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ÚVOD 
 

Dohovor primátorov a starostov v oblasti klímy a energetiky združuje miestne a regionálne orgány, 

ktoré sa dobrovoľne zaväzujú, že budú na svojom území dosahovať ciele Európskej únie v oblasti 

klímy a energetiky. Miestne orgány verejnej správy, ktoré podpísali Dohovor, majú spoločný cieľ: 

dekarbonizovať mestá, zvýšiť ich odolnosť a zmeniť ich tak, aby občania získali prístup 

k bezpečnej, udržateľnej a dostupnej energii. Signatári Dohovoru prisľúbili, že do roku 2030 znížia 

emisie CO2 aspoň o 40 % a zvýšia svoju odolnosť voči vplyvom zmeny klímy.  

 

Dohovor primátorov a starostov pomáha miestnym orgánom verejnej správy napĺňať ambície týkajúce 

sa znižovania emisií skleníkových plynov, pričom zohľadňuje neobyčajnú rozmanitosť podmienok 

jednotlivých miest a obcí. Poskytuje signatárom harmonizovaný rámec na zhromažďovanie údajov 

a podávanie správ, ktorý v Európe nemá obdobu, a umožňuje im systematické plánovanie 

a monitorovanie v oblasti klímy a energetiky na miestnej úrovni. Štandardný rámec oznamovania 

signatárov Dohovoru predstavuje vzor akčného plánu pre udržateľnú energiu a zmenu klímy (SECAP), 

ktorý vznikol s podporou Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC) na základe 

skúseností praktikujúcich obcí a regiónov a s úmyslom zahrnúť najčastejšie miestne metodiky. Vzor 

SECAP tvorí osnovu jednotlivých akčných plánov. Plán SECAP a jeho časť týkajúca sa monitorovania 

umožňujú signatárom, aby štruktúrovaným a systematickým spôsobom zbierali a analyzovali 

údaje. Slúžia ako základ pre dobré klimatické a energetické hospodárenie a sledovanie pokroku pri 

vykonávaní. 

 

Cieľom Dohovoru je okrem toho uznať jednotlivé klimatické opatrenia vykonávané signatármi a zvýšiť 

ich viditeľnosť, ako aj inšpirovať a uľahčiť vzájomnú výmenu a samohodnotenie. 

 

Oznamovanie údajov prostredníctvom platformy Dohovoru primátorov a starostov na podávanie správ 

umožňuje signatárom preukázať konkrétny vplyv opatrení v praxi (pozrite informačnú grafiku 

Dohovor v číslach, ako aj správu Dohovor primátorov a starostov v číslach a ukazovateľoch výkonu: 6-

ročné posúdenie
1
). Oznámené údaje sa pretlmočia do zrozumiteľných a transparentných 

grafických ilustrácií (pozri on-line katalóg akčných plánov). Poskytujú dôležitú spätnú väzbu 

k miestnym opatreniam pre vnútroštátnych, európskych a medzinárodných tvorcov politík. To 

dokazuje, že Dohovor primátorov a starostov je konsolidované hnutie dobrovoľne angažovaných 

miestnych orgánov verejnej správy, ktoré prijímajú opatrenia v oblasti klímy a miestneho trvalo 

udržateľného rozvoja. 

 

Predkladanú príručku vypracovali kancelárie Dohovoru primátorov a starostov a iniciatívy Mayors 

Adapt v spolupráci s JRC Európskej komisie s cieľom pomôcť signatárom, aby porozumeli rámcu 

podávania správ podľa Dohovoru. Jej účelom je poskytnúť signatárom usmernenia v jednotlivých 

krokoch týkajúce sa postupu podávania správ. Krok I má za cieľ zoznámiť signatárov Dohovoru 

s postupom vypĺňania vzorov, a to oddielu I pre vzor SECAP a oddielu II pre vzor monitorovania. 

V kroku II sa rieši otázka nahrávania dokumentov, ako je napríklad plán SECAP, zatiaľ čo krok III sa 

venuje integrovanému systému kontroly vytvorenému pre časť vzoru venovanú zmierneniu zmeny 

klímy a oficiálnemu predloženiu. Príručku dopĺňa niekoľko praktických odporúčaní a konkrétnych 

príkladov. 

                                                      
1
 Spoločné výskumné centrum 2015, Dohovor primátorov a starostov v číslach a ukazovateľoch výkonu: 6-ročné posúdenie, 

Vedecké a politické správy JRC [dostupné na adrese www.dohovorprimatorovastarostov.eu > Knižnica]. 

http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_in_Figures_2015.pdf
http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_of_Mayors_in_Figures_and_Performance_Indicators_6-year_Assessme---.pdf
http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_of_Mayors_in_Figures_and_Performance_Indicators_6-year_Assessme---.pdf
http://www.covenantofmayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_sk.html
http://http/www.dohovorprimatorovastarostov.eu
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STRUČNÝ PREHĽAD POSTUPU V RÁMCI DOHOVORU 
PRIMÁTOROV A STAROSTOV 
 

Miestne orgány, ktoré sa pripájajú k iniciatíve Dohovor primátorov a starostov v oblasti klímy 

a energetiky, sa zaväzujú, že do dvoch rokov od oficiálneho podpisu Dohovoru predložia akčný plán 

pre udržateľnú energiu a zmenu klímy (SECAP), ktorý bude zahŕňať uplatňovanie hľadiska 

adaptácie na zmenu klímy v príslušných politikách, stratégiách a plánoch. Plán SECAP sa zakladá na 

východiskovej inventúre emisií (VIE) a posudzovaní (posudzovaniach) klimatického rizika 

a zraniteľnosti, ktoré poskytujú analýzu súčasnej situácie. Uvedené prvky slúžia ako základ pre 

vymedzenie súhrnného súboru opatrení, ktoré miestne orgány plánujú prijať v záujme dosiahnutia 

svojich cieľov v oblasti zmeny klímy a adaptácie na ňu. Signatári sa zaväzujú, že každé dva roky 

budú oznamovať dosiahnutý pokrok (Obrázok 1). 

 

 

Obrázok 1 – Dohovor primátorov a starostov v oblasti klímy a energetiky: krok za krokom. 

 

 

Iniciatíva Dohovor primátorov a starostov zaujíma holistický prístup k zmierneniu zmeny klímy 

a adaptácii na ňu. Pokiaľ ide o zmiernenie zmeny klímy, miestnym orgánom verejnej správy sa 

odporúča orientovať sa na všetky typy spotrebiteľov na svojom území (pozri Obrázok 2). Za kľúčové 

sektory zmiernenia zmeny klímy.sa považujú sektory ako sektor bývania, terciárny sektor, 

obecné budovy a zariadenia/vybavenie a doprava. Miestne orgány sa zameriavajú na znižovanie 

energetickej náročnosti na svojom území, ako aj na zosúladenie dopytu po energii s dodávkami 

prostredníctvom podpory využívania miestnych zdrojov energie.  
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Obrázok 2 – Územný prístup Dohovoru primátorov a starostov k energetike a zmierneniu zmeny klímy. 

 

Pokiaľ ide o adaptáciu, za najzraniteľnejšie sektory sa považujú stavebný sektor, doprava, 

energetika, sektor vodohospodárstva, odpadové hospodárstvo, územné plánovanie, životné 

prostredie a biodiverzita, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, zdravie, civilná ochrana 

a záchranné služby, cestovný ruch a iné.  

 

Metodika uplatňovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov sa opiera o integrované a inkluzívne 

plánovanie v oblasti klímy a energetiky, v ktorom zohrávajú dôležitú úlohu miestne zainteresované 

strany. 

 

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie v záujme zaistenia súladu predložených plánov 

SECAP so zásadami Dohovoru (ako sú vymedzené vo vyhlásení o záväzkoch Dohovoru primátorov 

a starostov, ako aj v príručke
2
) vykonáva analýzu predložených akčných plánov. Táto kontrola kvality 

je ďalšou zárukou dôveryhodnosti a spoľahlivosti celej iniciatívy Dohovoru primátorov a starostov. 

Analýza sa zameriava na posúdenie súboru kritérií oprávnenosti. Ak tieto kritériá nie sú splnené, 

plán SECAP nebude prijatý do rámca Dohovoru. Analýza sa okrem toho zameriava na konzistentnosť 

poskytnutých údajov a na jej základe sa vypracúva správa o spätnej väzbe. 

 

 

                                                      
2
 K dispozícii na adrese http://www.dohovorprimatorovastarostov.eu > Knižnica. 

Kritériá oprávnenosti SECAP – minimálne požiadavky: 

 Akčný plán musí schváliť obecné zastupiteľstvo alebo rovnocenný orgán. 

 V akčnom pláne sa musí jasne špecifikovať zmiernenie podľa Dohovoru (t. j. 

zníženie emisií CO2 aspoň o 40 % do roku 2030) a záväzky v oblasti adaptácie 

na zmenu klímy. 

 Akčný plán musí vychádzať z výsledkov súhrnnej východiskovej inventúry 

emisií (VIE) a posudzovania rizík a zraniteľnosti súvisiacich so zmenou klímy. 

 Pokiaľ ide o zmiernenie, akčný plán musí zahŕňať hlavné odvetvia činnosti 

(komunálny a terciárny sektor, sektor bývania a dopravy). 

 Východisková inventúra emisií musí zahŕňať aspoň tri zo štyroch 

kľúčových sektorov. 

 Opatrenia na zmiernenie zmeny klímy sa musia týkať aspoň dvoch zo 

štyroch kľúčových sektorov. 

http://http/www.dohovorprimatorovastarostov.eu
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AKO ZAČAŤ 
 

Prehľad postupu podávania správ 

Vzor SECAP, ktorý je v súčasnosti k dispozícii off-line vo formáte Excel, bude k dispozícii na extranete 

Dohovoru od roku 2017. Na obrázku 3 je znázornený prehľad postupu podávania správ v rámci 

Dohovoru primátorov a starostov. Vzor SECAP, ktorý je v súčasnosti k dispozícii off-line vo formáte 

Excel, bude k dispozícii na extranete Dohovoru od roku 2017. 

 

 

Obrázok 3 – Znázornenie postupu pri podávaní správ. 

 

 

Prístup k extranetu Dohovoru – Môj Dohovor 

Extranet Dohovoru je on-line platforma, na ktorej signatári Dohovoru podávajú správy o hlavných 

častiach svojich akčných plánov a výsledkoch monitorovania prostredníctvom príslušných vzorov. Je 

rozčlenený na jednoduché kroky, ktoré vás povedú pri vypĺňaní vzorov a postupe predkladania. 

Najskôr sa prihláste na extranete Dohovoru na adrese 

http://www.dohovorprimatorovastarostov.eu/sign-in_en.html a zadajte svoje osobné identifikačné 

údaje, ktoré ste mali dostať pri registrácii. 

 

 

Získanie identifikačných údajov (ID) a hesla používateľa: Ak ste stratili (alebo 

nedostali) heslo, môžete ho znova získať na webovej stránke Prihlásiť sa. 

Keďže ide o automaticky zasielaný e-mail, možno bol presunutý do priečinka 

Nevyžiadaná pošta – skontrolujte, či tam nie je. 

Poskytnutie prístupu koordinátorovi Dohovoru: Je možné prepojiť profil 

signatára s profilom koordinátora, aby koordinátor získal prístup k vášmu 

profilu. V možnosti Môj účet > Môj miestny orgán verejnej správy sa posuňte 

nadol, kliknite na možnosť Pridať novú organizáciu a zo zoznamu vyberte 

svojho koordinátora. 

 

 

 

http://www.dohovorprimatorovastarostov.eu/sign-in_sk.html
http://www.dohovorprimatorovastarostov.eu/sign-in_sk.html
http://www.dohovorprimatorovastarostov.eu/sign-in_sk.html
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Obsah vzoru 

Vzor akčného plánu pre udržateľnú energiu a zmenu klímy (SECAP) určený pre signatárov Dohovoru 

primátorov a starostov pre oblasť klímy a energetiku obsahuje časti uvedené v tabuľke 1. 

 

Tabuľka 1 – Obsah vzoru SECAP a vzoru monitorovania. 

 SECAP Monitorovanie 

Stratégia 

Je zameraná na víziu, celkový cieľ zníženia 

emisií CO2, ciele adaptácie na zmenu 

klímy, vyčlenenie zamestnancov 

a finančných prostriedkov a zapojenie 

zainteresovaných strán a občanov. 

Je zameraná na zmeny celkovej stratégie, 

aktualizované číselné údaje o vyčlenení 

zamestnancov a finančných prostriedkov 

a určenie prekážok vykonávania opatrení. 

Inventúry 

emisií 

Sú zamerané na konečnú spotrebu energie 

a súvisiace emisie CO2 podľa 

energetických nosičov a podľa sektorov 

v základnom roku. 

Sú zamerané na konečnú spotrebu energie 

a súvisiace emisie CO2 podľa energetických 

nosičov a podľa sektorov v roku monitorovania 

– hlavným cieľom je monitorovať vývoj emisií 

CO2 v čase. 

Opatrenia na 

zmiernenie 

zmeny klímy 

Sú zamerané na zoznam kľúčových 

opatrení na zmiernenie zmeny klímy na 

účely realizácie celkovej stratégie spolu 

s časovými rámcami, priradenými úlohami, 

vyčleneným rozpočtom a odhadovanými 

vplyvmi. 

Sú zamerané na monitorovanie stavu 

vykonávania kľúčových opatrení na zmiernenie. 

Je potrebné predložiť aspoň tri realizované 

alebo prebiehajúce opatrenia ako príklady 

dobrej praxe (tzv. referenčné kritériá 

excelentnosti). 

Hodnotiaca 

tabuľka 

Je zameraná na pochopenie oblastí cyklu 

adaptácie, v ktorých signatár dosiahol 

pokrok. 

Je zameraná na monitorovanie pokroku v rámci 

šiestich krokov adaptačného cyklu a vytvorenie 

celkovej predstavy o úsilí signatára v oblasti 

adaptácie. 

Riziká 

a zraniteľnosť 

Sú zamerané na zraniteľné miesta 

a nebezpečenstvá súvisiace s klímou, ako 

aj na jej vplyvy a ich posudzovanie.  

Sú zamerané na zachovanie doposiaľ 

zhromaždených informácií týkajúcich sa 

klimatickej zraniteľnosti, nebezpečenstiev 

a vplyvov, ktoré sú rozčlenené podľa sektorov. 

Opatrenia na 

adaptáciu na 

zmenu klímy 

Sú zamerané na akčný plán (akčné plány) 

a individuálne (kľúčové) opatrenia vrátane 

rôznych relevantných parametrov (t. j. 

sektor, časový rámec, zainteresované 

strany a náklady). 

Sú zamerané na sledovanie akčných plánov 

a individuálne opatrenia prijaté v danom čase 

na dosiahnutie cieľov zvýšenia odolnosti voči 

identifikovaným klimatickým vplyvom. 

 

Po vyplnení vzoru sa najdôležitejšie z poskytnutých údajov o zmiernení a adaptácii zobrazia 

v grafickej podobe. Ak používate on-line vzory, môžete sa následne rozhodnúť, ktoré grafické 

znázornenie by ste chceli zobraziť vo svojom verejnom profile signatára na webovom sídle Dohovoru 

primátorov a starostov. 
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Frekvencia podávania správ 

Plán SECAP sa musí predložiť do dvoch rokov od dátumu pristúpenia k Dohovoru, t. j. dátumu, 

kedy obecné zastupiteľstvo (alebo rovnocenný subjekt s rozhodovacou právomocou) formálne 

pristúpilo k Dohovoru primátorov a starostov.  

 

Vzor monitorovania sa musí predkladať každé dva roky po dátume predloženia akčného plánu. 

Vzhľadom na to, že oznamovanie v intervale každé dva roky môže predstavovať nadmernú záťaž na 

ľudské alebo finančné zdroje, môžete sa rozhodnúť, že súvisiace inventúry emisií neuskutočníte 

každé dva, ale každé štyri roky. Rozhodli by ste sa teda, že budete podávať správy každé dva roky, 

t. j. že predložíte vzor monitorovania, ktorý nebude obsahovať inventúru emisií a bude zameraný na 

správy o stave vykonávania opatrení. Každé štyri roky však musíte podať úplnú správu, t. j. 

predložiť vzor monitorovania, ktorý zahŕňa aspoň jedno monitorovanie inventúry emisií (MIE). 

V tabuľke 2 sú uvedené minimálne požiadavky na podávanie správ pri predkladaní plánu SECAP 

a príslušných vzorov monitorovania. 

 

Tabuľka 2 – Minimálne požiadavky na podávanie správ podľa harmonogramu. 

 Fáza registrácie SECAP 

Monitorovanie 

Podanie správy 

o opatreniach 

Monitorovanie 

Podanie úplnej 

správy 

 Rok 0 Do 2 rokov Do 4 rokov Do 6 rokov 

Stratégia     

Inventúry 

emisií 
 

 

(VIE) 

 
 

(MIE) 

Opatrenia na 

zmiernenie 

zmeny klímy 

  
 

(min. 3 referenčné kritériá) 
 

Adaptácia 

Hodnotiaca 

tabuľka 

    

Riziká 

a zraniteľnosť 
    

Opatrenia na 

adaptáciu na 

zmenu klímy 

  
  

(min. 3 referenčné kritériá) 

 

Legenda:  Povinné |  Nepovinné  

 

 

Obrázok 4 znázorňuje minimálne požiadavky týkajúce sa predkladania vzorov monitorovania. 

Napríklad signatár, ktorý predložil svoj akčný plán v roku 2016, musí podať správu o opatreniach 

v roku 2018 a úplnú správu (t. j. s novým monitorovaním inventúry emisií) v roku 2020.  
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Obrázok 4 – Minimálne požiadavky týkajúce sa predkladania vzorov monitorovania. 

 

 

 

 

 

Formáty vzorov 

Vzory sú k dispozícii v dvoch formátoch: 

 On-line  

Vzor SECAP bude k dispozícii na extranete Dohovoru (Môj Dohovor) od roku 2017. Pri oficiálnych 

predloženiach Dohovoru primátorov a starostov sa musí použiť on-line vzor.  

 Tabuľkový procesor vo formáte Excel 

Verzia vzoru v programe Excel je k dispozícii na prevzatie v knižnici na webovom sídle
3
. Vzor 

v programe Excel je off-line pracovnou verziou oficiálneho on-line vzoru. Upozorňujeme, že údaje 

zadané do súboru vo formáte Excel nie je možné importovať do on-line platformy a naopak.  

