnejšie a najspoľahlivejšie údaje.

Tony CO2 – ak sa orgán miestnej správy rozhodne vykazova� iba emisie CO2.
Tony CO2 ekvivalentu – ak sa orgán miestnej správy rozhodne zahrnú� aj iné skleníkové plyny, ako napr. CH4 a N2O. Množstvo CH4 
a N2O sa na CO2 ekvivalenty prevádza vynásobením množstva emisií daného skleníkového plynu jeho potenciálom globálneho 
otep�ovania.

Emisné 
faktory

Výcho-
diskový 
rok
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INŠPIRÁCIA PRE VYPRACOVANIE SEAP

ZBER A ANALÝZA ÚDAJOV

  Worms, Nemecko  ~ 83 000 obyvateľov

Zber údajov často predstavuje značnú výzvu pri príprave výcho-
diskového inventára emisií. S cieľom vypracovať BEI mesto Worms 
nadviazalo spoluprácu s miestnym dodávateľom energie a inými 
zainteresovanými stranami prostredníctvom usporiadania niekoľkých 
rokovacích dní. Bola to príležitosť pripraviť pôdu na širšiu a efek-
tívnejšiu spoluprácu medzi účastníkmi. Spolupráca bola obzvlášť 
úspešná – orgánu miestnej správy sa podarilo od dodávateľov elek-
triny a plynu získať presné a komplexné údaje o spotrebe energie 
týkajúce sa hlavných budov, zariadení a priemyselných podnikov. 
Združenie kominárov a Obecné bytové družstvo zasa poskytli spoľah-
livé údaje o spotrebe energie v domácnostiach, a takisto aj ďalšie 
informácie o všetkých existujúcich systémoch vykurovania.

Emisie z dopravy boli odvodené z výkonu a spotreby paliva vozidiel 
pohybujúcich sa v rámci daného územia. So zámerom získať chýba-
júce údaje sa na danom území urobili výberové prieskumy, v ktorých 
sa hlavne zisťoval objem súkromnej dopravy (t. j. počet vozidiel, počet 
najazdených kilometrov atď.).
Veľmi sa osvedčilo použitie kalkulačky (ECORegion), ktorá poskytuje 

dôveryhodnú metodiku a príslušné konverzné faktory.
Inventáre sa spracovali za obdobie šiestich rokov, od roku 2004 do 
roku 2009 a poslúžili na identifi kovanie hlavných zdrojov emisií CO2 
a zodpovedajúcich možností ich zníženia.

PRIJATIE PRÍSTUPU TVORBY SCENÁROV A VYPRA-
COVANIA STRATEGICKÉHO ENVIRONMENTÁL-
NEHO HODNOTENIA  
  Dublin, Írsko  ~ 506 000 obyvateľov

Prístup založený na tvorbe scenárov môžeme nájsť v mnohých 
akčných plánoch, ako napríklad v akčnom pláne mesta Dublin, v 
ktorom sa uvažuje o troch rôznych scenároch na rok 2020. 

Scenár Bez zmeny popisuje, čo sa stane, ak sa nepodniknú žiadne 
kroky, zatiaľ čo ďalšie dva scenáre analyzujú vplyv určitých konkrét-
nych opatrení. Scenár č. 1 navrhuje súbor opatrení, ktoré sú z hľadiska 
nákladov aj z hľadiska zložitosti ľahko realizovateľné, na druhej strane 
Scenár č. 2 predstavuje nákladnejší a dlhodobejší scenár. 
Akčný plán mesta Dublin stavajúci na týchto scenároch jasne pouka-

zuje na uskutočniteľnosť cieľa orgánu miestnej správy znížiť emisie 
CO2 do roku 2020 a upozorňuje na prekážky, ktoré bude musieť 
prekonať, aby splnil svoje záväzky.

Aby sa v akčnom pláne zohľadnili aj environmentálne aspekty (t. j. 
biodiverzita, obyvateľstvo, ľudské zdravie, fauna, fl óra, pôda, voda, 
vzduch, klimatické faktory, hmotné statky, kultúrne dedičstvo a 
krajina), bolo vypracované aj strategické environmentálne hodno-
tenie2.