 

 

Legenda k vzoru 

Vypĺňanie vzoru zjednodušuje použité farebné kódovanie: 

Nepovinné kolónky na zadávanie údajov 

Povinné kolónky na zadávanie údajov 

Kolónky s výsledkami (vypočítané systémom po vyplnení príslušných vstupných polí) 

Vopred vyplnené kolónky (použité vo vzore pre monitorovanie) 

Ak v súbore vo formáte Excel kliknete na podčiarknuté pojmy alebo v on-line formulári nad ne 

posuniete myš, zobrazí sa ich definícia alebo vysvetlenie podľa jednotlivých špecifických polí. 

Polia súvisiace s monitorovaním sú v súbore vo formáte Excel zvýraznené modrým rámčekom.  

                                                      
3
 K dispozícii na adrese http://www.dohovorprimatorovastarostov.eu > Knižnica. 

Signatári Dohovoru (alebo koordinátori v mene svojich pridružených signatárov) 

môžu požiadať o predĺženie, pokiaľ okolnosti, ktoré sú mimo kontroly obecného 

zastupiteľstva, spôsobia oneskorené predloženie akčného plánu alebo 

výsledkov monitorovania oproti úradne stanovenej lehote. V takom prípade 

signatár vyplní on-line formulár žiadosti o odloženie, ktorý je dostupný na 

extranete Dohovoru v časti Môj Dohovor. Viac informácií nájdete na webovej 

stránke Často kladené otázky.  

 

 

 

 

 

http://www.dohovorprimatorovastarostov.eu/sign-in_sk.html
http://http/www.dohovorprimatorovastarostov.eu
http://www.dohovorprimatorovastarostov.eu/sign-in_sk.html
http://www.dohovorprimatorovastarostov.eu/support/faq_sk.html
http://www.dohovorprimatorovastarostov.eu/support/faq_sk.html
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Pravidlá postupu  

V on-line vzore môžete začať postup predloženia SECAP kliknutím na možnosť Môj akčný plán 

v modrej ponuke v hornej časti webovej stránky. Vo vzore na monitorovanie kliknite na možnosť Môj 

pokrok v tej istej ponuke. Najskôr si prečítajte informácie zobrazené na strane Ako začať. Po kliknutí 

na tlačidlo na vyplnenie vzoru budete prechádzať cez jednotlivé časti vzoru pomocou navigačných 

tlačidiel. Upozorňujeme, že v prípade vzoru na monitorovanie by ste si vopred mali vybrať, či chcete 

podávať správy o opatreniach (bez MIE) alebo úplné správy. Vo verzii vzoru vo formáte Excel môžete 

používať rôzne navigačné tlačidlá v hornej a dolnej časti jednotlivých záložiek na prechádzanie 

z jednej záložky na druhú alebo na návrat na domovskú stránku. 

 

 

Integrovaný systém kontroly 

Výpočty v on-line vzore budú využívať integrovaný systém kontroly umožňujúci spätnú väzbu 

v reálnom čase o chybách a chýbajúcich údajoch, ako aj vypočítaných číselných údajoch v oboch 

formátoch vzoru. Prechod do inej časti vzoru je možný len pod podmienkou úspešnosti výsledkov 

systému kontroly. Posudzuje sa vyplnenie (povinných alebo nepovinných polí) a prítomnosť platných 

údajov (zosúladených s rozpätiami hodnôt alebo vopred definovanými hodnotami), kontrolujú sa 

formáty (text/číslo/dátum/prepojenie/polia s jednou alebo viacerými možnosťami výberu), robia sa 

výpočty (výstupné polia) a kontroluje sa konzistentnosť vzájomne prepojených údajov. Ak sa v tejto 

fáze zistia chyby, systém zobrazí príslušné správy s oznámeniami v hornej časti jednotlivých strán. 

Upozorňujeme, že vzor budete môcť predložiť až po oprave oznámených chýb. 

 

 

 

 

 

Funkcia archivácie 

Po analýze akčného plánu sa vytvorí archívna verzia vzoru. Archívne verzie možno kedykoľvek 

zobraziť (v režime Len na čítanie) v možnosti Môj účet >Môj miestny orgán verejnej správy.  

 

 

 

 

 

 

Skontrolujte vzor v ranej fáze postupu. Systém môže odhaliť chybu, ktorá si vyžiada 

ďalšie kroky (opravu alebo prepočítanie). Zároveň sa vďaka tomu môžete vyhnúť 

chybám v poslednej chvíli pred dokončením, krátko pre lehotou odovzdania. 
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Funkcia opätovného predloženia plánu SECAP 

Funkcia opätovného predloženia plánu SECAP je určená pre dva prípady: 

1. Ak váš akčný plán nevyhovie požiadavkám úplnej analýzy, ktorú vypracuje Spoločné 

výskumné centrum (JRC) Európskej komisie, budete vyzvaní, aby ste opravili chyby 

uvedené v správe o spätnej väzbe a do šiestich mesiacov opäť predložili svoj akčný plán. 

Následne sa uskutoční nová analýza.  

2. Ak došlo k významným zmenám súčasného akčného plánu (napríklad sa podstatne 

zmenil celkový cieľ zníženia emisií CO2, zmenili sa priority vízie a/alebo výber jednotlivých 

sektorov, na ktoré sa majú vzťahovať inventúry emisií a akčný plán) alebo pripravujete nový 

plán – v takom prípade musí váš akčný plán znovu schváliť príslušný subjekt s rozhodovacou 

právomocou. Politicky prijatý vzor sa musí aktualizovať a opätovne predložiť.  

Ak ste prijali záväzky Dohovoru primátorov a starostov na rok 2020 a podpísali ste aj záväzky 

do roku 2030, mali by ste najskôr posúdiť vykonávanie záväzkov do roku 2020, a to tak, že 

najprv predložíte vzor monitorovania a potom nový akčný plán do roku 2030.  

  

Ak chcete využiť funkciu opätovného predloženia, obráťte sa na kanceláriu Dohovoru primátorov 

a starostov (info@eumayors.eu). 

 

Ďalšie pokyny 

Názov Opis 

Príručka Ako vypracovať akčný 

plán udržateľného 

energetického rozvoja 

Obsahuje pokyny na prípravu akčných plánov udržateľného energetického 

rozvoja zameraných na zmiernenie zmeny klímy, predovšetkým pri výpočte 

inventúr emisií. 

Nástroj na pomoc pri adaptácii 

miest 

Obsahuje pokyny v jednotlivých krokoch na prípravu stratégií a plánov na 

adaptáciu na zmenu klímy. 

Stručné referenčné príručky 

Ďalšie praktické pokyny a príklady na témy, ako sú monitorovanie akčného 

plánu, spoločný prístup k vypracovaniu akčného plánu a finančné možnosti 

dostupné pre vykonávanie akčných plánov.  

E-learningová platforma 

Obsahuje praktické pokyny, odporúčania, príklady a virtuálne ukážky 

súvisiace s prípravou, realizáciou, monitorovaním a financovaním akčných 

plánov vrátane zmiernenia a adaptácie. 

 

Ak máte nejaké otázky alebo potrebujete pomoc pri vypĺňaní vzoru, obráťte sa na oddelenie 

asistenčných služieb (helpdesk): 

- V otázkach súvisiacich s vyplnením vzoru SECAP, otázkach metodických požiadaviek Dohovoru 

alebo použitia možnosti Môj Dohovor (extranet): 

kancelária Dohovoru primátorov a starostov – info@eumayors.eu 

- V špecifickejších technických otázkach o metodických požiadavkách alebo problémoch súvisiacich 

s použitím aplikácie na predbežnú on-line kontrolu a vypracovanie správy spätnej väzby: 

Spoločné výskumné centrum – JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu 

 

 

  

mailto:info@eumayors.eu
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0
http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.dohovorprimatorovastarostov.eu/sign-in_sk.html
mailto:
mailto:JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
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Naším dlhodobým cieľom je, aby sa Haag do 

roku 2040 stal klimaticky neutrálnym 

mestom odolným voči zmene klímy. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Haagu, Holandsko, 2011, 

Klimatický plán Haagu  

 

KROK I – VYPLNENIE VZORU 
 

 

ODDIEL I – VZOR SECAP  
 

 
STRATÉGIA 
V prvej časti sa uvádza prehľad celkovej stratégie. Ak ste vypracovali akčný plán udržateľného 

energetického rozvoja (SEAP) do roku 2020, nahliadnite do príručky Pokyny na podávanie správ 

o akčných plánoch udržateľného energetického rozvoja a monitorovaní
4
. Ak ste vypracovali plán 

SECAP do roku 2030, táto časť sa týka stratégie zmiernenia aj stratégie adaptácie. 

 

 

1. Vízia  

Na tomto mieste definujte dlhodobú víziu, ktorá sformuje budúcnosť klímy a energie z udržateľných 

zdrojov vo vašej obci. Mala by zahŕňať informácie týkajúce sa hlavných medzníkov, prioritných 

sektorov, požadovaných (sociálnych/environmentálnych/hospodárskych) výsledkov a potenciálnych 

prínosov alebo príležitostí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Záväzky 

Prvé polia sa týkajú celkového cieľa (cieľov) zmiernenia, ktorý je vyjadrený v percentuálnom znížení 

emisií CO2. Mali by ste si stanoviť cieľ aspoň 40 % zníženia do roku 2030. Ak ste prijali aj záväzky 

Dohovoru na rok 2020, môžete zahrnúť cieľ na rok 2020, ktorý zodpovedá minimálne 20 % zníženiu. 

Musíte uviesť základný rok, v porovnaní s ktorým stanovujete cieľ. Ak akčný plán obsahuje viac ako 

jeden cieľ, dôrazne vám odporúčame zachovať rovnaký základný rok.  

 

 

 

Cieľ môže byť stanovený ako absolútne zníženie (percentuálny podiel množstva emisií CO2 

                                                      
4
 K dispozícii na adrese http://www.dohovorprimatorovastarostov.eu > Knižnica. 

http://http/www.dohovorprimatorovastarostov.eu
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Prijali sme miestny environmentálny cieľ znížiť svoju emisnú stopu. Chceme 

dosiahnuť, aby mesto do roku 2050 dosiahlo udržateľnú a prijateľnú úroveň 

emisií oxidu uhličitého (CO2). V záujme dosiahnutia cieľa sa priemerná 

úroveň emisií vyjadrená v ekvivalente CO2 na osobu v Göteborgu bude 

musieť znížiť zo súčasnej úrovne približne 10 ton na osobu na úroveň menšiu 

než 2 tony na osobu. Prijali sme aj predbežný cieľ, podľa ktorého sa do roku 

2020 úroveň emisií CO2 zníži aspoň o 30 % v porovnaní s úrovňami v roku 

1990. 
Göteborg, Švédsko, Energeticky efektívne mesto 

 

 

 

v základnom kroku) alebo ako zníženie na obyvateľa. V druhom prípade sa emisie základného roka 

vydelia počtom obyvateľov v rovnakom roku a percentuálny cieľ zníženia emisií sa vypočíta na tomto 

základe. Výpočet zníženia na obyvateľa sa vo všeobecnosti využíva na jednoduchšie sledovanie 

pokroku, ak sa predpokladá významná zmena počtu obyvateľov. Vyberte možnosť, ktorá zodpovedá 

vašej voľbe. Ak si vyberiete cieľ zníženia na obyvateľa, určite prognózy počtu obyvateľov podľa 

príslušných časových rámcov.  

 

Pokiaľ máte dlhodobejší cieľ, t. j. po roku 2030, môžete špecifikovať aj svoj cieľ zníženia vrátane 

základného roka a časového rámca, na ktorý sa cieľ vzťahuje. Upozorňujeme, že záväzok prijatý v 

rámci Dohovoru súvisí s cieľmi EÚ na rok 2030 (a 2020), preto cieľ zníženia CO2 sa musí stanoviť na 

tieto roky. Ak ste v akčnom pláne stanovili len dlhodobý cieľ, bude potrebné, aby ste extrapolovali cieľ 

na rok 2030 (a 2020) a zahrnuli ho do svojho akčného plánu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V druhom poli, ktoré odkazuje na cieľ (ciele) adaptácie, uveďte adaptačné ciele vašej obce (ak ste 

ich stanovili) vrátane cieľa a základného roka (podľa okolností), a to formou slovného opisu alebo 

vyčíslenia. Podľa potreby môžete pridať riadky a uviesť čo najkonkrétnejšie informácie. 
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3. Vytvorené/pridelené koordinačné a organizačné štruktúry 

V tomto poli máte uviesť krátky opis osobitných administratívnych štruktúr, ktoré váš miestny 

orgán verejnej správy vytvoril alebo poveril realizáciou vášho akčného plánu v rámci iniciatívy 

Dohovor primátorov a starostov.  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

4. Pridelená kapacita pracovníkov 

Na tomto mieste vyberte inštitúcie, ktoré pridelili personál na prípravu vášho akčného plánu. Táto 

časť obsahuje aj nepovinné polia, v ktorých sa uvádza počet pracovných miest s ekvivalentom 

plného pracovného času. Ak sú vám tieto informácie známe, uveďte ich, keďže môžu byť prínosné 

pre ostatné obce, ktoré sa chcú pripojiť k Dohovoru a začať plánovanie v oblasti energetiky a klímy. 

 

 

 

Upozorňujeme, že pracovné miesta s ekvivalentom plného pracovného času sa vymedzujú ako 

celkový počet odpracovaných hodín vydelený priemerným počtom hodín odpracovaných za rok 

v zamestnaniach na plný úväzok. Ekvivalent plného pracovného času 1,0 znamená, že daná osoba je 

rovnocenná pracovníkovi na plný pracovný úväzok, zatiaľ čo ekvivalent plného pracovného času 0,5 

ukazuje, že pracovník je zamestnaný iba na polovičný úväzok. 

Okrem toho môžete špecifikovať predpokladaný stav personálu v priebehu vykonávania akčného 

plánu. Bude sa aktualizovať vo fáze monitorovania.  

 

 

Bratislava zriadila novú pracovnú skupinu pre adaptáciu na zmenu klímy 

v čele s kanceláriou hlavného architekta, ktorú tvoria napríklad 

zástupcovia z odboru riadenia strategických projektov a finančných 

zdrojov, životného prostredia, sociálnych vecí, dopravy a infraštruktúry. 

Členmi skupiny sú aj zástupcovia vedeckých organizácií (t. j. Univerzity 

Komenského v Bratislave), Bratislavských vodární, ako aj mimovládnych 

organizácií. 

Bratislava, Slovensko 
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Do fázy prípravy akčného plánu sa zapojili občania a miestne 

zainteresované strany formou zberu údajov pre východiskovú 

inventúru emisií a do konzultácií plánu. Okrem toho sa na 

oficiálnom webovom sídle mesta pravidelne uverejňovali aktuálne 

informácie o akčnom pláne. 

Obec Kościerzyna, Poľsko, 2012, Akčný plán udržateľného energetického 

rozvoja 

 

 

5. Zapojenie zainteresovaných strán a občanov 

Na tomto mieste špecifikujte, akým spôsobom sa zainteresované strany a občania zapojili do prípravy 

vášho akčného plánu (t. j. aké boli spôsoby zapojenia – verejná konzultácia, pracovné skupiny, fórum, 

semináre, stretnutia s ďalšími obcami, koľko ľudí sa zapojilo) a ako plánujete ich zapojenie do 

následného vykonávania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Celkový rozpočet na vykonávanie a finančné zdroje 

Táto časť je venovaná predpokladanému rozpočtu na celé obdobie realizácie opatrení uvedených 

v akčnom pláne. Je rozdelená na rozpočet určený na vykonávanie opatrení v oblasti zmiernenia 

a v oblasti adaptácie. Najskôr by ste mali uviesť, či váš rozpočet pochádza len z vlastných 

prostriedkov verejného orgánu miestnej správy a/alebo aj od iných subjektov. Ďalej by ste mali 

spresniť peňažnú sumu v eurách rozdelenú na investičné a neinvestičné náklady, ako aj obdobie, 

ktorého sa týka uvedený rozpočet. Jediným poľom, ktorého vyplnenie sa vyžaduje, je pole Investície 

miestneho orgánu verejnej správy na zmiernenie, ak ste však odhadli ďalšie náklady, môžete ich 

oznámiť samostatne pre adaptáciu. Môžete uviesť celkový predpokladaný rozpočet od iných subjektov 

alebo ho konkrétnejšie rozdeliť do rôznych zdrojov, t. j. národných fondov a programov, fondov 

a programov EÚ a súkromných zdrojov. Všetky tieto informácie budú mimoriadne dôležité na úrovni 

EÚ a na vnútroštátnej úrovni v záujme pochopenia sumy vyčlenenej na miestnej úrovni pre opatrenia 

v oblasti energie a klímy. 

 

 

 

Upozorňujeme, že investície sa týkajú konkrétne kapitálu určeného na investovanie, zatiaľ čo 

neinvestičné náklady zahŕňajú všetky prevádzkové a bežné náklady, napr. náklady na údržbu 

a personál, ako aj ostatné neinvestičné výdavky, ako je napríklad organizácia informačných kampaní. 
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Celkové predpokladané investície poskytnuté do roku 2020 

na vykonávanie akčného plánu udržateľného energetického 

rozvoja mesta Funchal dosahujú 238,77 milióna eur. Z tejto 

investície poskytne 10,4 % obec Funchal, 20,1 % občania 

a 69,4 % súkromné a verejné spoločnosti a organizácie. 

 
Obec Funchal, Portugalsko, 2012, Akčný plán udržateľného 

energetického rozvoja 

Riadiaci výbor a pracovná skupina Dohovoru primátorov a starostov budú 

zodpovedať za monitorovanie, kontrolu a hodnotenie pokroku pri vykonávaní 

opatrení. Tieto dva orgány sa budú pravidelne stretávať (raz za tri mesiace) 

a overovať dosiahnutý pokrok. Pokiaľ by došlo k omeškaniam v rámci 

postupu, prijmú sa nápravné opatrenia s cieľom opäť dodržať časový 

harmonogram predpokladaných opatrení a očakávaných výsledkov. 

Obec Hersonisos, Grécko, 2012, Akčný plán udržateľného energetického rozvoja 

 

Celkové náklady na vykonanie zahŕňajú investičné a neinvestičné náklady a vzťahujú sa na investičné 

náklady alebo sumu pôvodne investovanú do vykonávania opatrení predstavených v akčnom pláne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Postup monitorovania 

Na tomto mieste opíšte, ako plánujete monitorovať vykonávanie akčného plánu (napr. počet 

plánovaných preskúmaní, príslušný časový rámec atď.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Posúdenie možností adaptácie 

V tomto oddiele máte opísať, ako vaše mesto posudzuje možnosti adaptácie, teda postup pri určovaní 

a stanovovaní poradia možností adaptácie na zmenu klímy a ich hodnotenia z hľadiska kritérií, ako sú 

dostupnosť, prínosy, náklady, efektívnosť, účinnosť a uskutočniteľnosť. Opíšte spôsob (spôsoby) 

(napr. analýza nákladov a prínosov, uplatnenie viacerých kritérií pri analýze, rozhodnutie 

Súčasné prístupy k monitorovaniu sa koordinujú prostredníctvom 

obchodných partnerov pre politiku a komunikáciu. V záujme prechodu 

k formálnejšiemu postupu v oblasti rizika a zraniteľnosti sa k monitorovaniu 

bude pristupovať novým spôsobom. Nový prístup zahrnie ad-hoc 

aktualizácie posudzovania klimatického rizika a zraniteľnosti, ako aj 

štruktúrovanejšie preskúmanie každé 2 roky. Len čo bude postup 

pripravený, začne sa pravidelnejšie monitorovať vykonávanie stratégie 

adaptácie na zmenu klímy. 

Newcastle upon Tyne, Spojené kráľovstvo 
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zainteresovaných strán, pokus a sledovanie) a hlavné výsledky.  

 

9. Stratégia v prípade extrémnych poveternostných javov 

Tento oddiel sa zameriava na stratégiu miestneho orgánu verejnej správy pri konkrétnom riešení 

situácií extrémnych poveternostných javov. Uveďte extrémny poveternostný jav v minulosti, ktorý 

možno pripísať zmene klímy. Podrobnejšie opíšte súčasné opatrenia na riadenie rizika, obnovu 

a rekonštrukciu po katastrofe. Opíšte, ako ste sa poučili z extrémneho poveternostného javu alebo či 

existuje postup, ako zohľadniť poučenie pri plánovaní či dlhodobej stratégii adaptácie s cieľom znížiť 

budúce následky extrémnych škôd súvisiacich s počasím. Extrémne poveternostné javy možno 

chápať ako javy, ktoré vedú k bezprostrednému rozsiahlemu poškodeniu alebo ku katastrofám, ako aj 

k trvalým a dlhodobým škodám. Môže ísť okrem iného o povodne, vlny horúčav, sucho, lesné požiare, 

prietrže mračien, búrky a ďalšie extrémne prejavy počasia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Po extrémnych prejavoch počasia a povodniach v lete 2002 mesto 

Münster vypracovalo akčný plán pre povodne s cieľom zlepšiť 

výmenu informácií, zvýšiť informovanosť, znížiť riziko škôd 

a zmierniť rozsah povodní. Akčný plán viedol k vytvoreniu 

priestoru širokého 30 až 50 metrov pozdĺž okrajov vodných 

útvarov, v ktorom sa nesmie stavať.  

Münster, Nemecko 
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INVENTÚRY EMISIÍ 
V tejto časti začnete vyplnením východiskovej inventúry emisií (VIE). V prípade, že ste v čase 

predloženia plánu SECAP už uskutočnili inú inventúru emisií, môžete po vyplnení VIE pridať 

Monitorovanie inventúry emisií (MIE). V časti venovanej inventúram emisií budete oznamovať údaje 

týkajúce sa konečnej spotreby energie, miestnej výroby energie (ak existuje) a emisných faktorov 

použitých pri výpočte emisií CO2. 

 

 

1. Rok inventúry  

Prvý rok inventúry sa vzťahuje na základný rok, t. j. rok, v porovnaní s ktorým sa merajú úspechy pri 

znižovaní emisií v cieľovom roku. V on-line vzore je základný rok vopred vyplnený, keďže je presne 

určený v rámci celkového cieľa zníženia emisií CO2 v časti Stratégia. Pokiaľ pridáte MIE, mali by ste 

zároveň uviesť, na ktorý rok sa vzťahuje. 
 

 

2. Počet obyvateľov v roku inventúry 

Na tomto mieste uveďte počet obyvateľov v roku inventúry. 

  

 

3. Emisné faktory 

Emisné faktory sú koeficienty, ktoré kvantifikujú emisie na jednotku činnosti. Emisie CO2 sa počítajú 

pre jednotlivé energetické nosiče tak, že konečná spotreba energie sa vynásobí príslušným emisným 

faktorom. Možné sú dva prístupy: 

 IPCC
5
 – emisné faktory pre spaľovanie palív – založené na obsahu uhlíka v jednotlivých 

palivách; 

 LCA (posudzovanie životného cyklu) – emisné faktory pre celkový životný cyklus 

jednotlivých energetických nosičov, t. j. nielen emisie skleníkových plynov, ktoré vznikajú pri 

spaľovaní paliva, ale aj emisie celého reťazca zásobovania energiou. 

Označte políčko zodpovedajúce vášmu výberu emisných faktorov. 

 

 

4. Jednotka vykazovania emisií 

Označte políčko zodpovedajúce vybranej jednotke vykazovania emisií: 

 tony CO2 – ak ste si vybrali oznamovanie len emisií CO2; 

 tony ekvivalentu CO2 – ak ste si vybrali možnosť zahrnúť aj ďalšie skleníkové plyny, ako sú 

CH4 a N2O, napríklad zo sektorov, ktoré nesúvisia s energetikou, ako je nakladanie s odpadmi 

a odpadovou vodou.  

 

5. Metodické poznámky 

Na tomto mieste uveďte metodické poznámky, ktoré považujete za dôležité pre pochopenie vašej 

inventúry emisií. Môžete presnejšie uviesť aj zdroje údajov použité pri zbere údajov o konečnej 

spotrebe energie, výrobe energie alebo iných relevantných údajov (napríklad národné štatistické 

orgány, dodávatelia energie a prevádzkovatelia sietí, prieskumy atď.). Tieto informácie môžu byť 

užitočné pre ostatných signatárov, najmä pre signatárov z vašej krajiny.  

                                                      
5
 Medzivládny panel o zmene klímy. 
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6. Výsledky inventúry emisií 

Tento oddiel je rozdelený na tri hlavné časti: 

A) Konečná spotreba energie –v ktorej by ste mali oznámiť údaje o konečnej spotrebe energie 

podľa jednotlivých sektorov a energetických nosičov. 

B) Zásobovanie energiou – v ktorej by ste mali oznámiť údaje súvisiace s obecnými nákupmi 

ekologickej elektrickej energie a miestnou výrobou energie (ak sa uplatňuje). 

C) Emisie CO2 – v ktorej by ste mali oznámiť uplatnené emisné faktory a umožniť automatický 

výpočet emisií CO2. 

 

 

A) KONEČNÁ SPOTREBA ENERGIE 

V on-line vzore vyberte sektory, ktoré sú zahrnuté do inventúry emisií a pre ktoré by ste radi oznámili 

údaje: označte príslušné políčka. Zobrazí sa tabuľka založená na vašom výbere. Vo verzii vzoru vo 

formáte Excel sa zobrazí úplná tabuľka. 

 

 

 

V súvislosti s iniciatívou Dohovoru primátorov a starostov boli vymedzené štyri kľúčové sektory 

Dohovoru. Považujú sa za hlavné sektory, v ktorých orgány miestnej samosprávy môžu ovplyvniť 

spotrebu energie a následne znížiť súvisiace emisie CO2. 

 

Kľúčové sektory Dohovoru sú vo vzore označené ikonou „kľúča“. Ide o tieto sektory: 

 obecné budovy, zariadenia/vybavenie, 

 Terciárne (iné ako obecné) budovy, zariadenia/vybavenie 

 Obytné budovy 

 Doprava 

 

Na základe vášho výberu sa zobrazí tabuľka konečnej spotreby energie, ktorú je potrebné vyplniť. 

Vo verzii vzoru vo formáte Excel je uvedená celá tabuľka, v ktorej môžete skryť riadky nesúvisiace 

s vašou konkrétnou situáciou.  

 

Prvý stĺpec tabuľky sa vzťahuje na sektory a nasledujúce stĺpce na energetické nosiče (napr. 

elektrinu, teplo/chlad, zemný plyn atď.) použité v príslušných sektoroch na území miestneho orgánu 

verejnej správy. Konečná spotreba energie sa vykazuje v MWh pre jednotlivé energetické nosiče 
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a sektory za daný rok.  

 

 

 

 Sektory 

V tabuľke 3 je uvedený opis sektorov, ktoré možno zahrnúť do inventúry emisií v rámci makrosektora 

Budovy, zariadenia/vybavenie a odvetvia. 

 

Tabuľka 3 – Sektory zahrnuté do inventúry emisií v rámci možností Budovy, zariadenie/vybavenie a odvetvia. 

Sektor Opis 

Obecné budovy, 

zariadenie/vybavenie 

Budovy a zariadenia, ktoré vlastní miestny orgán verejnej správy. Vybavenie sa 

vzťahuje na subjekty, ktoré spotrebúvajú energiu, ktoré však nie sú budovami 

(napr. čistiarne odpadových vôd). 

Terciárne (iné ako obecné) 

budovy, 

zariadenia/vybavenie  

Budovy a vybavenie terciárneho sektora (služby), napr. kancelárie súkromných 

spoločností, banky, obchodné a maloobchodné činnosti, nemocnice atď.  

Obytné budovy 
Budovy, ktoré sa využívajú predovšetkým ako obytné budovy. Do tohto sektora 

sa zahŕňa aj sociálne bývanie. 

Verejné osvetlenie 

Verejné osvetlenie, ktoré vlastní alebo spravuje miestny orgán verejnej správy 

(napr. pouličné osvetlenie a semafory). Verejné osvetlenie iné ako obecné je 

zahrnuté do sektora Terciárne budovy, zariadenia/vybavenie. 

Odvetvia 

Mimo 

systému 

ETS 

Vzťahuje sa na výrobné a stavebné odvetvia, ktoré nie sú zahrnuté do systému 

EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS). 

V rámci 

systému 

ETS 

Vzťahuje sa na výrobné a stavebné odvetvia, ktoré sú zahrnuté do systému EU 

ETS. Neodporúča sa začleniť ich do inventúry emisií okrem prípadov, keď boli 

zahrnuté do predchádzajúcich energetických plánov a inventúry emisií CO2 

miestneho orgánu verejnej správy. 

Iné 

Budovy, zariadenia a strojové vybavenie v primárnom sektore 

(poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybné hospodárstvo), napríklad 

skleníky, chovné zariadenia, zavlažovanie, poľnohospodárske stroje a rybárske 

plavidlá. 
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Sektor Doprava je rozdelený do troch podsektorov, ktoré sú uvedené v tabuľke 4. 

 

Tabuľka 4 – Podsektory zahrnuté do inventúry emisií v rámci sektora Doprava. 

Podsektor Opis 

Obecné vozidlá Vozidlá, ktoré vlastní a používa miestny orgán verejnej správy. 

Verejná doprava 
Autobusy, električky, metro, mestská železničná doprava a miestne trajekty 

určené na prepravu osôb. 

Súkromná a komerčná 

doprava 

Cestná, železničná a lodná doprava na území miestneho orgánu verejnej 

správy, ktorá sa vzťahuje na prepravu osôb a tovaru, neuvedená predtým v 

texte (napr. súkromné osobné automobily a nákladná doprava). 

 

Vzor ponúka príležitosť podávať správy na rôznych sektorových úrovniach s cieľom zabezpečiť pre 

signatárov určitú mieru flexibility. Vychádza sa predovšetkým zo skutočnosti, že dostupnosť údajov 

a postupy inventúry emisií rôznych miestnych orgánov verejnej správy, regiónov a krajín sa od seba 

líšia.  

 

Napríklad, ak nemáte k dispozícii údaje o spotrebe energie na úrovni jednotlivých sektorov (bytový, 

terciárny atď.) v makrosektore Budovy, zariadenia/vybavenie a odvetvia, môžete oznámiť súhrnné 

údaje na úrovni celého makrosektora. Na tento účel kliknite v on-line vzore na možnosť Upraviť 

čiastkové súčty a uveďte údaje o spotrebe energie podľa energetických nosičov týkajúce sa 

makrosektora Budovy, zariadenia/vybavenie a odvetvia. Rovnako postupujte v prípade, že nemáte 

k dispozícii údaje o doprave rozčlenené na údaje o obecných vozidlách, verejnej doprave, súkromnej 

a komerčnej doprave: oznámte len celkové údaje pre sektor Doprava. Aby ste ukázali, ktoré sektory 

ste zahrnuli do inventúry v on-line vzore, označte aj políčka zodpovedajúce jednotlivým sektorom 

zahrnutým do čiastočného súčtu na makrosektorovej úrovni, a to dokonca aj vtedy, keď nemôžete 

poskytnúť podrobné údaje.  

 

Dôrazne vám odporúčame uviesť v tabuľke A čo najúplnejší súbor údajov o spotrebe energie, ktorý 

máte k dispozícii. Len úplné vzory umožnia zostavenie relevantných štatistík o výsledkoch signatárov 

Dohovoru, ktoré sa budú oznamovať na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

Kľúčové sektory Dohovoru by mali byť zahrnuté do inventúry emisií. V prípade 

pridania dodatočných sektorov by sa mali v akčnom pláne naplánovať súvisiace 

opatrenia v uvedených sektoroch. Údaje by mali zahŕňať štyri kľúčové sektory 

plus ďalšie sektory, v ktorých chcete prijať opatrenia, aby ste mohli spracovať 

výsledok týchto opatrení pri monitorovaní inventúry emisií. 
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B) ZÁSOBOVANIE ENERGIOU  

V on-line vzore vyberte možnosti opisujúce rozmanitosť zásobovania energiou, a to označením 

príslušných políčok. Vo verzii vzoru vo formáte Excel sú uvedené úplné tabuľky, v ktorých môžete 

skryť tabuľky nesúvisiace s vašou konkrétnou situáciou. Ak váš miestny orgán verejnej správy 

nenakupuje ekologickú elektrickú energiu alebo ak nemáte žiadne miestne podniky na výrobu energie, 

môžete prejsť priamo k časti C: Emisie CO2. 

 

 

 

Podľa toho, ktoré políčko označíte, budete požiadaní o vyplnenie ďalších údajov. V Tabuľka 5 je 

uvedený zoznam možností zásobovania energiou, ako aj príslušné tabuľky, ktoré sa majú vyplniť vo 

vzore. 

 

Tabuľka 5 – Možnosti zásobovania energiou a príslušné tabuľky, ktoré sa majú vyplniť vo vzore. 

Možnosti zásobovania energiou Tabuľka 

Obecné nákupy certifikovanej ekologickej elektrickej energie B1 

Miestna výroba elektriny/výroba 

distribuovanej elektriny 

Veterná 

B2 
Vodná 

Fotovoltika 

Geotermálna 

Zariadenia na kombinovanú výrobu 

tepelnej a elektrickej energie B3 

Iné 

Zariadenia na miestne 

vykurovanie/chladenie 

Zariadenia na kombinovanú výrobu 

tepelnej a elektrickej energie 
B4 

Diaľkové vykurovanie (len teplo) 

Iné 

 

 

B1. Obecné nákupy certifikovanej ekologickej elektrickej energie 

Ak miestny orgán verejnej správy nakupuje certifikovanú ekologickú elektrickú energiu, uveďte objem 

nakúpenej elektriny (v MWh). Certifikovaná ekologická elektrická energia znamená energiu 

vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie s potvrdením o pôvode podľa článku 15 smernice 

2009/28/ES. 
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Ak používate emisné faktory IPCC, emisný faktor certifikovanej ekologickej elektriny je automaticky 

nula. Ak používate emisné faktory LCA, mali by ste uviesť emisný faktor CO2 pre nakúpenú 

elektrinu. 

 

 

 

 

B2. Miestna výroba elektriny/výroba distribuovanej elektriny (len energia z obnoviteľných 

zdrojov) 

V prípade elektriny vyrobenej výlučne z obnoviteľných zdrojov energie by ste mali spresniť 

príslušné množstvo elektriny vyrobenej na mieste (v MWh). Môžete si vybrať, či oznámite 

množstvo podľa jednotlivých druhov zariadení alebo len celkový súčet pre prípad, že nemáte 

k dispozícii podrobné informácie. 

 

 

 

Ak používate emisné faktory IPCC, emisný faktor elektriny z obnoviteľných zdrojov je automaticky 

nula. Ak používate emisné faktory LCA, mali by ste uviesť emisný faktor CO2 pre vyrobenú elektrinu 

z obnoviteľných zdrojov. 

 

Aby ste sa mohli rozhodnúť, či do inventúry zahrniete alebo nezahrniete elektrárne na výrobu elektriny 

z obnoviteľných zdrojov, preštudujte si diagram rozhodovania v príručke (časť II, podkapitola 

o emisných faktoroch). 

 

 

B3. Miestna výroba elektriny/výroba distribuovanej elektriny 

V prípade kombinovaných zariadení na výrobu tepla a elektriny (KVET), ktoré vyrábajú zároveň teplo 

aj elektrinu, príp. iných zariadení neuvedených v zozname, by ste mali oznámiť množstvo vyrobenej 

elektriny (v MWh), a to z obnoviteľných aj neobnoviteľných zdrojov energie. Keďže niektoré 

Upozorňujeme, že treba zahrnúť len ekologickú elektrickú energiu nakúpenú 

miestnym orgánom verejnej správy. V tejto súvislosti by sa nemala započítať 

ekologická elektrická energia zakúpená inými aktérmi. 

 

http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
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zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektriny využívajú dvojaké palivo (alebo používajú záložné 

palivo), je dôležité rozlíšiť výrobu elektriny z obnoviteľných a iných ako obnoviteľných zdrojov. Zároveň 

by ste mali oznámiť množstvo energetických zdrojov použitých na výrobu elektriny (v MWh), ako 

aj množstvo emisií CO2 (v tonách) súvisiace s výrobou elektriny (z obnoviteľných aj neobnoviteľných 

zdrojov energie). 

 

 

 

V prípade kombinovaných zariadení na výrobu tepla a elektriny na tomto mieste oznamujete len 

vyrobenú elektrinu. Vyrobené teplo/chlad oznámite v ďalšej tabuľke (B4). Budete musieť oznámiť 

samostatné číselné údaje pre množstvo energetických zdrojov použitých pri výrobe elektriny 

(v tabuľke B3) a pri výrobe tepla (v tabuľke B4). Odporúča sa použitie rovnice uvedenej v príručke 

(časť II, podkapitola o emisných faktoroch) s cieľom určiť spotrebu paliva na výrobu elektriny a na 

vykurovanie/chladenie. 

 

Aby ste sa mohli rozhodnúť, či do inventúry zahrniete alebo nezahrniete kombinované zariadenia na 

výrobu elektriny a tepla, preštudujte si diagram rozhodovania v príručke (časť II, podkapitola 

o emisných faktoroch). 