URČENIE VONKAJŠÍCH PREMENNÝCH, KTORÉ 
OVPLYVŇUJÚ SPOTREBU ENERGIE 
  Barcelona, Španielsko  ~ 1 628 000 obyvateľov

Na určenie prioritných oblastí opatrení je potrebné urobiť ucelený 
prehľad o súčasnej situácii obce v spotrebe energie, emisiách CO2, 
ako aj o ďalších sociálno-ekonomických faktoroch. SEAP mesta 
Barcelona obsahuje podrobnú analýzu vonkajších premenných, ktoré 
ovplyvňujú spotrebu energie, ako napr.: počet obyvateľov, rozloha 
zastavaného územia a hrubý domáci produkt (HDP). Analýza HDP 
umožnila Barcelone identifi kovať určité oddelenie ekonomického 
rastu od spotreby energie v priebehu hodnoteného obdobia.

2 Viac informácií nájdete v smernici o strategickom environmentálnom posudzovaní 2001/42/ES.

Elektrina Benzín Kerozín
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IDENTIFIKOVANIE ĽUDSKÝCH A FINANČNÝCH 
ZDROJOV PRE KAŽDÉ OPATRENIE

  Riga, Lotyšsko  ~ 750 000 obyvateľov

Každé opatrenie v SEAP by malo byť stanovené veľmi prakticky. SEAP 
mesta Riga stanovuje časové rámce realizácie opatrení a jasne 
prideľuje zodpovednosť za realizáciu. Určuje taktiež finančné 
zdroje a potenciálne zdroje financovania potrebné na vypracovanie 
a realizáciu príslušných opatrení – v tabuľke je niekoľko príkladov:

ZVOLANIE MIESTNYCH ZAINTERESOVANÝCH 
SUBJEKTOV 

  Aglomerácia Mulhouse-Alsace, Francúzsko
  ~ 252 000 obyvateľov

Akčný plán Mulhouse Alsace Agglo-
mération je výsledkom rozsiahleho 
dialógu s miestnymi zainteresova-
nými subjektmi. Už v roku 2007 zalo-
žilo mestské spoločenstvo poradný 
výbor, ktorý mal pomôcť vypracovať 

a realizovať tento akčný plán. Výbor v súčasnosti tvorí okolo 100 členov 
(volených zástupcov a zástupcov z príslušných oddelení, odborníkov, 
združení, univerzít, firiem a občanov). Pravidelné stretnutia podporujú 
výmenu skúseností/know-how, zaisťujú medziodborovú spoluprácu 
a umožňujú zhromaždiť úsilie o väčšie porozumenie miestnej proble-
matiky. Poradný výbor sa podieľa na kľúčových fázach vypracovania, 
realizácie, monitorovania a vyhodnotenia SEAP. Vďaka tomuto transpa-
rentnému participatívnemu procesu našli miestne zainteresované 
strany nový spôsob, ako vyjadriť svoje nápady a návrhy.
Účasť občanov taktiež zaisťujú početné a pravidelné osvetové aktivity 
(informačné dni, stretnutia s verejnosťou, výstavy atď.). Na miestnej 
úrovni boli spracované rôzne propagačné materiály, ktoré ich majú 
mobilizovať, ako napríklad leták Clima’ctor alebo Climatebox (obsahu-
júci úspornú vodnú batériu, úspornú sprchovaciu hlavicu, tri úsporné 
žiarivky atď.).
 

TVORBA UKAZOVATEĽOV VÝKONU

  Mar
Maranello, Taliansko  ~ 17 000 obyvateľov

Stanovenie monitorovacích ukazovateľov pomáha mestu posúdiť, 
či sa blíži alebo neblíži k dosiahnutiu svojich cieľov. SEAP mesta 
Maranello identifikuje súbor ukazovateľov, ktoré monitorujú pokrok 
v realizácii každého opatrenia – tu je niekoľko príkladov:

Opatrenie
Doba 

realizácie
Zodpovednosť za 

realizáciu
Potrebné finančné 
zdroje (v miliónoch 

EUR)

Potenciálne zdroje financovania

Energetické audity a 
komplexná renovácia 
6 000 bytových domov

2009-2020
Združenie vlastníkov 
bytových jednotiek, 
oprávnené osoby

3,4 (audity) 
+ 872 (renovácia)

Mestský rozpočet, štrukturálne fondy, pôžičky, 
revolvingový fond, štátne a obecné podpory, 
poskytovatelia energetických služieb (ESCO), mestský 
poskytovateľ energetických služieb (MESCO)