 

 

B4. Zariadenia na miestne vykurovanie/chladenie 

Ak sa teplo/chlad dodáva ako komodita koncovým používateľom na území miestneho orgánu verejnej 

správy, uveďte množstvo vyrobeného tepla/chladu (v MWh), a to z obnoviteľných 

i neobnoviteľných zdrojov energie. Zároveň by ste mali oznámiť množstvo energetických zdrojov 

použitých na výrobu tepla/chladu, ako aj množstvo emisií CO2 (v tonách) súvisiace s výrobou 

tepla/chladu (z obnoviteľných aj neobnoviteľných zdrojov energie). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Upozorňujeme, že v zásade by celkové množstvo vyrobeného tepla/chladu malo 

byť veľmi blízke množstvu spotrebovaného tepla/chladu oznámeného 

v tabuľke A. 

http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
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C) EMISIE CO2 

 

 

C1. Emisné faktory 

Uveďte emisné faktory, ktoré ste použili pri výpočte emisií CO2. Východiskové emisné faktory 

paliva môžete zobraziť nad poľami na zadávanie údajov v tabuľke C1. Emisné faktory sa zobrazia 

podľa voľby emisného faktora a vopred vybranej jednotky vykazovania. Ak ste použili tieto 

východiskové hodnoty, stačí, ak ich vyberiete.  

 

Zoznam východiskových emisných faktorov, vrátane faktora pre elektrinu, je uvedený v prílohe I. Tieto 

emisné faktory možno nahradiť emisnými faktormi špecifickými pre vašu krajinu na základe 

podrobných vlastností palív používaných na danom území. 

 

Pokiaľ ide o emisný faktor pre elektrinu, mali by ste oznámiť svoj národný emisný faktor pre 

elektrinu (NEEFE) a podľa okolností miestny emisný faktor pre elektrinu (EFE). Miestny emisný faktor 

pre elektrinu sa uplatňuje len vtedy, keď na území miestneho orgánu verejnej správy existujú miestne 

závody na výrobu energie. V Tabuľka 6 je uvedený prehľad národných a miestnych emisných faktorov 

pre elektrinu. 

 

Tabuľka 6 – Rozdiel medzi národnými a miestnymi emisnými faktormi pre elektrinu. 

Emisný 

faktor 
Vymedzenie pojmu Kedy sa uplatňuje? 

Národný 

(NEEFE) 

Emisný faktor pre elektrickú energiu, ktorá nebola 

vyrobená na mieste. Vzťahuje sa na energetický 

mix použitý na výrobu elektriny dodávanej do 

celoštátnej alebo regionálnej siete. 

Ak sa na mieste nevyrába žiadna elektrina 

a ak obec nenakupuje žiadnu ekologickú 

elektrickú energiu. 

Miestny  

(EFE) 

Emisný faktor upravený pre miestne vyrobenú 

elektrinu a/alebo nákupy ekologickej elektrickej 

energie. 

Ak máte na území miestneho orgánu 

verejnej správy miestne zariadenia na 

výrobu elektriny a/alebo ak obec nakupuje 

certifikovanú ekologickú elektrickú energiu. 

 

 

Emisný faktor miestnej elektriny sa počíta pomocou vzorca opísaného v príručke (časť II, 

podkapitola o emisných faktoroch). 

 

Podobne by emisný faktor pre vykurovanie/chladenie (EFH) mal odrážať energetický mix použitý 

na vykurovanie/chladenie, ktorý je uvedený v tabuľke A. Vypočíta sa pomocou vzorca uvedeného 

v príručke (časť II, v podkapitole o emisných faktoroch). 

 

 

C2. Začlenenie sektorov, ktoré nesúvisia s energiou 

Podľa vlastného uváženia môžete do inventúry začleniť zdroje emisií, ktoré nesúvisia s energiou, 

pokiaľ váš akčný plán zahŕňa opatrenia na zmiernenie týchto emisií. Ak je napríklad jedným z vašich 

opatrení zavedenie obnovy skládkového plynu, môžete sa rozhodnúť zahrnúť emisie CH4 zo skládok.  

 

http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
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Príklad váženého emisného faktora: Ak sa spotreba zemného plynu vyskytne 

v dvoch sektoroch: Obecné budovy, zariadenia/vybavenie a Doprava, príslušné 

emisné faktory sa líšia. Prvý zodpovedá stacionárnemu spaľovaniu a druhý 

mobilnému spaľovaniu. V tomto prípade možno emisný faktor zemného plynu, ktorý 

sa má uviesť v tabuľke C1, vypočítať vydelením celkových emisií (26 502 t ekv. CO2) 

celkovou konečnou spotrebou energie (130 000 MWh) s výsledkom 0,204 t 

ekv. CO2/MWh. 
 

Sektor 
Konečná spotreba 

energie (MWh) 
Emisný faktor 

(t ekv. CO2/MWh) 
Emisie 

(t ekv. CO2) 

Obecné budovy 100 000 0,202 20 200 

Doprava 30 000 0,210 6 302 

Spolu 130 000 - 26 502 

 

Toto políčko označte len vtedy, keby ste chceli oznámiť emisie zo sektorov uvedených v tabuľke 8. 

 

Tabuľka 7 – Sektory, ktoré nesúvisia so spotrebou energie. 

Sektor Opis 

Nakladanie s odpadmi 
Odkazuje na emisie, ktoré nesúvisia so spotrebou energie, napríklad CH4 zo 

skládok. 

Nakladanie s odpadovými 

vodami  

Odkazuje na emisie, ktoré nesúvisia so spotrebou energie, napríklad CH4 

a N2O z čistiarní odpadových vôd. 

Iné ako súvisiace 

s energiou 

Vzťahuje sa na ostatné sektory, ktoré nesúvisia s energiou. V tejto kolónke 

sú povolené záporné čísla pre prípad, že potrebujete oznámiť zníženie 

emisií dosiahnuté napríklad prostredníctvom tzv. zelenej infraštruktúry 

(neodporúča sa na dosiahnutie minimálneho cieľa 20 % zníženia a len 

vtedy, keď máte špecifickú metodiku a údaje na meranie všetkých 

zmien zásoby uhlíka na danom území). 

 

 

 

 

 

C3. Inventúra emisií 

Po vyplnení všetkých uvedených údajov v on-line vzore môžete kliknúť na tlačidlo Vytvoriť tabuľku 

emisií. Tabuľka s výsledkami inventúry emisií sa automaticky vypočíta ako súčin konečnej 

spotreby energie uvedenej v tabuľke A a zodpovedajúceho emisného faktora uvedeného 

v tabuľke C1. Vzorce sú súčasťou verzie vzoru vo formáte Excel. Ak integrovaný kontrolný systém určí 

nejaký problém súvisiaci s údajmi, v tejto fáze on-line vzoru sa zobrazí príslušné oznámenie. 

 

Upozorňujeme, že ak sa jeden z energetických nosičov uvedených v tabuľke A vzťahuje na dva alebo 

viac energetických nosičov v závislosti od sektora (napr. niekoľko fosílnych palív v stĺpci Ostatné 

fosílne palivá), odporúča sa vypočítať vážený emisný faktor pre daný energetický nosič. Preto by ste 

mali urobiť samostatné výpočty s rôznymi energetickými nosičmi a ich príslušnými emisnými faktormi 

a oznámiť príslušný priemerný emisný faktor v tabuľke C1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozorňujeme, že pri zahrnutí sektorov, ktoré nesúvisia s energiou, ako je 

napríklad nakladanie s dopadom a odpadovými vodami, sa emisie musia 

vykazovať v ekvivalente CO2. 
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OPATRENIA NA ZMIERNENIE ZMENY KLÍMY 
 

 

1. Názov  

Uveďte názov vášho akčného plánu. 

 

 

2. Dátum formálneho schválenia 

Uveďte dátum formálneho schválenia obecným zastupiteľstvom (alebo rovnocenným rozhodujúcim 

orgánom na inej úrovni nižšej ako celoštátna úroveň). Upozorňujeme, že plán by sa mal predložiť až 

po tom, ako ho schváli obecné zastupiteľstvo. Do tohto poľa nebudete môcť zadať dátum, ktorý 

bude v budúcnosti. 

 

 

3. Subjekt s rozhodovacou právomocou, ktorý schvaľuje plán 

Uveďte názov subjektu s rozhodovacou právomocou, ktorý schvaľuje plán.  

 

 

4. Webová stránka 

Uveďte prepojenie, prostredníctvom ktorého je možné zistiť viac informácií o vašom akčnom pláne. 

 

 

5. Vyhliadky do roku 2020 v prípade nezmenených okolností (ak sa tento prístup 

uplatňuje) 

Vývoj za nezmenených okolností alebo referenčný vývoj sa definuje ako prognóza dopytu po energii 

a prognóza emisií CO2 za predpokladu pokračovania súčasných trendov, pokiaľ ide o počet 

obyvateľov, hospodárstvo či technológie a pokiaľ nedôjde k žiadnym zmenám v súčasnej energetickej 

a klimatickej politike. Obvykle sa hovorí o scenári „nerobiť nič“. Ak ste pri príprave akčného plánu 

zvolili tento prístup, môžete na tomto mieste oznámiť svoje prognózy týkajúce sa konečnej spotreby 

energie (v MWh) a emisií CO2 (v tonách) v časových rámcoch zodpovedajúcich vašim cieľom, t. j. do 

roku 2020, 2030 a/alebo iného roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dublin si zvolil prístup založený na 

scenári. Vznikli tri scenáre: vývoj za 

nezmenených okolností, scenár 

č. 1, ktorý navrhuje súbor ľahko 

realizovateľných opatrení z hľadiska 

nákladov aj zložitosti a scenár č. 2, 

ktorý zahŕňa všetky opatrenia 

zohľadnené v scenári č. 1 plus 

nákladnejšie opatrenia, ktoré môžu 

priniesť väčšie zníženie CO2. 

Mestské zastupiteľstvo Dublinu a Codema, 2010, Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Dublinu na obdobie 

rokov 2010 – 2020  
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6. Metodické poznámky 

Na tomto mieste opíšte metodické poznámky, ktoré považujete za dôležité na pochopenie vášho 

akčného plánu. 

 

7. Odhady vplyvu opatrení v časovom rámci (časových rámcoch) plánu  

Ak ste zadali len východiskovú inventúru emisií, uvediete odhady vplyvu vašich opatrení vzhľadom 

na základný rok. Ide o možnosť 1, ktorá sa vyberie automaticky. Ak ste však stanovili vzdialenejší 

základný rok a vypočítali aj jeden alebo viac monitorovaní inventúry emisií (MIE), môžete oznámiť 

odhady vplyvu vašich opatrení v súvislosti s údajmi oznámenými v MIE. To je možnosť 2. 

Z rozbaľovacej ponuky vyberte inventúru emisií, na ktorú sa vzťahujú odhady. Ak použijete možnosť 2, 

oznámite opatrenia, ktoré sú potrebné na preklenutie medzery medzi emisiami v priebehu jedného 

z nedávnych rokov monitorovania a rokom 2020, zatiaľ čo cieľ sa aj tak vypočíta na základe VIE. 

 

 

 

Nasledujúce príklady vám možno pomôžu lepšie pochopiť, v ktorých prípadoch by mohol byť 

vhodnejší výber možnosti 2. 

 

Príklad 1: V období medzi VIE a nedávnym 

MIE sa emisie významne znížili. 

Podľa možnosti 2 oznamujete len opatrenia 

potrebné na preklenutie medzery medzi rokom 

MIE a cieľom v roku 2020. Upozorňujeme, že 

pokiaľ sa v období medzi rokom VIE a MIE, pred 

vykonaním plánu, dosiahlo významné zníženie, 

odporúča sa stanoviť na rok 2020 ambicióznejší 

cieľ než minimálnych 20 %. 

Príklad 2: V období medzi VIE a nedávnym 

MIE sa emisie významne zvýšili. 

V takom prípade, pokiaľ nezohľadníte vývoj 

v období medzi rokom VIE a MIE, môže hroziť 

riziko príliš nízkeho odhadu zníženia potrebného 

na dosiahnutie cieľa do roku 2020. Preto sa 

odporúča oznamovať zníženie CO2 potrebné na 

preklenutie medzery medzi rokom MIE a rokom 

2020. Nasledujúci graf vám pomôže lepšie si 

predstaviť rozdiel v odhadoch podľa rôznych 

možností. 

  

Obrázok 5 – Zníženie CO2 potrebné podľa možnosti 1 

a možnosti 2 – príklad 1. 

Obrázok 6 – Zníženie CO2 potrebné podľa možnosti 1 

a možnosti 2 – príklad 2. 

 

Upozorňujeme, že v prípade signatárov z krajín EÚ sa cieľ zníženia CO2 nestanovuje 

v súvislosti s vývojom za nezmenených okolností, ale v porovnaní s emisiami 

v základnom roku (VIE). 
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Ak ste naopak odhadli vplyv opatrení v porovnaní s vývojom za nezmenených okolností, budete si 

môcť vybrať možnosť 3.  

 

Ak váš akčný plán zahŕňa viac než jeden cieľ, dôrazne sa odporúča zachovať si rovnaký prístup 

s cieľom odhadnúť vplyv opatrení v rôznych časových rámcoch.  

 

 

 

 

8. Kľúčové opatrenia 

Cieľom tejto tabuľky je zhrnúť informácie týkajúce sa dlhodobých i krátkodobých opatrení na 

zmiernenie zmeny klímy naplánovaných v akčnom pláne. V prípade, že váš akčný plán obsahuje 

veľký počet opatrení, môžete oznámiť len tie z nich, ktoré považujete za kľúčové. Súhrny za jednotlivé 

sektory by však mali zahŕňať všetky činnosti uvedené v pláne. V záujme väčšej prehľadnosti je možné 

zoskupiť podobné opatrenia do jedného samostatného opatrenia (napr. montáž fotovoltických panelov 

na streche 10 obecných budov, s celkovým inštalovaným výkonom 80 kW). 

 

Podľa toho, aké záväzky ste prijali v rámci Dohovoru, t. j. na rok 2020, 2030 a/alebo iný rok, budete 

musieť uviesť odhadovaný vplyv opatrení v časovom rámci (časových rámcoch) vymedzenom vo 

vašom pláne.  

 

Ako prvý krok musíte do tabuľky zadať údaje na sektorovej úrovni. To znamená, že pre každý 

sektor, pre ktorý sú v akčnom pláne definované opatrenia, by ste mali oznámiť celkové odhadované 

náklady na vykonávanie (v eurách); odhadovanú úsporu energie (v MWh/a), vyrobenú energiu 

z obnoviteľných zdrojov (v MWh/a) a zníženie emisií CO2 (v tonách/a) v časovom horizonte 

(časových horizontoch) vášho plánu, pričom posledné tri položky sú povinné. Súhrnný údaj na 

sektor zodpovedá súčtu očakávaných úspor všetkých opatrení predpokladaných v akčnom pláne pre 

daný sektor. Nemusí nutne zodpovedať súčtu opatrení uvedených v tabuľke, keďže si môžete vybrať, 

že oznámite iba najdôležitejšie z nich. Dôrazne sa však odporúča, aby ste uviedli odhady pre čo 

najvyšší možný počet kľúčových opatrení. „Kontrolná“ kolónka s názvom Odhadované zníženie 

nesúvisiace so žiadnym oznámeným opatrením obsiahnutá v tabuľke vám ukáže rozdiel medzi 

celkovými odhadmi podľa sektorov a súčtom odhadov oznámených kľúčových opatrení.  

 

  

 

 

 

 

Nasledujúci krok spočíva v pridaní kľúčových opatrení. Ak ich chcete pridať v on-line vzore, kliknite 

v rámci príslušného sektora na ikonu Pridať opatrenie.     . Ak chcete opatrenie odstrániť, použite 

ikonu Odstrániť opatrenie:    a ak chcete opatrenie upraviť, kliknite na príslušnú ikonu Upraviť 

opatrenie     .  

 

Pri každom kliknutí na možnosť Pridať opatrenie v on-line vzore prejdete do príslušného formátu 

Upozorňujeme, že ak ste stanovili cieľ zníženia na obyvateľa, zníženie CO2 by sa 

malo vykázať v absolútnych hodnotách a vypočítať tak, že zníženie na 

obyvateľa sa vynásobí odhadovaným počtom obyvateľov v cieľovom roku. 

Upozorňujeme, že akčný plán by mal obsahovať opatrenia zamerané na kľúčové 

sektory Dohovoru: obecné budovy a zariadenia/vybavenie, terciárne budovy 

a zariadenia/vybavenie, obytné budovy a doprava. 
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opatrenia. V tabuľke 8 sú uvedené informácie, ktoré by ste mali uviesť pri jednotlivých opatreniach. 

Po vyplnení formulára budete presmerovaní do tabuľky, v ktorej sa zobrazí vaše opatrenie.  

 

 

 

Tabuľka 8 – Požadované polia na oznamovanie opatrení na zmiernenie zmeny klímy. 

Pole Opis  

Názov* Mali by ste uviesť názov opatrenia. 

Oblasť intervencie* 

Z rozbaľovacej ponuky by ste mali vybrať konkrétnu oblasť intervencie, na 

ktorú je vaše opatrenie zamerané. Ak sa vaše opatrenie týka napríklad 

tepelnej izolácie obytných budov, vyberiete oblasť intervencie Plášť budovy. ** 

Nástroj politiky* 

Z rozbaľovacej ponuky by ste mali vybrať nástroj politiky, ktorý sa používa pri 

vykonávaní opatrenia. Ak je vaše opatrenie zamerané napríklad na tepelnú 

izoláciu obytných budov, môžete sa rozhodnúť, že prijmete nový stavebný 

predpis pre nové domy, a vtedy nástroj politiky bude Stavebné normy. Pokiaľ 

máte opatrenia, pre ktoré neexistuje uplatniteľný nástroj politiky, vyberte 

možnosť Neuplatňuje sa. 

Pôvod opatrenia* 

Z rozbaľovacej ponuky by ste mali vybrať úroveň orgánu, ktorý inicioval 

opatrenie. Účelom tohto poľa je stanoviť, do akej miery vaše opatrenie závisí 

od ostatných úrovní politického rozhodovania. Ak napríklad existujú národné 

právne predpisy o používaní solárnych termálnych panelov v nových 

budovách a vy ste toto opatrenie začlenili do svojho akčného plánu, mali by 

ste vybrať možnosť Iné (vnútroštátne, regionálne...). Ak plánujete vymeniť 

autobusy za efektívnejšie alebo s nižším obsahom uhlíka v palive a rozhodlo 

o tom obecné zastupiteľstvo, mali by ste vybrať možnosť Miestny orgán 

verejnej správy.  

Zodpovedný orgán* 

Uveďte názov orgánu zodpovedného za vykonávanie jednotlivých opatrení. 

V rámci akčného plánu by ste mali priradiť zodpovednosť rôznym odborom 

miestneho orgánu verejnej správy. Môžu to byť aj tretie strany, ako sú 

napríklad dodávatelia energií, spoločnosti poskytujúce energetické služby, 

miestne energetické agentúry alebo provincie či regióny. 

Časový rámec vykonávania* 
Uveďte rok začatia a skončenia jednotlivých opatrení s cieľom rozlíšiť 

krátkodobé, strednodobé a dlhodobé opatrenia.  

Odhadované náklady na 

vykonávanie 

Uveďte odhady nákladov na vykonávanie jednotlivých opatrení (v eurách). 

Náklady na vykonávanie sa vzťahujú na požadovaný kapitál alebo sumu 
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Pole Opis  

pôvodne investovanú do vykonávania opatrenia plus súvisiace prevádzkové 

a bežné náklady v časovom rámci vykonávania daného opatrenia. Náklady na 

realizáciu preto zahŕňajú investičné aj neinvestičné náklady. Tieto informácie 

do určitej miery naznačia, ktoré opatrenia sú nákladovo najefektívnejšie.  

Odhady 

v časovom 

rámci 

(časových 

rámcoch) 

plánu 

Úspory energie 

Uveďte odhady úspor energie (v MWh/a), vyrobenej energie z obnoviteľných 

zdrojov (v MWh/a) a znížených emisií CO2 (v tonách/a) podľa časového rámca 

plánu, t. j. do roku 2020, 2030 a/alebo iného roku. Upozorňujeme, že údaje 

o úsporách energie a vyrobenej energii z obnoviteľných zdrojov budú závisieť 

od druhu opatrenia. Ak máte opatrenie týkajúce sa inštalácie fotovoltiky 

v budovách, jeho výsledkom bude vyrobená energia z obnoviteľných zdrojov, 

nie však úspory energie. V tomto prípade oznámite len očakávanú výrobu 

energie z obnoviteľných zdrojov a súvisiace zníženie emisií CO2, zatiaľ čo 

úspory energie budú nula. 

Výroba energie 

z obnoviteľných 

zdrojov 

Zníženie CO2 

*Povinné polia. 
**Podrobný zoznam kategórií a príkladov je uvedený v prílohe II. 

 

V prípade opatrení pridaných v rámci sektora dopravy budete mať stále možnosť označiť políčko v on-

line vzore s cieľom oznámiť, či je vaše opatrenie zamerané na obecné vozidlá, verejnú dopravu 

alebo súkromnú a komerčnú dopravu.  

 

Okrem toho môžete nepovinne uviesť, ktoré z uvedených opatrení na zmiernenie zmeny klímy majú 

kladný vplyv aj na adaptáciu na zmenu klímy na vašom území. Urobíte to tak, že vyberiete príslušné 

opatrenia na konci tabuľky v poli s názvom Opatrenie, ktoré ovplyvňuje aj adaptáciu.  

 

Po vyplnení povinných polí pre každé z kľúčových opatrení môžete niektoré opatrenia zvýrazniť ako 

príklady dobrej praxe (referenčné kritériá excelentnosti) prostredníctvom ikony Vybrať ako príklad 

dobrej praxe: na konci príslušného riadka tabuľky. Referenčné kritériá excelentnosti sú opatrenia, 

ktoré váš miestny orgán úspešne vykonal a ktoré boli veľmi prínosné. Ako príklady dobrej praxe 

možno označiť len prebiehajúce a dokončené opatrenia.  

 

Po kliknutí na ikonu s cieľom vybrať opatrenie ako príklad dobrej praxe v on-line vzore sa dostanete k 

formuláru príkladov dobrej praxe, v ktorom by ste mali uviesť podrobnejšie informácie o opatrení, 

a to krátky opis, finančné zdroje a kľúčové číselné údaje. Môžete zahrnúť aj prepojenia, ktoré umožnia 

nájsť viac informácií, obrázok, prepojenie na video alebo nahrať dokument vo formáte pdf. Vo verzii 

vzoru vo formáte Excel budete musieť prejsť na záložku BoE.  

 

Kľúčové číselné údaje zahrnuté do formulára BoE sa týkajú predovšetkým energie a finančných 

údajov. Kľúčové číselné údaje o energii sú údaje, ktoré boli uvedené v tabuľke Kľúčové opatrenia 

na zmiernenie, a to úspory energie, vyrobená energia z obnoviteľných zdrojov a znížené emisie CO2. 

Ide o povinné polia, ktoré sa musia vyplniť. Existuje aj nepovinný číselný údaj súvisiaci s počtom 

priamo vytvorených pracovných miest. Vzťahuje sa na pracovné miesta, ktoré sú vytvorené priamo 

na základe vykonávania opatrení v oblasti úspory energie alebo energie z obnoviteľných zdrojov, 

napríklad okrem iného pracovné miesta technikov pre zariadenia a inštaláciu, energetických 

audítorov, prevádzkovateľov verejnej dopravy, návrhárov ekologických budov, architektov a inžinierov. 

Zároveň máte možnosť pridať ďalšie číselné údaje, ktoré považujete za relevantné pre oznámenie 



30 

 

určitého opatrenia. Môže ísť napríklad o počet osobokilometrov najazdených vo verejnej doprave 

alebo počet kilometrov cyklistických ciest. Kľúčové finančné údaje umožňujú obciam ukázať 

nákladovo najefektívnejšie opatrenia, ktoré vykonali. Podrobný opis hlavných číselných údajov 

o financiách je uvedený v tabuľke 9 a 10. Tieto údaje nie sú záväzné. Ak uvediete údaje z tabuľky 9, 

systém automaticky vypočíta výsledné údaje, ako sú opísané v tabuľke 10. 

 

Tabuľka 9 – Opis vstupných finančných údajov uvedených vo formulári príkladov dobrej praxe (referenčných 

kritérií excelentnosti).  

Vstupné pole Opis 

Predpokladaná 

dĺžka trvania 

opatrenia 

Počet rokov, počas ktorých opatrenie bude prinášať úspory energie alebo znižovať 

emisie CO2. 

Uplatnená 

diskontná sadzba 

Uplatnená diskontná sadzba na diskontovanie finančných úspor a investičných 

nákladov. Táto sadzba sa používa na výpočet súčasnej hodnoty finančných úspor 

a čistej súčasnej hodnoty investícií. 

Prvý rok investícií Rok, v ktorom sa uskutočnila prvá investícia (rok 0). 

Finančné úspory Súčet ročných úspor energie (ES) vynásobený cenou energie (PE)*.  

Investičné 

náklady 
Dodatočné investície spojené so zefektívnením alebo znížením emisií CO2. 

Dodatočné 

náklady 

Náklady, ktoré nesúvisia s financovaním opatrenia, napr. náklady vynaložené na 

udržiavanie položky v dobrom a/alebo prevádzkyschopnom stave. (údržbové 

a prevádzkové náklady/ekvivalent plného pracovného času atď.) 

*Upozornenie: Ak je to možné, použite cenu energie (PE) súvisiacu s opatrením pre každý rok, v opačnom prípade použite PE 
v roku 1 ako referenčnom roku pre PE vo zvyšných rokoch.  

 

Tabuľka 10 – Opis výsledných finančných údajov uvedených vo formulári príkladov dobrej praxe (referenčných 

kritérií excelentnosti).  

Pole s výsledkami Opis 

Súčasná hodnota (PV) 

finančných úspor 

Súčet ročných úspor energie (ES) vynásobený cenou energie (PE) diskontovaný 

späť na súčasnú hodnotu podľa vzorca: 

F = ∑ t=1…n (ES*PE)/(1+r)t 
kde: 
ES = ročné úspory energie  
PE = cena energie  
r = diskontná sadzba 
t = roky investícií alebo roky finančných úspor 
n = predpokladaná dĺžka trvania opatrenia alebo finančných úspor  

Čistá súčasná hodnota 

(NPV) investícií 

Celkové finančné úspory mínus celková výška investícií vypočítaná za obdobie 

trvania opatrenia a diskontovaná späť na svoju súčasnú hodnotu podľa vzorca: 

NPVI = F - ∑ t=1…n It/(1+r)t  

kde: 
It = investície v roku t 
r = diskontná sadzba 
t = roky investícií alebo roky finančných úspor 
n = predpokladaná dĺžka trvania opatrenia alebo finančných úspor 
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Pole s výsledkami Opis 

Diskontované obdobie 

návratnosti 

 

Počet rokov, za ktoré sa investície vrátia. Vypočíta sa tak, že sa zohľadní 

prítomná hodnota (kumulatívneho diskontovaného) peňažného toku, pričom 

začiatok prvého obdobia sa považuje za bod nula podľa vzorca: 

Diskontované obdobie návratnosti = A+ 
𝐵

𝐶
 

kde: 
A = posledné obdobie s negatívnym diskontovaným kumulatívnym peňažným tokom 
B = absolútna hodnota diskontovaného kumulatívneho peňažného toku na konci 
obdobia A 
C = diskontovaný peňažný tok v priebehu obdobia po A 

Návratnosť investícií 

(NI) 

vypočítaná v % na rok. Očakávané (diskontované) finančné úspory mínus 

(diskontovaná) pôvodne investovaná suma/delené (diskontovanou) pôvodne 

investovanou sumou krát 100.  

 
Po vyplnení formulára budú vaše referenčné kritériá excelentnosti okamžite integrované do on-line 

katalógu príkladov dobrej praxe (referenčných kritérií excelentnosti). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
SPRÁVA O ZMIERNENÍ ZMENY KLÍMY 
 

Správa o zmiernení zmeny klímy sa vytvorí po vyplnení troch častí vzoru (Stratégia, Inventúry emisií 

a Opatrenia na zmiernenie zmeny klímy). Zameriava sa na názorné a stručné predstavenie 

informácií uvedených v týchto častiach vzoru. Prostredníctvom súhrnných číselných údajov a grafov 

stručne predstavuje najdôležitejšie výsledky VIE a kľúčové opatrenia uvedené v akčnom pláne. Na 

obrázkoch 8 a 9 je snímka výslednej správy.  

 

V on-line vzore si prostredníctvom jednoduchých zaklikávacích políčok Uverejniť môžete zvoliť, ktoré 

grafy chcete zobraziť v on-line katalógu akčných plánov, v rámci svojho verejného profilu signatára. 

Umožní vám to predstaviť dosiahnutý pokrok a úspechy širokej verejnosti a povzbudiť 

samohodnotenie a transparentné delenie sa o oznámené údaje. 

http://www.dohovorprimatorovastarostov.eu/actions/benchmarks-of-excellence_sk.html
http://www.dohovorprimatorovastarostov.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_sk.html
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Upozorňujeme, že miera podrobnosti grafov, ktoré zobrazíte v súhrnnej správe, 

závisí od miery úhrnnosti údajov zadaných do vzoru. 
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Kľúčové výsledky východiskovej inventúry emisií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 7 – Grafické znázornenie výsledkov inventúry emisií.  

1. Emisie skleníkových plynov 

a konečná spotreba energie na 

obyvateľa 

 

 

 

2. Rozčlenenie emisií skleníkových 

plynov podľa sektorov 

 

 

 

 

3. Rozčlenenie konečnej spotreby 

energie podľa sektorov 

 

 

 

4. Rozčlenenie konečnej spotreby 

energie podľa energetického nosiča 

(elektrina, teplo/chlad, fosílne palivá 

a obnoviteľné zdroje energie) 

 

 

5. Podiel miestnej výroby energie (ak 

bola oznámená) na celkovej konečnej 

spotrebe energie a miestnej výrobe 

elektriny a vykurovaní/chladení 

(z obnoviteľných a neobnoviteľných 

zdrojov) 
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Obrázok 8 – Grafické znázornenie kľúčových prvkov plánu SECAP v oblasti zmiernenia zmeny klímy. 

 

Po oznámení všetkých údajov nezabudnite pozorne skontrolovať vytvorené grafy, aby ste zistili 

prípadné chyby alebo polia, ktoré ste pri zadávaní údajov nevyplnili. 

 

Ak to bude potrebné, vo vyhradenom textovom poli môžete uviesť vysvetľujúce a/alebo analytické 

pripomienky na uľahčenie pochopenia grafov a tabuliek. Tieto pripomienky môžete uverejniť aj vo 

svojom verejnom profile. 

 

 

Kľúčové prvky plánu SECAP týkajúce sa zmierňovania zmeny klímy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cieľ zníženia emisií v % 

a v tonách na osobu 

 

7. Rozčlenenie očakávaného 

zníženia emisií skleníkových 

plynov v roku 2020 podľa 

sektorov 

 

8. Porovnanie emisií 

skleníkových plynov v základnom 

roku s predpokladanými emisiami 

na rok 2020 podľa: i) vývoja za 

nezmenených okolností (ak sa 

uplatňuje) a ii) vykonávania 

opatrení uvedených v pláne 

SECAP 

 

Textové pole Pripomienky 
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HODNOTIACA TABUĽKA ADAPTÁCIE 
 

Účelom Hodnotiacej tabuľky adaptácie je poskytnúť prehľad postavenia miestneho orgánu verejnej 

správy v procese adaptácie v určitom čase. V tejto záložke vyplníte kontrolný zoznam 

samohodnotenia, ktorý využíva systém hodnotenia na stupnici A-B-C-D (vysvetlený nižšie). 
 

 
 

Uveďte svoj stav (A až D, ako je opísané vyššie) v oddiele Vlastná kontrola stavu pre jednotlivé 

opatrenia, ktoré sa majú prijať v rámci rôznych krokov adaptačného cyklu. Automaticky sa vypočíta 

vaše priemerné skóre. V oddiele Pripomienky môžete okrem toho uviesť viac podrobných informácií 

o súčasnom pokroku, ďalších krokoch a/alebo oblastiach zlepšenia (nepovinné).  

 

 
 
 

Priemerný stav pri každom kroku sa následne zobrazí prostredníctvom (automaticky vytvoreného) 

pavučinového grafu v pravom hornom rohu obrazovky. Ukazuje oblasti, ktorým ste sa venovali 

dôkladnejšie (sú vytieňované sivou farbou), ako aj oblasti, na ktoré by ste sa mali zamerať 

v budúcnosti.  

 

 
 

Nasledujúce záložky: Stratégia, Riziká a zraniteľnosť a Opatrenia sa podrobnejšie zameriavajú na 

jednotlivé kroky adaptačného cyklu.  
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RIZIKÁ A ZRANITEĽNOSŤ 
 

V tejto záložke sa opisujú posudzovania rizika a zraniteľnosti (RVA), ktoré doteraz uskutočnil miestny 

orgán verejnej správy. Posudzovanie určuje povahu a rozsah rizika na základe analýzy možných 

nebezpečenstiev a posúdenia zraniteľnosti, ktoré by prípadne mohli ohroziť alebo poškodiť zdravie 

ľudí, majetok, živobytie a životné prostredie, od ktorého závisia. Môže ísť o jedno posúdenie alebo 

rôzne posudzovania, napríklad pre jednotlivé sektory. Môže ísť aj o rôzne druhy posudzovaní, ako je 

napríklad posudzovanie rizika v inštitúciách, posúdenie nebezpečnosti, spätné posúdenie zraniteľnosti 

v dôsledku extrémnych poveternostných javov (napríklad profil miestnych klimatických vplyvov). 

 

1. Posudzovanie rizika a zraniteľnosti súvisiacich so zmenou klímy 
 

Keď vyplníte prvú tabuľku, uveďte rok, v ktorom sa uskutočnilo posudzovanie rizika a zraniteľnosti. 

Uveďte hranicu posudzovania rizika a zraniteľnosti (napr. obec, mestské spoločenstvo/metropolitná 

oblasť, provincia/región, iné) a metódu a zdroj (zdroje). 

 

 

 

Ak ste vypracovali viac ako tri posudzovania, pridajte do tabuľky riadok (vo formáte Excel: kliknite 

pravým tlačidlom na posledný riadok a vyberte možnosť Vložiť).  

 

Kým nie je k dispozícii on-line vzor na oznamovanie, posudzovanie (posudzovania) rizika 

a zraniteľnosti je potrebné zaslať do kancelárie iniciatívy Mayors Adapt (helpdesk@mayors-adapt.eu). 

Ak chcete posudzovanie či posudzovania sprístupniť vo svojom verejnom profile signatára na 

webovom sídle Dohovoru primátorov a starostov, vyberte možnosť  v poslednom oddiele. 

V opačnom prípade vyberte . 

 

 

2. Klimatické riziká, ktoré sa osobitne týkajú vášho miestneho orgánu verejnej správy 

alebo regiónu 
 

Tento oddiel poskytuje prehľad súčasných a predpokladaných druhov klimatického nebezpečenstva. 

Ak chcete vyplniť tabuľku, musíte najskôr určiť druhy klimatického nebezpečenstva, ktoré sa týkajú 

vášho miestneho orgánu verejnej správy. Pri príslušných nebezpečenstvách vyplňte nasledujúce štyri 

oddiely tabuľky: Súčasná úroveň rizika nebezpečenstva, Očakávaná zmena intenzity, Očakávaná 

zmena frekvencie a Časový rámec, v ktorom očakávate zmenu frekvencie/intenzity. Pri výbere 

použite navrhované rozbaľovacie ponuky. Orientačné časové rámce, ktoré by ste mohli použiť, 

zahŕňajú: súčasný (teraz), krátkodobý (0 – 5 rokov), strednodobý (5 – 15 rokov), dlhodobý (viac ako 

15 rokov) alebo neznámy. 

 

Posledný oddiel tabuľky (Ukazovatele týkajúce sa rizika) je nepovinný a umožňuje vám poskytnúť 

konkrétnejšie informácie (buď prostredníctvom krátkeho opisného textu, alebo prostredníctvom 

vybraných ukazovateľov) o ukazovateľoch, ktoré používa alebo pripravuje príslušný miestny orgán 

verejnej správy a ktoré súvisia s relevantnými klimatickými nebezpečenstvami.  

mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu
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Ak kliknete na ikonu pod tabuľkou, budete automaticky presmerovaní na záložku Ukazovatele vo 

vzore oznamovania, v ktorej nájdete niekoľko príkladov. 

 

 
 

Niektoré príklady ukazovateľov zahŕňajú (úplný zoznam pozri v prílohe IV): 

 ukazovatele súvisiace so zraniteľnosťou 

- počet dní/nocí s extrémnou teplotou, 

- frekvencia vĺn horúčav/chladného počasia, 

- počet dní/nocí s extrémnymi zrážkami, 

- počet po sebe nasledujúcich dní/nocí bez zrážok, 

 ukazovatele súvisiace s vplyvom 

- počet alebo % (obecných/obytných/terciárnych) budov a ďalšej 

(dopravnej/energetickej/vodnej/IKT) infraštruktúry poškodenej extrémnymi 

poveternostnými podmienkami/extrémnymi poveternostnými javmi, 

- % sivých/modrých/zelených oblastí postihnutých extrémnymi poveternostnými 

podmienkami/extrémnymi poveternostnými javmi, 

- počet dní prerušenia služby vo verejnom záujme. 