Modernizácia verejného 
osvetlenia v uliciach a 
parkoch mesta

2010-2020
Mestský úrad mesta 
Riga, agentúra Rigas 
gaisma

2.,84 Mestský rozpočet, štrukturálne fondy

Vytvorenie siete 
dobíjacích staníc pre 
elektrické a hybridné 
automobily v meste Riga

2011-2020
Latvenergo (dodávateľ 
tepla, vlastník dvoch  
kogeneračných 
elektrární v Rige)

14,19
Štrukturálne fondy, financie z Latvenergo, 
mestský rozpočet

ĎALŠIA LITERATÚRA  
Tematická brožúra Dohovoru Inšpiratívne finančné schémy – 
Príklady na zamyslenie sa pre signatárov Dohovoru
http://www.eumayors.eu/support/library_sk.html

Opatrenie Navrhované ukazovatele

Reorganizovanie verejnej 
dopravy pre turistov

Počet turistov využívajúcich 
verejnú dopravu

Predĺženie cyklotrás Počet km

Inštalácia fotovoltaických 
systémov na verejné budovy Inštalované MWp

Štúdia uskutočniteľnosti 
výstavby areálu s 
udržateľnými budovami 

Spotreba energie nových 
modernizovaných budov 
(kWh/m2)

ĎALŠIA LITERATÚRA 
On-line katalóg akčných plánov SEAP:
http://www.eumayors.eu/actions/
sustainable-energy-action-plans_sk.html
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UKÁŽKOVÉ OPATRENIA

LOV NA WATTY – ENERGETICKÉ AUDITY

  Cascais, Portugalsko

Pole pôsobnosti: mestské, obytné budovy a budovy tretieho sektoru
Príslušný orgán: Cascaiská mestská energetická agentúra (Cascais 
Municipal Energy Agency)
Realizácia (od/do): 2008 – súčasnosť

Popis opatrenia:
Cieľom projektu Caça Watts (Lov na 
watty) je poskytnúť občanom podporu v 
oblasti šetrenia energie a peňazí. V rámci 
tohto projektu robia technici z mestskej 
energetickej agentúry v budovách ener-
getické audity. Cieľom je namerať vzorce 
spotreby energie a urobiť termovíznu 
analýzu obálky budovy pomocou termo-
víznej kamery. Potom na základe údajov 
zozbieraných počas energetického auditu 
a z analýzy účtov za energie technici 
dodajú technickú správu, v ktorej odpo-
ručia zlepšovacie opatrenia na šetrenie 

energie. Táto služba sa ponúka 
za nízku cenu tak, aby táto cena 
pokryla prevádzkové náklady, 
ale zároveň aj spropagovala 
túto iniciatívu. Každoročne sa v 
meste Cascais vypracuje asi 100 
energetických auditov.

VYBUDOVANIE CYKLOTRASY S CIEĽOM ZNÍŽIŤ 
POČET MOTORIZOVANÝCH JÁZD DO PRÁCE

  Città di Castello, Taliansko

Pole pôsobnosti: doprava 
Príslušný orgán: Úrady verejnoprospešných prác, údržby a životného 
prostredia 
Realizácia (od/do): 1999 – 2011

Popis opatrenia:
Opatrenie si kladie za cieľ propagovať 
cyklistiku z centra mesta smerom na sever 
územia mesta (do priemyselnej oblasti 
Cerbara). Cyklotrasa bude mať dĺžku 
3,1 km. Očakáva sa, že ju denne využije 
250 – 500 ľudí, čím sa zníži počet jazdia-
cich áut o 150 – 300. Cyklotrasa sa využíva 
hlavne na cestu do práce a z práce a zahŕňa 
železničnú stanicu, na ktorej sa v blízkej 
budúcnosti vytvorí systém spoločného 
využívania bicyklov.

ZELENÉ MATERSKÉ ŠKÔLKY

  Bistrita, Rumunsko

Pole pôsobnosti: obecné budovy a zariadenia, lokálna výroba 
energie z obnoviteľných zdrojov
Príslušný orgán: obec
Realizácia (od/do): 2011 – 2016

Popis opatrenia: 
Cieľom opatrenia je nahradiť systémy 
priestorového vykurovania a teplovod-
ných kotlov na zemný plyn v siedmich 
materských škôlkach dvoma technoló-
giami obnoviteľných zdrojov energie: 
geotermálnymi tepelnými čerpadlami a 
solárnymi termálnymi panelmi. Zároveň 
sa vylepší tepelná izolácia budov škôlok. 
Priamymi príjemcami je 300 detí a učiteľov 
v každej materskej škôlke. Potreba reali-
zovať toto opatrenie je odôvodnená 
vysokými požiadavkami na vykurovanie 
(239 kWh/m2/rok), ktorým v súčasnosti 
čelia tieto materské škôlky.