 

Táto príloha s ukazovateľmi slúži ako zdroj inšpirácie. Žiadny z týchto ukazovateľov nie je záväzný, 

ide skôr o ilustratívne príklady. Použitie ukazovateľov zraniteľnosti poskytuje informácie o miere 

citlivosti miestneho orgánu verejnej správy na vplyv klímy (vrátane expozície a citlivosti voči riziku).  

 

Na nasledujúcom obrázku je uvedený príklad vyplnenej tabuľky.  
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Ak chcete vo verzii vo formáte Excel skryť riadky, ktoré sa netýkajú vášho miestneho orgánu verejnej 

správy, kliknite pravým tlačidlom myši na riadok, ktorý chcete skryť, a potom na možnosť Skryť.  

 

 
 

3. Zraniteľnosť vášho miestneho orgánu verejnej správy alebo regiónu 
 

V tomto oddiele máte opísať druh zraniteľnosti, ktorej čelíte v širšom zmysle slova. V podstate možno 

hovoriť o miere, do akej je systém vnímavý voči nepriaznivým účinkom zmeny klímy, vrátane jej 

premenlivosti a extrémnych prejavov, a nedokáže sa s nimi vyrovnať. 

 V prípade sociálno-ekonomickej zraniteľnosti opíšte sociálno-ekonomickú zraniteľnosť 

vášho územia (napr. zloženie obyvateľstva, hustotu obyvateľstva, hospodársku situáciu), ako 

aj faktory, ktoré majú tendenciu zvyšovať túto zraniteľnosť. 

 V prípade fyzikálnej a environmentálnej zraniteľnosti opíšte hlavné fyzikálne 

a environmentálne oblasti zraniteľnosti na vašom území (napr. geografické umiestnenie, 

topografia, územné plánovanie, fyzikálne podmienky), ako aj faktory, ktoré majú sklon 

prehlbovať túto zraniteľnosť. 

 

 

 

V poslednom oddiele tabuľky uveďte zoznam ukazovateľov súvisiacich so zraniteľnosťou. Príklady 

nájdete v záložke Ukazovatele, na ktorú sa automaticky prepojíte po kliknutí na ikonu pod tabuľkou. 

Príklad ukazovateľov nájdete v tabuľke uvedenej ďalej v texte (úplný zoznam pozri v prílohe IV).  

 

 

<< Current Risks >>

Current hazard risk level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe Risk-related indicators

Moderate Increase No change Short-term
The number of heatw ave days w ill 

increase to 30 or even 50

Low No change No change Medium-term

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

High Increase Increase Medium-term Pluvial f looding

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] Severe w ind, rain storm

High No change Increase Current

[Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

Other [please specify] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down] [Drop-Down]

i Click here to see examples of risk-

related indicators

i Hide the row s that do not concern your local 

authority

i To be completed for the climate hazards that concern your local authority only.

Extreme Precipitation

Floods

Droughts

Storms 

Landslides

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Forest Fires

Sea Level Rise

<<   Anticipated Risks   >>
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4. Očakávaný vplyv vo vašom miestnom orgáne verejnej správy alebo regióne 
 

V tomto oddiele máte zostaviť zoznam sektorov politiky, ktoré sú ovplyvnené v rámci vášho miestneho 

orgánu verejnej správy. Pokiaľ ide o ovplyvnené sektory politiky, ktoré môžete určiť, vyplňte štyri 

stĺpce tabuľky. V stĺpci Očakávaný vplyv (Očakávané vplyvy) môžete uviesť, ktorých aspektov 

konkrétnych sektorov sa vplyvy týkajú a ako. Na tento účel je možné použiť posledný stĺpec 

(nepovinný) Ukazovatele súvisiace s vplyvom. Umožní vám uviesť konkrétnejšie informácie [buď 

prostredníctvom krátkeho opisného textu, alebo prostredníctvom vybraného ukazovateľa 

(ukazovateľov)].  

 

 
 

Tabuľka uvedená ďalej v texte definuje vopred vymedzené sektory politiky.  

 

 

Tabuľka 1 – Opis sektorov 
 

Sektor Opis 

Budovy 

Vzťahuje sa na akékoľvek (obecné/obytné/terciárne, verejné/súkromné) konštrukcie 

alebo skupiny štruktúr, okolité priestory, trvalo vybudované alebo postavené v danej 

lokalite. 

Doprava 

Zahŕňa cestné, železničné, letecké a vodné dopravné siete (napr. cesty, mosty, 

križovatky, tunely, prístavy a letiská). Zahŕňa širokú škálu verejných a súkromných 

prostriedkov a služieb. Nezahŕňa však žiadne súvisiace plavidlá a vozidlá (a príslušné 

časti a postupy). 

Energetika 

Vzťahuje sa na služby zásobovania energiou a súvisiacu infraštruktúru (výroba, 

prenosové a distribučné siete, všetky druhy energií). Zahŕňa uhlie, surovú ropu, prírodné 

kvapalné plyny, rafinérske suroviny, prídavné látky, ropné produkty, plyny, obnoviteľné 

palivá a odpad, elektrinu a teplo. 

Voda 

Vzťahuje sa na služby zásobovania vodou a súvisiacu infraštruktúru. Zahŕňa aj 

využívanie vody (napr. v domácnostiach, priemysle, pri výrobe energie, 

v poľnohospodárstve atď.) a systém hospodárenia s vodou (odpadovou a dažďovou), 

ktorý zahŕňa odtoky, kanalizačný zber a čistiace systémy (t. j. postup úpravy odpadovej 

vody tak, aby spĺňala environmentálne normy alebo iné normy kvality, ako aj postup na 

zvládnutie nadmerného dažďa alebo zrážkovej vody). 
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Sektor Opis 

Odpad 

Zahŕňa činnosti týkajúce sa riadenia (vrátane zberu, spracovania a likvidácie) rôznych 

foriem odpadu, ako je napríklad tuhý alebo iný ako tuhý priemyselný alebo domový 

odpad, ako aj znečistené plochy. 

Územné plánovanie 

Postup verejných orgánov s cieľom identifikovať a hodnotiť rôzne možnosti využívania 

pôdy a rozhodovať o nich, vrátane posúdenia dlhodobých hospodárskych, sociálnych 

a environmentálnych cieľov a vplyvov na rôzne komunity a záujmové skupiny, a následne 

sformulovať a prijať plány alebo predpisy, ktoré opisujú povolené alebo prijateľné 

spôsoby použitia. 

Poľnohospodárstvo 

a lesné 

hospodárstvo 

Patrí sem pôda klasifikovaná/určená na poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, ako aj 

pre organizácie a odvetvia súvisiace s tvorbou a výrobou v rámci obce a v jej okolí. 

Zahŕňa chov hospodárskych zvierat, akvakultúru, včelárstvo, záhradníctvo a ďalšie 

riadenie a služby poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v danej oblasti. 

Životné prostredie 

a biodiverzita 

Životné prostredie sa vzťahuje na zelenú a modrú krajinu, kvalitu ovzdušia vrátane 

mestského zázemia.  

Biodiverzita sa vzťahuje na rozmanité prejavy života v špecifickom regióne, merateľné 

ako rozmanitosť v rámci druhov a medzi druhmi a rozmanitosť ekosystémov. 

Zdravie 

Vzťahuje sa na geografické rozloženie dominancie patológií (alergií, zhubných nádorov, 

respiračných a kardiovaskulárnych ochorení atď.), informácie o vplyve na zdravie 

(biomarkery, pokles plodnosti, epidémie) alebo dobré životné podmienky ľudí (únava, 

stres, posttraumatické stresové poruchy, úmrtia atď.) súvisiace priamo (znečistenie 

ovzdušia, horúčavy, sucho, silné povodne, prízemný ozón, hluk atď.) alebo nepriamo 

(kvalita potravín a vody a ich dostupnosť, geneticky modifikované organizmy atď.) 

s kvalitou životného prostredia. Patria sem aj služby zdravotnej starostlivosti a súvisiaca 

infraštruktúra (napr. nemocnice). 

Civilná ochrana 

a záchranné služby 

Vzťahuje sa na postupy civilnej ochrany a záchranných služieb zo strany verejných 

orgánov alebo v ich mene (napr. orgány civilnej ochrany, polícia, hasiči, sanitka, 

záchranné a pohotovostné zdravotnícke služby) a zahŕňa miestne znižovanie a riadenie 

rizík katastrofy (t. j. budovanie kapacít, koordináciu, vybavenie, havarijné plánovanie 

atď.). 

Cestovný ruch 

Vzťahuje sa na činnosť osôb, ktoré cestujú na miesta mimo svojho obvyklého prostredia 

a zdržiavajú sa na nich najviac jeden nasledujúci rok na účely rekreácie, obchodu alebo 

na iné účely nesúvisiace s výkonom činnosti odmenenej z navštíveného miesta. 

Iné 
Všetky ďalšie sektory [napríklad informačné a komunikačné technológie (IKT), priemysel, 

finančníctvo]. 

 

Ak chcete vo verzii vo formáte Excel skryť riadky, ktoré sa netýkajú vášho miestneho orgánu verejnej 

správy, kliknite pravým tlačidlom myši na riadok, ktorý chcete skryť, a potom na možnosť Skryť. Ak 

kliknete na ikonu vpravo pod tabuľkou, uvidíte príklady ukazovateľov vplyvu a ukazovateľov 

súvisiacich so sektormi.  
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OPATRENIA NA ADAPTÁCIU NA ZMENU KLÍMY 
 

1. Akčný plán (akčné plány) adaptácie 

V oddiele 1 máte uviesť zoznam svojich miestnych akčných plánov adaptácie a ďalších 

plánovacích dokumentov, do ktorých bola začlenená adaptácia (ak existujú). Pri každom dokumente 

uveďte názov, dátum prijatia (v prípade, že ho prijalo obecné zastupiteľstvo), jazyk (angličtina alebo 

národný jazyk) a pripojte krátky opis (max. 300 znakov).  

 

Kým nie je k dispozícii on-line vzor na oznamovanie, miestny plán adaptácie (ak ho obecné 

zastupiteľstvo prijalo) musíte zaslať na adresu: helpdesk@mayors-adapt.eu. Bude uverejnený v rámci 

vášho profilu signatára na webovom sídle Dohovoru primátorov a starostov. Pokiaľ ide o ďalšie 

predložené dokumenty, v poslednom oddiele môžete špecifikovať, či ich chcete uverejniť ( : áno |

 : nie). Do tabuľky môžete pridať toľko riadkov, koľko potrebujete. Uveďte aj to, ako sa hľadisko 

adaptácie uplatňuje v ďalších politických oblastiach/sektorových plánoch v oddiele Uplatňovanie 

hľadiska adaptácie v iných politických oblastiach.  

 

2. Opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy 

V tomto oddiele máte do tabuľky doplniť zoznam svojich adaptačných opatrení. Môže ísť o súhrnný 

zoznam alebo o menší zoznam vybraných príkladov ukazujúcich rozpätie alebo druhy opatrení, ktoré 

sa váš miestny orgán verejnej správy zaviazal realizovať. Opatrenia sa vyberú priamo z jedného alebo 

viacerých dokumentov uvedených miestnym orgánom verejnej správy v predchádzajúcom oddiele. 

 

Začnite výberom možnosti Sektor z rozbaľovacej ponuky v prvom stĺpci a pokračujte vypĺňaním 

následných polí.  

 

 
 

Podobne ako v časti Opatrenia na zmiernenie zmeny klímy môžete (nepovinne) určiť, ktoré z vašich 

opatrení v oblasti adaptácie na zmenu klímy má kladný vplyv aj na zmiernenie zmeny klímy. Urobíte to 

tak, že vyberiete príslušné opatrenia v poli s názvom Ovplyvňuje opatrenie aj zmiernenie zmeny 

klímy?.  

 

Zároveň vyberte znak ☼ v nasledujúcom poli: Vybrať ako kľúčové opatrenie/príklad dobrej praxe 

(referenčné kritérium excelentnosti), ak chcete označiť toto opatrenie ako kľúčové opatrenie/príklad 

dobrej praxe, ktoré váš miestny orgán verejnej správy úspešne realizoval a ktoré boli veľmi prínosné. 

Pri vybranom kľúčovom opatrení/príklade dobrej praxe (referenčnom kritériu excelentnosti) je 

Start End

Other
Compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region

A report was published in the late-2000s that 

provides a compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region. It includes maps 

of a variety of information that can help planners 

optimize new projects and retrofits for climate 

change. 

Urban climatology 

department
2006 2008 Completed

Land Use Planning
Protecting at-risk natural areas and 

greening actions

In line with the abovementioned climatic 

assessments, the city placed a large portion of 

the city under the protection of nature 

conservation orders. The city has also stepped up 

its efforts to increase the amount of green space 

with a total of over 250,000 square meters of 

green roofs and over 30 kilometers of green tram 

tracks to name a few.

Urban climatology 

department
2008 2012 Completed

Land Use Planning Building ban 

As a result of climatic assessments, the city 

administration has banned buildings in the hilly 

areas around the town and prevented building 

projects that might obstruct the ventilation effect 

of cold air flows at night

Office of urban planning and 

renewal & office of 

environmental protection

2008 2016 Ongoing

Sector

Implementation 

timeframe
Implementation 

status

Responsible 

body/department

Short Description
(max. 300 chars)

Title
(max. 120 chars)

mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu
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povinné vyplnenie následných polí. Tieto kľúčové opatrenia budú propagované prostredníctvom on-

line katalógu príkladov dobrej praxe a ďalšieho materiálu. 

 

 

 

Upozorňujeme, že na konci tejto tabuľky je možnosť Investičné, ktorá sa vzťahuje na kapitálové 

náklady (v EUR) investované do špecifických kľúčových opatrení, a Neinvestičné, ktorá sa vzťahuje 

na prevádzkové alebo iné neinvestičné náklady (v EUR). 

 

Celá vyplnená tabuľka bude vyzerať takto: 

 

 
 

 
 

Start End

Other
Compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region

A report was published in the late-2000s that 

provides a compendium of climatic assessments 

for the greater municipal region. It includes maps 

of a variety of information that can help planners 

optimize new projects and retrofits for climate 

change. 

Urban climatology 

department
2006 2008 Completed

Land Use Planning
Protecting at-risk natural areas and 

greening actions

In line with the abovementioned climatic 

assessments, the city placed a large portion of 

the city under the protection of nature 

conservation orders. The city has also stepped up 

its efforts to increase the amount of green space 

with a total of over 250,000 square meters of 

green roofs and over 30 kilometers of green tram 

tracks to name a few.

Urban climatology 

department
2008 2012 Completed

Land Use Planning Building ban 

As a result of climatic assessments, the city 

administration has banned buildings in the hilly 

areas around the town and prevented building 

projects that might obstruct the ventilation effect 

of cold air flows at night

Office of urban planning and 

renewal & office of 

environmental protection

2008 2016 Ongoing

Sector

Implementation 

timeframe
Implementation 

status

Responsible 

body/department

Short Description
(max. 300 chars)

Title
(max. 120 chars)

Poznámka: 

 Ako kľúčové opatrenia/príklady dobrej praxe možno označiť len prebiehajúce 
a dokončené opatrenia. 

 Výber aspoň troch opatrení je povinná požiadavka pre tie miestne orgány 
verejnej správy, ktoré podávajú správu štyri roky po formálnom podpise 
záväzku.  

 

http://www.dohovorprimatorovastarostov.eu/actions/benchmarks-of-excellence_sk.html
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SPRÁVA O ADAPTÁCII NA ZMENU KLÍMY 
 

Záložka Správa o adaptácii obsahuje grafy a ďalšie názorné prvky, ktoré sa automaticky vytvoria vo 

vzore. Zameriava sa na stručné zobrazenie vášho aktuálneho postavenia v procese adaptácie. Zhŕňa 

informácie, ktoré ste uviedli v predchádzajúcich záložkách (Hodnotiaca tabuľka adaptácie, Riziká 

a zraniteľnosť a Opatrenia). Výsledky možno použiť na informovanie a podporu subjektov 

prijímajúcich rozhodnutia, ako aj na informovanie širokej verejnosti a kľúčových partnerov. 