ZÁKLADNÉ
ÚDAJE

 Očakávané zníženie 
emisií CO2: 27,68 t CO2 
ekv./rok 

 Očakávané úspory 
energie: 75 000 kWh/
rok

 Dosiahnuté fi nančné 
úspory: 99,5 €/ rok na 
domácnosť 
 Investičné náklady: 

€55 000 Zdroje 
fi nancovania: 
mesto a mestská 
energetická agentúra

ZÁKLADNÉ 
ÚDAJE 

 Očakávané zníženie 
emisií CO2:
50,5 t CO2/rok na 
materskú škôlku 

 Očakávané úspory 
energie: 
250 MWh/rok na 
materskú škôlku 
zakúpeného 
zemného plynu 

 Očakávané fi nančné 
úspory: €5 050/rok na 
materskú škôlku 
 Zdroje fi nancovania: 

obec a štátny fond 
životného prostredia

ZÁKLADNÉ 
ÚDAJE

 Očakávané zníženie 
emisií CO2:
108 t CO2 ekv./rok

 Očakávané úspory 
energie:
450,1 MWh/rok

 Investičné náklady:
€200 000

 Zdroje fi nancovania:
mesto a ministerstvo 
životného prostrediaZdroj: Cascais Energia
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ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O ENERGII POMOCOU 
INTELIGENTNÉHO MERANIA ( SMART-METERING)

  Sabadell, Španielsko

Pole pôsobnosti: informačné a komuni-
kačné technológie (IKT) 
Príslušný orgán: mesto 
Realizácia (od/do): 2010 – 2020

Popis opatrenia: 
Rok po pristúpení k Dohovoru vytvorilo 
mesto pilotnú kampaň na šetrenie 
energie v domácnosti, v rámci ktorej 
majú domácnosti možnosť požičať si 
inteligentné merače spotreby energie na 
obdobie šiestich mesiacov. Päťdesiatjeden 
domácností sa dobrovoľne zapojilo do 

tohto pilotného projektu. Počet účastníkov by sa podľa očakávania 
mal časom zvýšiť na vyše 100. Inteligentný merací prístroj mesto 
nainštalovalo bez poplatku a používatelia majú k dispozícii bezplatnú 
podporu prostredníctvom call centra. Zariadenie poskytuje údaje o 
aktuálnej spotrebe energie (v kWh), nákladoch (v EUR) a emisiách (v 
tonách CO2), takže členovia domácnosti môžu získať reálnu predstavu 
o tom, do akej miery ich každodenné činnosti ovplyvňujú životné 
prostredie a ich účty za energie.

INŠTALÁCIA KOGENERAČNEJ ELEKTRÁRNE

  Moldava nad Bodvou, Slovensko

Pole pôsobnosti: miestna produkcia energie z obnoviteľných zdrojov 
Zodpovedná fi rma: fi rma Cofely (operátor siete CZT) 
Realizácia (od/do): 2010 – 2020

Popis opatrenia:
Prvotnými snahami mesta Moldava nad 
Bodvou bolo prevádzkovať miestny systém 
diaľkového vykurovania s cieľom znížiť 
svoju závislosť na uhlí. Zadali výstavbu 
kogeneračnej elektrárne, ktorá by dodá-
vala do mesta teplo prostredníctvom siete 
diaľkového vykurovania (odhadom pre 
2 100 bytov v meste) a elektrinu pre 
verejné osvetlenie.