 

1) Signatory Status in the Adaptation Cycle

[Source: "Signatory Scoreboard" tab]

D: Not started or getting started

C: Moving forw ard

B: Forging ahead

2) Risk Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Risk Level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe

!!! ↑ ↑ ► !: Low ↑: Increase |: Current

! [?] [?] [?] !!: Moderate ↓: Decrease ►: Short-term

!! ↔ ↔ ► !!!: High ↔: No change ►►: Medium-term

!! ↔ ↔ ►► [?]: Not Know n [?]: Not know n |►►►: Long-term

! ↑ ↑ ►►► [?]: Not know n

!! ↓ ↓ ►►

3) Impact Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Likelihood of 

Occurrence

Expected

Impact Level
Timeframe

Possible !! ►► !: Low |: Current

Likely !!! ►► !!: Moderate ►: Short-term

Likely !!! ► !!!: High ►►: Medium-term

[?]: Not Know n |►►►: Long-term

[?]: Not know n

Unlikely ! ►►

4) (Reported) Adaptation Actions by Sector

[Source: "Actions" tab]

Number of reported 

actions

2

1

1

0

0

2

0

1

0

0

0

0

4) Status of the (Reported) Adaptation Actions

[Source: "Actions" tab]

Action Status

Not started 1 7%

Ongoing 4 27%

Completed 2 13%

Cancelled 0 0%

Not specified 8 53%

Total: 15

5) Comments

Water

Waste

Other [please specify]

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Precipitation

Floods

A: Taking the lead

Droughts

Storms 

Land Use Planning

Impacted Policy Sector

Buildings

Transport

Energy

Number of reported actions

Agriculture & Forestry

Other

Tourism

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Transport

Energy

Water

Waste

Other

Civil Protection & Emergency

Sector

Environment & Biodiversity

Health

Land Use Planning

Buildings

STEP 1 - Preparing the 
ground

STEP 2 - Assessing risks 
& vulnerabilities

STEPS 3 & 4 - Identifying 
adaptation options 

STEP 5 - Implementing

STEP 6 - Monitoring & 
evaluating

A

B

C

D

0%0%0%0%0%0%0%
29%

14%

14%
0%0%

29%

0%

14%
0%0%0%0% Buildings

Transport

Energy

Water

Waste

Land Use Planning

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Other

7% 27% 13% 0% 53%

Not started Ongoing Completed Cancelled Not specified

2) Risk Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Risk Level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe

!! ↑ ↔ ► !: Low ↑: Increase |: Current

! ↔ ↔ ►► !!: Moderate ↓: Decrease ►: Short-term

!!!: High ↔: No change ►►: Medium-term

!!! ↑ ↑ ►► [?]: Not Know n [?]: Not know n |►►►: Long-term

[?]: Not know n

!!! ↔ ↑ |

Other [please specify]

Droughts

Storms 

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Extreme Precipitation

Floods

Landslides

Sea Level Rise

Forest Fires
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1) Signatory Status in the Adaptation Cycle

[Source: "Signatory Scoreboard" tab]

D: Not started or getting started

C: Moving forw ard

B: Forging ahead

2) Risk Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Risk Level
Expected change

in intensity

Expected change

in frequency
Timeframe

!!! ↑ ↑ ► !: Low ↑: Increase |: Current

! [?] [?] [?] !!: Moderate ↓: Decrease ►: Short-term

!! ↔ ↔ ► !!!: High ↔: No change ►►: Medium-term

!! ↔ ↔ ►► [?]: Not Know n [?]: Not know n |►►►: Long-term

! ↑ ↑ ►►► [?]: Not know n

!! ↓ ↓ ►►

3) Impact Rating Matrix

[Source: "Risks & Vulnerabilities" tab]

Likelihood of 

Occurrence

Expected

Impact Level
Timeframe

Possible !! ►► !: Low |: Current

Likely !!! ►► !!: Moderate ►: Short-term

Likely !!! ► !!!: High ►►: Medium-term

[?]: Not Know n |►►►: Long-term

[?]: Not know n

Unlikely ! ►►

4) (Reported) Adaptation Actions by Sector

[Source: "Actions" tab]

Number of reported 

actions

2

1

1

0

0

2

0

1

0

0

0

0

4) Status of the (Reported) Adaptation Actions

[Source: "Actions" tab]

Action Status

Not started 1 7%

Ongoing 4 27%

Completed 2 13%

Cancelled 0 0%

Not specified 8 53%

Total: 15

5) Comments

Water

Waste

Other [please specify]

Climate Hazard Type

Extreme Heat

Extreme Cold

Precipitation

Floods

A: Taking the lead

Droughts

Storms 

Land Use Planning

Impacted Policy Sector

Buildings

Transport

Energy

Number of reported actions

Agriculture & Forestry

Other

Tourism

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Transport

Energy

Water

Waste

Other

Civil Protection & Emergency

Sector

Environment & Biodiversity

Health

Land Use Planning

Buildings

STEP 1 - Preparing the 
ground

STEP 2 - Assessing risks 
& vulnerabilities

STEPS 3 & 4 - Identifying 
adaptation options 

STEP 5 - Implementing

STEP 6 - Monitoring & 
evaluating

A

B

C

D

0%0%0%0%0%0%0%
29%

14%

14%
0%0%

29%

0%

14%
0%0%0%0% Buildings

Transport

Energy

Water

Waste

Land Use Planning

Agriculture & Forestry

Environment & Biodiversity

Health

Civil Protection & Emergency

Tourism

Other

7% 27% 13% 0% 53%

Not started Ongoing Completed Cancelled Not specified
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ODDIEL II – VZOR MONITOROVANIA 
 

 

STAV STRATÉGIE 
 

Väčšina polí v tejto časti je vopred vyplnená údajmi, ktoré ste uviedli vo vzore plánu SECAP vo fáze 

predloženia. Skontrolujte a aktualizujte všetky vyplnené údaje. 

 

Okrem toho by ste mali vyplniť nasledujúce nové polia:  

 

 

4. Pridelená kapacita pracovníkov 

Uveďte povahu personálu, ktorý sa podieľa na vykonávaní akčného plánu (v súčasnosti povinná 

položka). 

 

 

 

 

6. Celkový rozpočet, ktorý bol doteraz vynaložený na vykonávanie, a finančné zdroje 

Vyberte pôvod peňažných prostriedkov, ktoré ste doteraz vynaložili na vykonávanie opatrení v oblasti 

zmiernenia a adaptácie, predovšetkým z vlastných zdrojov miestneho orgánu verejnej správy a/alebo 

zo zdrojov iných subjektov. Uveďte sumu peňažných prostriedkov, ktoré ste doteraz vynaložili 

v eurách, rozdelenú na investičné a neinvestičné náklady. Upozorňujeme, že investičné náklady sa 

týkajú konkrétne kapitálu určeného na investície, zatiaľ čo neinvestičné náklady zahŕňajú všetky 

prevádzkové a bežné náklady, napr. náklady na údržbu a mzdy personálu, ako aj ostatné neinvestičné 

náklady. Rovnako treba uviesť obdobie. Zobrazí sa základný rok a súčasný rok, v ktorom vykonávate 

monitorovanie, vybraný automaticky ako čas začiatku a čas konca, môžete ich však upraviť.  
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7. Postup monitorovania 

Zobrazí sa nová tabuľka, v ktorej môžete určiť hlavné prekážky, ktoré ste museli prekonať pri 

vykonávaní akčného plánu. Použite pri tom stupnicu kvalitatívnej intenzity v rozbaľovacej ponuke 

(nepatrné, stredné, závažné, neuplatňuje sa). Prekážky môžete oznámiť spoločne pre všetky sektory 

alebo individuálne pre jednotlivé sektory Dohovoru v oblasti zmiernenia a adaptácie. 

 

 

 

 

 

MONITOROVANIE INVENTÚRY EMISIÍ 
 

Do tohto oddielu máte zahrnúť najnovšie monitorovanie inventúry emisií (MIE). Signatári Dohovoru 

by mali MIE zostavovať pravidelne. V rámci Dohovoru primátorov a starostov sa vyžaduje 

vypracovanie MIE minimálne každé 4 roky. Vďaka tomu možno porovnať jednotlivé po sebe 

nasledujúce inventúry s východiskovou inventúrou emisií (VIE) a monitorovanie pokroku z hľadiska 

zníženia emisií. Keď budete mať k dispozícii údaje, mali by ste zostaviť aj MIE pre cieľový rok 

v záujme posúdenia dosiahnutia cieľa zníženia emisií CO2.  

 

Keďže štruktúra oznamovania pre MIE je úplne rovnaká ako pre VIE, ďalšie pokyny na vyplnenie 

nájdete v kapitole Inventúry emisií pre vzor SECAP. 

 

V prvom kroku by ste mali vybrať rok, ktorému zodpovedá VIE, v poli Rok inventúry.  

 

Upozorňujeme, že niektoré polia budú vopred vyplnené údajmi, ktoré ste poskytli vo VIE. Napríklad 

v on-line vzore sa zobrazia sektory zahrnuté do VIE, ktoré boli označené automaticky, pričom budete 

môcť zobraziť aj emisné faktory zadané v rámci VIE v tabuľke C1. 

 

 

 

 

Neodporúča sa upravovať doteraz predložené inventúry emisií okrem prípadov, keď je to potrebné na 

zabezpečenie ich konzistentnosti. 

 

  

Upozorňujeme, že prístup k výpočtu emisií CO2 a jednotka vykazovania musia 

v rámci rôznych inventúr emisií zostať rovnaké. Preto nie je možné upravovať 

tieto polia v časti VIE on-line vzoru. 
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STAV VYKONÁVANIA OPATRENÍ NA ZMIERNENIE ZMENY KLÍMY 
 

Táto časť sa zameriava na monitorovanie stavu vykonávania opatrení. V on-line vzore, v tabuľke 

Kľúčové opatrenia, sú vopred vyplnené opatrenia, ktoré ste uviedli v on-line vzore SECAP.  

 

Vo vzore on-line môžete pridať opatrenie kliknutím na možnosť Pridať opatrenie:  v príslušnom 

sektore. Ak chcete opatrenie odstrániť, kliknite na možnosť Odstrániť opatrenie: a ak ho chcete 

upraviť, kliknite možnosť Upraviť opatrenie: . Upozorňujeme, že ak odstránite opatrenie, ku 

ktorému je priradený príklad dobrej praxe, odstránite aj tento príklad. 

 

Pokiaľ ide o vopred vyplnené opatrenia, najskôr by ste mali pri každom opatrení identifikovať oblasť 

intervencie a nástroj politiky, ako aj pôvod opatrenia(ak ste to neurobili vo vzore SECAP). Ďalšie 

pokyny nájdete v časti Opatrenia na zmiernenie oddielu I – vzor SECAP a v prílohe II, kde nájdete 

podrobný zoznam kategórií s príkladmi. 

 

Podľa potreby skontrolujte a aktualizujte vopred vyplnené polia zo vzoru SECAP týkajúce sa vašich 

opatrení, okrem iného napríklad oblasť intervencie, nástroj politiky, zodpovedný orgán a časový rámec 

vykonávania. 

 

Jedno ďalšie požadované pole umožňuje vybrať z vyhradenej rozbaľovacej ponuky stav realizácie 

opatrení: 

- dokončené – pre opatrenia, ktoré sú už uzavreté; 

- prebiehajúce – pre opatrenia, ktoré sa v súčasnosti vykonávajú; 

- odložené – pre opatrenia, pri ktorých bol odložený čas začiatku v porovnaní s počiatočným 

harmonogramom (ako je stanovené v stĺpcoch Časový rámec vykonávania vzoru SECAP);  

- nezačali sa – pre opatrenia, ktoré začnú neskôr v súlade s harmonogramom; 

- nové – pre nové opatrenia, ktoré sú zahrnuté do fázy monitorovania. Môže ísť napríklad 

o nápravné opatrenia. 

 

V poli Doteraz vynaložené náklady na vykonávanie špecifikujte sumu vynaložených peňažných 

prostriedkov (v eurách) na vykonávanie opatrení. Náklady na vykonávanie sa vzťahujú na sumu 

investovaného kapitálu a súvisiace prevádzkové a bežné náklady (zahrnuté sú všetky zdroje 

financovania). 

 

Mali by ste aktualizovať aj vplyv opatrení, ktorý už môžete posúdiť. Týka sa to niektorých 

dokončených opatrení. 
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Ak ste napríklad dokončili opatrenie opísané ako zlepšenie plášťa budovy verejnej knižnice, môžete 

oznámiť namerané úspory na základe informácií uvedených vo faktúrach za energie v základnom roku 

a v roku monitorovania. Ak ste naopak dokončili opatrenie zákon o budovách: normy energetickej 

hospodárnosti budov pre renovované budovy, vo väčšine prípadov sa v roku monitorovania dosiahne 

len nepatrná časť predpokladaných ročných úspor do roku 2020. Napríklad 15 budov bolo 

renovovaných podľa noriem uvedených v súvisiacom opatrení a predpokladá sa, že ďalších 30 budov 

rovnakého konštrukčného typu bude renovovaných v období medzi rokom monitorovania a rokom 

2020 s podobnými ročnými jednotkovými úsporami. V takom prípade signatár môže: 

- preskúmať odhady do roku 2020 na základe znalostí získaných z prvej skupiny obnovených 

budov; 

- zachovať rovnaké odhady, aké boli oznámené v pláne SECAP, ak sú v súlade s úsporami 

dosiahnutými v prvej skupine budov. 

Ak je to relevantné, môžete zároveň skontrolovať a aktualizovať odhady na rok 2020 pre prebiehajúce, 

odložené alebo nezačaté opatrenia. 

 

 

 

Napokon musíte v on-line vzore monitorovania vyzdvihnúť aspoň tri opatrenia ako príklady dobrej 

praxe (referenčných kritérií excelentnosti). Na tento účel kliknite na ikonu Vybrať ako príklad 

dobrej praxe: na konci príslušného riadka tabuľky. Ak ste už vybrali opatrenia ako príklady dobrej 

praxe vo vzore SECAP, skontrolujte, či sú poskytnuté informácie stále aktuálne (predovšetkým 

súvisiace číselné údaje). Ďalšie pokyny nájdete v oddiele 8 časti Opatrenia na zmiernenie zmeny 

klímy vo vzore SECAP.  

 

 

 

Je dôležité upozorniť na to, že všetky odhady sa musia oznamovať ako ročné 

číselné údaje v cieľovom roku (rokoch), za predpokladu, že v tom čase 

opatrenie dosiahne svoj úplný potenciál. Nemusíte oznamovať odhady 

vychádzajúce zo súčasnej úrovne vykonávania opatrenia. 
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SPRÁVA O ZMIERNENÍ ZMENY KLÍMY 
 

Podobne ako správa o zmiernení zmeny klímy, ktorá je k dispozícii pre akčný plán, aj správa 

o monitorovaní sa vytvorí po vyplnení vzoru monitorovania. Výsledné grafické prvky zjednodušujú 

kontrolu vykonávania akčného plánu (napríklad stupeň realizácie opatrení na sektor, doteraz 

vynaložené rozpočtové prostriedky) a ukazujú dosiahnutý pokrok (napr. porovnaním výsledkov VIE 

s výsledkami následných MIE), čo umožňuje zmysluplnú analýzu vývoja v čase. Na obrázkoch 10 

a 11 je ilustrácia správy o monitorovaní.  

 

V on-line vzore môžete prostredníctvom jednoduchých zaklikávacích políčok Uverejniť vybrať tie 

grafy, ktoré chcete zobraziť v on-line katalógu správ o monitorovaní, vo svojom verejnom profile 

signatára. 
 

 

Pokrok pri vykonávaní SECAP v oblasti zmiernenia zmeny klímy 

  

 
 

Obrázok 9 – Grafické znázornenie pokroku pri vykonávaní plánu SECAP v oblasti zmiernenia klímy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Stav vykonávania 

oznámených opatrení 

(dokončené/prebiehajúce/

nezačaté) podľa sektorov 

 

 

2. Celkový vynaložený 

rozpočet  

 

3. Rozčlenenie 

vynaložených peňažných 

prostriedkov podľa 

sektorov  

 

4. Odhadované zníženie 

emisií skleníkových plynov 

podľa stavu vykonávania 

opatrení a podľa sektorov 

 

http://www.dohovorprimatorovastarostov.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_sk.html
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Výsledky na ceste k energetickej udržateľnosti a zmierneniu zmeny klímy 

 

Obrázok 10 – Grafické znázornenie výsledkov na ceste k energetickej udržateľnosti a zmierneniu zmeny klímy. 

Your performance towards energy sustainability

5) Greenhouse gas emissions and final energy consumption per capita

year tonnes/capita

2005 6,5

2008 6

2010 6,1

2012 5,8

year MWh/capita

2005 20

2008 20

2010 19

2012 18

6) Greenhouse gas emissions (influence of the National Electricity Emission Factor)

Emission 

factor 

for electricity 

not locally 

produced 

Total GHG 

emissions

(updated 

not local 

EF for 

electricity) 

Total 

GHG 

emissio

ns

(constan

t not 

local EF 

for 

electricit

y) 

t CO2/MWh t CO2 / CO2eqt CO2 / CO2eq

BEI year 0,493 71401 71401

MEI year1 0,400 74971 75643

MEI year2 0,375 67117 73648

MEI 2020 0,336 60691 0

7) Greenhouse gas emissions per sector

2005 2008 2010 2012

Municipal 500 400 300 200

Tertiary 3000 3000 2800 2500

Residential 2000 1900 1900 1800

Public lighting 500 200 200 200

Industry 0 0 0 0

Transport 4000 4500 5000 5000

Other 100 100 100 100

Non-energy related 0 0 0 0

8) Final energy consumption per sector 

2005 2008 2010 2012

Municipal 500 400 300 200

Tertiary 3000 3000 2800 2500

Residential 2000 1900 1900 1800

Public lighting 500 200 200 200

Industry 0 0 0 0

Transport 4000 4500 5000 5000

Other 100 100 100 100

9) Final energy consumption per energy carrier

2005 2008 2010 2012

Renewables 100 150 150 180

Fossil fuels 7500 7450 7650 7420

Heat/cold 500 500 500 400

Electricity 2000 2000 2000 1800

* Renewables - for non-electricity uses.

** The energy mix of heat/cold and electricity is not identified.

10) Local energy production
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5. Vývoj emisií skleníkových plynov 

a konečná spotreba energie na obyvateľa 

v čase 

 

 

 

6. Vývoj emisií skleníkových plynov podľa 

konštantného a aktualizovaného národného 

emisného faktora pre elektrinu na zobrazenie 

vplyvu, ktorý mala na zníženie emisií zmena 

vnútroštátneho mixu energetickej siete 

a ktorý priamo nesúvisí s miestnymi 

opatreniami 

 

 

7. Vývoj emisií skleníkových plynov podľa 

sektora v čase 

 

 

8. Vývoj konečnej spotreby energie podľa 

sektora v čase 

 

 

 

9. Konečná spotreba energie podľa 

energetického nosiča (elektrina, teplo/chlad, 

fosílne palivá a obnoviteľné zdroje energie) 

 

 

 

10. Podiel miestnej výroby energie (ak bola 

oznámená) na celkovej konečnej spotrebe 

energie a miestnej výrobe elektriny 

a vykurovaní/chladení (z obnoviteľných 

a neobnoviteľných zdrojov) 

 

 

 

Textové pole Pripomienky 
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OPATRENIA NA ADAPTÁCIU NA ZMENU KLÍMY 

 

Od signatárov sa vyžaduje, aby štyri roky po formálnom pristúpení k Dohovoru oznámili aspoň tri 

kľúčové adaptačné opatrenia. Ako príklady dobrej praxe (referenčných kritérií excelentnosti) možno 

označiť len prebiehajúce alebo dokončené opatrenia. Viac informácií nájdete v oddiele Opatrenia na 

adaptáciu na zmenu klímy v rámci oddielu I – vzor SECAP týchto pokynov. 

 

 

 

KROK II – NAHRANIE DOKUMENTU 
 

Nahranie akčného plánu 

 

Keď vzor vypĺňate on-line a vyplníte jednotlivé jeho časti, môžete prejsť k ďalšiemu kroku v možnosti 

Nahrať dokument v oddiele Akčný plán. Na tomto mieste musíte svoj akčný plán nahrať. Okrem toho 

môžete nahrať stratégiu adaptácie na zmenu klímy a/alebo iné plánovacie dokumenty (v ktorých sa 

uplatňuje hľadisko adaptácie), pokiaľ sú v samostatných dokumentoch. V oddiele Ostatné dokumenty 

môžete zároveň nahrať ostatnú pomocnú dokumentáciu alebo prílohy [napr. posudzovanie 

(posudzovania) rizika a zraniteľnosti]. 

 

 

 

Špecifikujte názov súboru a jazyk. Názov súboru by nemal obsahovať žiadne špeciálne znaky ani 

medzery. Pomocou tlačidla Prehliadať určite umiestnenie súboru a kliknite na tlačidlo Uložiť, aby sa 

súbor riadne uložil. Dokumenty akčného plánu budú automaticky k dispozícii vo vašom verejnom 

profile signatára. Môžete sa okrem toho rozhodnúť, či uverejníte alebo neuverejníte ďalšie dokumenty, 

označením políčka Uverejnené on-line.  