VÝMENA LÁMP VEREJNÉHO OSVETLENIA ZA 
TECHNOLÓGIU LED

  L’Estany, Španielsko

Pole pôsobnosti: mestské verejné osvetlenie 
Príslušný orgán: kancelária starostu a odbor životného prostredia 
Realizácia (od/do): 2010

Popis opatrenia:
Mesto L’Estany nedávno zmodernizovalo 
svoj systém verejného osvetlenia tech-
nológiou LED (svetlo emitujúca dióda). 
V stredovekom centre sa vymenili len 
žiarovky s cieľom zachovať historickú 
integritu a dedičstvo, zatiaľ čo na väčších 
cestách a uliciach sa nahradil celý systém. 
Nainštalovaním 219 lámp LED sa dosiahlo 
zníženie konečnej spotreby energie o 75 
%. Túto udržateľnú rekonštrukciu fi nančne 

ZÁKLADNÉ 
ÚDAJE

 Očakávané zníženie 
emisií CO2: 144,6 
kg CO2/rok na 
domácnosť

 Očakávané úspory 
energie:
134 kWh/osoba/rok

 Investičné náklady:
€34 000

 Zdroje fi nancovania:
mesto a katalánska 
regionálna vláda

ZÁKLADNÉ
ÚDAJE 

 Očakávané zníženie 
emisií CO2: 11 378,2 t 
CO2/rok 

 Očakávané úspory 
energie: 10 953,9 
MWh/rok 

 Očakávané mn. 
energie z obnov. 
zdrojov: 19,130 MWh/
rok 

 Investičné náklady: 
10 000 000 €

Zdroj: mesto Sabadell

Zdroj: Carles Roman

ZÁKLADNÉ 
ÚDAJE

 Očakávané zníženie 
emisií CO2:
35,69 t CO2/rok

 Očakávané úspory 
energie:
80,56 MWh/rok

 Investičné náklady:
51 000 €

 Zdroje fi nancovania:
mesto a provincia 
Barcelona

ĎALŠIA LITERATÚRA  
On-line katalóg Príklady dobrej praxe: 
http://www.eumayors.eu/actions/ 
benchmarks-of-excellence_sk.html

podporila provincia Barcelona, ktorá je územným koordinátorom 
Dohovoru.

Realizácia SEAP – aké má prínosy?

 vytvorenie nových pracovných miest na miestnej 
úrovni;

 nižšie účty za energiu pre občanov;
 príjemné životné podmienky;
 efektívnejšie využitie verejných peňazí...
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PREHĽAD POSTUPOV PREDKLADANIA A 
POSUDZOVANIA SEAP 

POSÚDENIE SEAP – VYTVÁRANIE SPOĽAHLIVÝCH 
A POROVNATEĽNÝCH VÝSLEDKOV  

Po odoslaní sú šablóna a úplný dokument SEAP postúpené Spoloč-
nému výskumnému centru (SVC) Európskej komisie, ktoré je poverené 
ich posúdením:

1. KONTROLA SPLNENIA PODMIENOK 
na zaistenie kvality akčných plánov signatárov

Aby SEAP splnil podmienky, musí  dodržať tieto kritériá:  

SEAP musí byť schválený obecnou/mestskou radou (alebo ekvi-
valentným ofi ciálnym orgánom); 

SEAP musí špecifikovať cieľ zníženia emisií CO2 (najmenej o 
20 % do r. 2020); 

SEAP musí  obsahovať  zák ladné 
výsledky BEI a pokrývať aspoň 3 zo 4 
hlavných odvetví*; 

SEAP musí obsahovať dôveryhodný 
súbor opatrení pokrývajúci aspoň 2 zo 
4 hlavných odvetví*; 

Šablóna SEAP musí byť riadne vyplnená 
(všetky zelené polia sú povinné) a byť v súlade s úplným akčným 
plánom.

PREDLOŽENIE SEAP

• KEDY? Do jedného roka od pristúpenia k Dohovoru – refe-
renčným dátumom je deň oficiálneho uznesenia obecnej/
mestskej rady 

• AKO A KDE? Prostredníctvom on-line podacieho systému 
Dohovoru (Môj Dohovor);

• ČO? Dokument aj šablónu akčného plánu. 

PRAKTICKÝ NÁVOD

1. Otvorte si stránku Môj Dohovor na adrese http://www.
eumayors.eu/sign-in_sk.html a prihláste sa;

2. Vložte celý dokument SEAP riadne schválený obecnou/
mestskou radou (alebo ekvivalentným ofi ciálnym orgánom) 
vo formáte PDF vo vašom úradnom jazyku alebo v angličtine;

3. Vyplňte šablónu SEAP dostupnú on-line v angličtine – 
cieľom šablóny je zhrnúť výsledky východiskového inventáru 
emisií, ako aj základné prvky akčného plánu.
Je potrebné ju starostlivo a dostatočne podrobne vyplniť, 
aby dobre odrážala obsah akčného plánu. Konkrétne pokyny 
na vyplnenie šablóny spolu s exemplárom šablóny SEAP (vo 
formátoch PDF a Excel) sú k dispozícii v knižnici internetovej 
stránky Dohovoru na adrese http://www.
eumayors.eu/support/library_sk.html.

4. Prejdite na sekciu „odoslať SEAP“ a kliknite na ikonku „odoslať 
SEAP“.

*HLAVNÉ 
ODVETVIA

1) obecné budovy a 
zariadenia 
2) budovy tretieho 
sektoru a zariadenia 
3) obytné budovy 
4) doprava

Predloženie 
šablóny SEAP

Úpravy a opätovné
podanie

PREDLOŽENIE SEAP 
(signatárom)

POSUDZOVANIE SEAP
(Spoločným výskumným centrom)

Vloženie 
úplného 

akčného plánu 
(PDF)

Kontrola 
splnenia 

podmienok

Kontrola 
súdržnosti 

údajov

Zverejnenie výsledkov 
BEI/SEAP

na pro� le signatára

Zaslanie hodnotiacej 
správy signatárovi

V prípade, že SEAP nespĺňa podmienky
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2. KONTROLA SÚDRŽNOSTI ÚDA JOV
na zaistenie jednotnosti inventárov signatárov

Keďže vypracovanie BEI a vyplnenie šablóny SEAP si vyžaduje nakla-
danie s mnohými údajmi, ľahko sa v nich môžu vyskytnúť chyby. To 
je dôvod, prečo je kontrola súdržnosti údajov vložených do šablóny 
SEAP nevyhnutným prvkom procesu posudzovania.
S cieľom zistiť prípadné nezrovnalosti (napr. rádové hodnoty, chyby 
v emisných faktoroch atď.) sú napríklad vykazované údaje porovná-
vané s inými zodpovedajúcimi súbormi údajov – hlavne z národných 
štatistických údajov.

HODNOTIACA SPRÁVA

Po posúdení dostanú signatári hodnotiacu správu. Táto správa obsa-
huje hlavné výsledky analýzy a prípadne odporúčania, ako vylepšiť 
SEAP.

ON-LINE PROFIL SIGNATÁRA – ZVIDITEĽNENIE 
DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV SIGNATÁROV

Po posúdení akčného plánu SVC sú jeho hlavné výsledky zobrazené 
na internetovej lokalite Dohovoru primátorov a starostov. Výsledný 
katalóg SEAP – k dispozícii na internetovej lokalite – stručne s číslami 
a grafmi predstavuje hlavné body SEAP a umožňuje dosiahnuť 
viditeľnosť, transparentnosť a porovnateľnosť výsledkov, a takisto 
aj vzájomnú výmenu údajov. Medzi jeho základné črty patrí celkový 
cieľ zníženia emisií CO2, údaje o spotrebe energie a emisiách CO2, či 
výber hlavných opatrení popísaných v akčnom pláne. Každý signatár 

bude mať k dispozícii vlastnú internetovú stránku, na ktorej bude 
zobrazovať hlavné súčasti akčného plánu, a ktorá tak bude slúžiť ako 
motivácia pre ostatných.

On-line profily signatárov
– aké majú prínosy?

 zviditeľňujú signatárov a ich opatrenia v očiach 
komunity Dohovoru aj mimo ňu;

 informujú všetkých o hlavných dosiahnutých 
výsledkoch signatárov a o ich príspevku k miestnemu 
prechodu k udržateľným energetickým systémom;

 umožňujú transparentnú vzájomnú výmenu infor-
mácií o realizovaných opatreniach;

 podporujú sebahodnotenie;

 signatári sa inšpirujú inými akčnými plánmi a/alebo 
sami inšpirujú iné mestá a obce.

(…)
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NOVINKY

Signatári Dohovoru môžu využívať toto internetové fórum (k 
dispozícii v zaheslovanej časti lokality Dohovoru) na kladenie otázok, 
na ktoré môžu odpovedať ostatní signatári alebo pracovníci služby 
helpdesk Dohovoru.
Je to internetová platforma, na ktorej môžu diskutovať o prekážkach 
a svojich krokoch, podeliť sa o úspechy/ponaučenia, identifikovať 
opakovateľné faktory úspechu a získať konkrétne nápady na zlepšenie 
vlastných postupov.

WEBINÁRE A ŽIVÉ TEMATICKÉ DISKUSNÉ SKUPINY

Tento nový koncept tematických diskusných skupín má pomôcť signa-
tárom, koordinátorom a podporným štruktúram Dohovoru vzájomne 
si vymieňať osvedčené postupy a skúsenosti rôznymi inovatívnymi a 
interaktívnymi spôsobmi vrátane webových konferencií s cieľovým 
publikom. Tieto webináre zamerané na konkrétnu problematiku 
obsahujú živé prezentácie odborníkov a porady s otázkami a odpo-
veďami cez chat.

TEMATICKÉ SEMINÁRE A INÉ PRÍLEŽITOSTI NA 
VYTVÁRANIE SIETÍ 

Cieľom podujatí na budovanie kapacít je uľahčiť vedenie hĺbkových 
diskusií, prenos poznatkov a vytváranie sietí medzi signatármi, koor-
dinátormi a podpornými štruktúrami Dohovoru.
Máte záujem o účasť na pripravovaných podujatiach? Pozrite si ich 
program dostupný na webovej lokalite Dohovoru (http://www.
eumayors.eu/agenda_sk.html).

Dohovor primátorov a starostov ponúka rôzne príležitosti na nadviazanie komunikácie a vytvorenie sietí a umožňuje tak vzájomné učenie a 
inšpirovanie sa úspešnými iniciatívami:

Platformy vzájomnej výmeny Dohovoru
– aké majú prínosy?

 sprostredkujú prístup k odbornému know-how 
prostredníctvom zmysluplných diskusií s odborníkmi;

 umožňujú priamu výmenu skúseností a vzájomnú 
pomoc medzi signatármi;

 umožňujú identifi kovať spoločné výzvy a opakova-
teľné riešenia;

 umožňujú získať väčšiu podporu pre riešenie špeci-
fi ckých, miestnych problémov...

Zdroj: Kancelária Dohovoru primátorov a starostov

INOVATÍVNE PLATFORMY VZÁJOMNEJ VÝMENY 
– PODEĽTE SA O POZNATKY S OSTATNÝMI!
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AKO ZÍSKAŤ ĎALŠIU TECHNICKÚ POMOC?

TECHNICKÝ HELPDESK DOHOVORU

Kancelária Dohovoru primátorov a starostov spravuje technický 
helpdesk a poskytuje signatárom informácie a poradenstvo v oblasti 
vypracovávania a realizácie inventárov emisií aj akčných plánov. 
Spoločné výskumné centrum Európskej komisie taktiež poskytuje 
podporu v prípade otázok technickejšieho rázu.
Ak máte ďalšie otázky, pozrite sa do časti často kladené otázky na 
internetovej lokalite Dohovoru (tvoria ju otázky najčastejšie posielané 
službe helpdesk) alebo pošlite e-mail na: 
technical.info@eumayors.eu.

KOORDINÁTORI A PODPORNÉ ŠTRUKTÚRY DOHO-
VORU

Koordinátori Dohovoru – vrátane provincií, krajov a štátnych orgánov 
– podporujú signatárov pri vypracovávaní inventárov emisií aj pri 
príprave a realizácii SEAP. 
Siete orgánov miestnej správy, známe ako podporné štruktúry 
Dohovoru, poskytujú signatárom na mieru šité rady a identifi kujú 
synergické efekty u existujúcich iniciatív. 
Na internetovej lokalite Dohovoru nájdete zoznam koordinátorov 
Dohovoru a jeho podporných štruktúr, ktorí sa vyskytujú v okolí 
signatárov.

MIESTNE A REGIONÁLNE ENERGETICKÉ 
AGENTÚRY 

Miestne a regionálne energetické agentúry (ak sú nejaké v území 
signatárov) sú tiež veľmi dôležitými partnermi signatárov Dohovoru. 
Ich znalosti miestnych pomerov a podpora sú prínosom pri príprave 
inventáru emisií a SEAP alebo pri nadväzovaní kontaktov s inými 
signatárskymi obcami v danom regióne.
Pozrite si celoeurópsky zoznam energetických agentúr na mape 
webovej lokality Dohovoru.
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www.eumayors.eu
Commited to local 
sustainable energy