  

 

 

 

Nahranie správy o monitorovaní 

 

Vo fáze monitorovania sa vyžaduje len vyplnenie a zaslanie Správy o monitorovaní. Môžete teda 

nahrať dokument, ktorý bude obsahovať podrobnejšie informácie o vykonávaní akčného plánu (alebo 

dokonca aktualizovanú verziu akčného plánu, ak ju máte k dispozícii) alebo môžete priamo prejsť 

k ďalšiemu kroku (pozri krok 3). Postup pri nahrávaní je rovnaký ako postup uvedený predtým. 

Dokumenty by ste mali nahrávať vo formáte PDF. Systém nebude prijímať iné 

formáty súborov (ani zazipované či skomprimované súbory). Na internete je 

k dispozícii viacero komerčných i bezplatných nástrojov na prevod súborov do 

formátu PDF. 
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KROK III – KONTROLA A PREDLOŽENIE 
 

 

Integrovaná predbežná kontrola6 (len pre časť vzoru týkajúcu sa zmiernenia)  

 

Skôr než prejdete k záverečnému on-line predloženiu vzoru, systém vám umožní vykonať jeho 

predbežnú kontrolu a zistiť chyby alebo nezrovnalosti. Kontrolu by ste mali spustiť kliknutím na tlačidlo 

Zobraziť kontrolný zoznam oznámenia. V tabuľke 11 sú uvedené príklady niektorých kontrol, ktoré 

sa vykonávajú vo vzore SECAP. Ďalší súbor kontrol sa uskutoční vo vzore monitorovania. 

 

Tabuľka 11 – Príklady kontrol údajov uvedených vo vzore SECAP. 

Druh kontrol Čo? Kde? 

Úplnosť 

Údaje o inventúrach emisií pre jednotlivé kľúčové sektory a pre 
určité energetické nosiče (napr. elektrinu) sú úplné. 

Inventúry emisií 

Pri väčšine oznámených opatrení sú uvedené údaje o nákladoch 
na vykonávanie a očakávané vplyvy v cieľovom roku. 

Opatrenia na 
zmiernenie 
zmeny klímy 

Oznámené kľúčové opatrenia tvoria aspoň 70 % celkových 
odhadovaných vplyvov v cieľovom roku. 

Opatrenia na 
zmiernenie 
zmeny klímy 

Vnútorná 
konzistentnosť 

Odhady zníženia emisií CO2 a energetických úspor, uvedené 
v tabuľke Kľúčové opatrenia na zmiernenie zmeny klímy, sú nižšie 
než odhady oznámené vo VIE pre možnosti Budovy, 
zariadenia/vybavenie a Doprava. 

Inventúry emisií 

Opatrenia na 
zmiernenie 
zmeny klímy 

Ak je v tabuľke A oznámená spotreba tepla/chladu, v tabuľke B4 
musí byť oznámené vykurovanie/chladenie a naopak. 

Inventúry emisií 

Porovnanie 
s východiskovými 
hodnotami 

Emisné faktory IPCC/LCA (pre väčšinu energetických nosičov, ale 
aj pre certifikovanú ekologickú elektrickú energiu a elektrickú 
energiu, ktorá sa nevyrába na mieste – ak sa uplatňuje) sú 
porovnané s východiskovými hodnotami vymedzenými v prílohe I. 
Ak sa hodnota významne líši od vopred stanovenej prahovej 
hodnoty, systém vás upozorní na tento rozdiel. 

Inventúry emisií 

Celkové emisie sa porovnajú s celoštátnymi priemermi za 
príslušný rok.  

Inventúry emisií 

Konečná spotreba energie podľa energetického nosiča a podľa 
sektora sa porovná s príslušnými vnútroštátnymi priemermi. 

Inventúry emisií 

Správnosť 
v porovnaní 
s metodickými 
zásadami Dohovoru 

 

Objem elektriny vyrobenej na mieste je vyšší než objem 
spotrebovanej elektriny. 

Inventúry emisií  

Sú dodržané kritériá na zahrnutie miestnych zariadení na výrobu 
elektriny do inventúry emisií (mali by sa vylúčiť veľké elektrárne 
s vyšším výkonom ako 20 MW). 

Inventúry emisií 

Opatrenia na 
zmiernenie 
zmeny klímy 

Biomasa a biopalivá zohľadnené v inventúrach emisií pochádzajú 
z dobre identifikovaného a udržateľného zdroja. 

Inventúry emisií 

 

Účelom systému predbežnej kontroly je zabezpečiť vnútornú konzistentnosť a splnenie základných 

                                                      
6
 Nástroj na predbežnú kontrolu bude k dispozícii v roku 2017. Kontroly polí týkajúcich sa adaptácie by bolo možné pridať 

v neskoršej fáze. 
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požiadaviek Dohovoru. Tieto kontroly sú prevažne informatívne a spúšťajú sa v rámci súbežnej on-

line aplikácie, ktorú vyvinulo a spravuje JRC. Ak sú oznámené chyby, záleží na vás, či ich odstránite 

alebo potvrdíte pred tým, ako prejdete k záverečnému predloženiu akčného plánu alebo vzoru 

monitorovania.  

 

 

 

 

 

Predloženie 

 

Pred predložením akčného plánu v on-line platforme oznamovania Dohovoru budete musieť potvrdiť, 

že vzor SECAP je v súlade s dokumentom akčného plánu, ktorý oficiálne schválil príslušný subjekt 

s rozhodovacou právomocou. Na tento účel označte príslušné políčko vedľa oznámenia o vzdaní sa 

nároku na náhradu škody.  

 

Oficiálne predloženie akčného plánu alebo vzoru monitorovania sa uskutoční po stlačení tlačidla 

Predložiť. Na obrazovke sa zobrazí oznámenie s potvrdením predloženia. 

 

 

 

Po predložení sú naďalej možné úpravy – pre prípad, že budú potrebné revízie dokumentov – pred 

tým, než JRC začne plán analyzovať. To znamená, že ide o najaktuálnejšiu dostupnú verziu vo fáze 

analýzy, ktorú bude JRC posudzovať v rámci svojej analýzy. Upozorňujeme však, že v priebehu 

analýzy akčného plánu bude vzor SECAP uzamknutý a v období analýzy nebude možná jeho úprava.  

 

  

Predbežná automatická kontrola v aplikácii JRC nezaručí, že akčný plán bude 

„prijatý“. Systém sa snaží nájsť väčšinu zjavných chýb. Nezabráni však 

predloženiu nevyhovujúceho akčného plánu: táto automatizácia je obmedzená 

a niektoré kritériá oprávnenosti nemožno vyjadriť binárnym spôsobom. Jediným 

dokumentom, ktorý napokon rozhodne, bude správa o spätnej väzbe (ktorú zašle 

e-mailom JRC po analýze vzoru „človekom“). 

Bez predloženia sa všetky oznámené alebo nahrané údaje len uložia na extranete 

Dohovoru, nebudú však oficiálne uznané ako predložené. To znamená, že 

nedodržíte vopred stanovené lehoty na predloženie. 
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PRÍLOHA I – VÝCHODISKOVÉ EMISNÉ FAKTORY 
 
 

V tejto prílohe je predstavený súbor východiskových emisných faktorov pre CO2 a ekvivalent CO2 

jednotlivých energetických nosičov podľa prístupu IPCC a LCA (posudzovanie životného cyklu). 

Štandard IPPC poskytuje emisné faktory pre spaľovanie palív, ktoré sú založené na obsahu uhlíka 

v jednotlivých palivách (IPCC, 2006)
7
. Emisné faktory LCA (JRC, 2009)

8
 zohľadňujú celkový životný 

cyklus jednotlivých energetických nosičov, t. j. zahŕňajú nielen emisie skleníkových plynov, ktoré 

vznikajú pri spaľovaní paliva, ale aj emisie celého reťazca zásobovania energiou – v dôsledku 

využívania, dopravy a spracovania. 

 

1. Emisné faktory pre spaľovanie fosílnych palív 

 

Energetické nosiče IPCC LCA 

Vzor 
SECAP 

Štandardné označenie 
t CO2

 

/MWh 

t ekv. CO2 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t ekv. CO2 

/MWh 

Zemný 
plyn 

Zemný plyn 0,202 0,202 0,221 0,237 

Kvapalný 
plyn 

Skvapalnené ropné plyny 0,227 0,227 
nie je 

k dispozícii 
nie je 

k dispozícii 

Skvapalnený zemný plyn 0,231 0,232 
nie je 

k dispozícii 
nie je 

k dispozícii 

Vykurovací 
olej 

Plynový olej/Motorová nafta 0,267 0,268 0,292 0,305 

Nafta Plynový olej/Motorová nafta 0,267 0,268
a) 

0,292 0,305 

Benzín Automobilový benzín 0,249 0,250
a) 

0,299 0,307 

Lignit Lignit 0,364 0,365 0,368 0,375 

Uhlie 

Antracit 0,354 0,356 0,379 0,393 

Iné bitúmenové uhlie 0,341 0,342 0,366 0,380 

Sub-bitúmenové uhlie 0,346 0,348 0,371 0,385 

Ostatné 
fosílne 
palivá 

Komunálny odpad 

(podiel iný ako biomasa) 
0,330 0,337 0,181 0,174 

Rašelina 0,382 0,383 0,386 0,392 

a)
 Ak ste vybrali oznamovanie v ekv. CO2, nezabudnite, že emisné faktory pre sektor dopravy sú až o 3 % vyššie ako tu uvedené hodnoty, ktoré 
sú typické pre stacionárne zdroje. 

 

 

 

 

                                                      
7
 IPCC, 2006. Usmernenia pre národnú inventúru emisií skleníkových plynov. Vypracoval Program pre národnú inventúru emisií 

skleníkových plynov. Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. a Tanabe K. (red.). Uverejnené: IGES, Japonsko. 
Dostupné na adrese: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html 
 
8
 JRC, 2009. Európska referenčná databáza hodnotenia životného cyklu (ELCD). Súbory údajov LCA o najdôležitejších 

energetických nosičoch, materiáloch, odpade a dopravných službách v európskom rozsahu. Dostupné na adrese: 
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm 
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2. Emisné faktory pre obnoviteľné zdroje energie 

 

Energetické nosiče 
Kritériá 

udržateľnosti
a)

 

IPCC LCA 

Vzor 
SECAP 

Štandardné označenie 
t CO2

 

/MWh 

t ekv. CO2 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t ekv. CO2 

/MWh 

Rastlinn
ý olej 

Iné kvapalné palivá 
(s) 0 0,001 

0,171 0,182 
(ns) 0,287 0,302 

Biopaliv
o 

Biobenzín 
(s) 0 0,001 

0,194 0,206 
(ns) 0,255 0,256 

Bionafta 
(s) 0 0,001 

0,147 0,156 
(ns) 0,255 0,256 

Ostatná 
biomasa 

Bioplyn - 0,197 0,197 
nie je 

k dispo
zícii 

nie je 
k dispozícii 

Komunálny odpad (podiel 
biomasy) 

- 0 0,007 0,107 0,106 

Drevo 
(s) 0 0,007 0,006 0,013 

(ns) 0,403 0,410 0,409 0,416 

Drevený odpad - 0,403 0,410 0,193 0,184 

Iná primárna tuhá biomasa - 0,360 0,367 
nie je 

k dispo
zícii 

nie je 
k dispozícii 

a)
 Emisný faktor podľa štandardu IPCC by sa mal oznámiť ako nulový, ak biopalivá/biomasa spĺňajú kritériá udržateľnosti (s); ak biopalivá 
nespĺňajú kritériá udržateľnosti, použijú sa namiesto toho emisné faktory pre fosílne palivá (ns). 

 

 

3. Emisné faktory pre miestnu výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov 

 

 IPCC LCA 

Technológia 
t CO2

 

/MWh 

t ekv. CO2 

/MWh  

t CO2 

/MWh 

t ekv. CO2 

/MWh 

Veterná energia 0 0 
nie je 

k dispozícii 
0,020 – 0,050

a)
 

Elektrická energia vyrobená 
z vodných zdrojov 

0 0 
nie je 

k dispozícii 
0,007 

Fotovoltika 0 0 
nie je 

k dispozícii 
0,024

b)
 

a)
 Na základe výsledkov jednej elektrárne prevádzkovanej v pobrežných oblastiach s dobrými veternými podmienkami. 

b) 
Zdroj: Vasilis et al., 2008, Emissions from Photovoltaic Life Cycles (Emisie z fotovoltických životných cyklov), 
Environmental Science & Technology, zv. 42, č. 6, s. 2168 – 2174. 
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4. Emisné faktory pre elektrinu podľa krajiny  

Krajina 
IPCC [t CO2/MWh]* 

a)
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Rakúsko 0,226 0,212 0,202 0,206 0,200  0,204  

Belgicko 0,288 0,274 0,279 0,269 0,315  0,298  

Bulharsko 0,772 0,762 0,880 0,855 0,827  0,823  

Chorvátsko 0,328 0,324 0,383 0,333 0,286  0,306  

Cyprus 0,875 0,884 0,879 0,868 0,864  0,869  

Česká republika 0,964 0,938 1,012 0,915 0,920  0,935  

Dánsko 0,411 0,556 0,462 0,426 0,450  0,455  

Estónsko 0,981 0,868 1,050 0,875 0,766  0,826  

Fínsko 0,182 0,255 0,233 0,201 0,209  0,212  

Francúzsko 0,061 0,054 0,056 0,053 0,057  0,056  

Nemecko 0,619 0,621 0,645 0,626 0,609  0,616  

Grécko 1,207 1,131 1,178 1,125 1,104  1,126  

Maďarsko 0,563 0,551 0,606 0,593 0,516  0,539  

Írsko 0,769 0,726 0,727 0,736 0,702  0,716  

Taliansko 0,491 0,494 0,493 0,484 0,453  0,467  

Lotyšsko 0,093 0,121 0,104 0,110 0,117  0,113  

Litva 0,185 0,144 0,143 0,132 0,161  0,157  

Luxembursko 0,428 0,419 0,373 0,320 0,405  0,397  

Malta 0,966 1,030 1,048 1,054 1,072  1,052  

Holandsko 0,430 0,416 0,427 0,429 0,473  0,452  

Poľsko 1,262 1,243 1,186 1,123 1,141  1,165  

Portugalsko 0,440 0,377 0,339 0,336 0,353  0,361  

Rumunsko 0,683 0,741 0,730 0,700 0,652  0,675  

Slovenská 
republika 

0,282 0,271 0,241 0,237 0,230  0,240  

Slovinsko 0,536 0,536 0,539 0,561 0,613  0,582  

Španielsko 0,497 0,451 0,455 0,418 0,378  0,405  

Švédsko 0,019 0,021 0,023 0,024 0,027  0,025  

Spojené kráľovstvo 0,531 0,554 0,559 0,551 0,521  0,531  

EÚ-28 0,466 0,466 0,471 0,454 0,443  0,451  

 

* V prípade oznamovania v ekv. CO2: 

 rovnaký emisný faktor by mali použiť signatári z týchto krajín: Lotyšsko, Litva, Francúzsko a Švédsko, 

 0,001 t ekv. CO2/MWh by sa mala pripočítať k faktorom použitým signatármi z týchto krajín: Chorvátsko, Slovenská republika 
a Luxembursko, 

 0,002 t ekv. CO2/MWh by sa mali pripočítať k faktorom použitým signatármi z týchto krajín: Rakúsko, Belgicko, Maďarsko, Írsko, 
Taliansko, Slovinsko a Španielsko, 

 0,003 t ekv. CO2/MWh by sa mali pripočítať k faktorom použitým signatármi z týchto krajín: Cyprus, Fínsko, Malta, Holandsko, 
Portugalsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo, 

 0,004 t ekv. CO2/MWh by sa mali pripočítať k faktorom použitým signatármi z týchto krajín: Bulharsko, Nemecko a Grécko, 

 0,006 t ekv. CO2/MWh by sa mali pripočítať k faktorom použitým signatármi z týchto krajín: Česká republika, Dánsko, Estónsko 
a Poľsko. 
 

b)
 Metodika pre výpočet podľa: UNFCCC, 2012 (Nástroj na výpočet emisného faktora pre elektrickú sústavu). Zdroje výpočtu: údaje 

o celoštátnej spotrebe energie a celoštátnej výrobe energie na energetický nosič od Medzinárodnej agentúry pre energiu, Energetická 

štatistika krajín OECD za rok 2010; Medzinárodná agentúra pre energiu, Energetická štatistika krajín mimo OECD za rok 2010); údaje 

o uhlíkovej náročnosti jednotlivých druhov paliva z IPCC, 2006 (Usmernenia pre národnú inventúru emisií skleníkových plynov, 

kapitola 2 – Stacionárne spaľovanie); údaje o efektívnosti jednotlivých nosičov podľa technológie výroby elektriny: Európska databáza 

životného cyklu, 2013 (inventúry emisií elektrickej energie). Kontroly konzistentnosti sa uskutočnili formou porovnania výsledkov 

s EDGARv4.2 a v4.2FT2010 pre emisie CO2 zo spaľovania palív (pozri Databázu emisií pre celosvetový atmosférický výskum 

(EDGAR) http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php, pozri aj Olivier and Janssens-Maenhout, 2011).   

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php
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Krajina 
LCA [t ekv. CO2/MWh] 

b)
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Rakúsko  0,346 0,315 0,294 0,301 0,294  0,301  

 Belgicko  0,418 0,390 0,395 0,373 0,434  0,417  

 Bulharsko  0,856 0,845 0,971 0,943 0,915  0,910  

 Chorvátsko  0,537 0,527 0,608 0,534 0,475  0,502  

 Cyprus  1,020 1,030 1,025 1,010 1,008  1,014  

 Česká republika  0,819 0,795 0,855 0,770 0,771  0,786  

 Dánsko  0,673 0,929 0,763 0,699 0,737  0,748  

 Estónsko  1,726 1,528 1,849 1,540 1,322  1,434  

 Fínsko  0,345 0,499 0,457 0,383 0,406  0,412  

 Francúzsko  0,157 0,141 0,146 0,139 0,148  0,147  

 Nemecko  0,709 0,707 0,729 0,707 0,678  0,692  

 Grécko  1,223 1,152 1,195 1,143 1,122  1,144  

 Maďarsko  0,675 0,670 0,735 0,711 0,599  0,634  

 Írsko  0,908 0,862 0,865 0,877 0,838  0,854  

 Taliansko  0,721 0,725 0,723 0,710 0,661  0,683  

 Lotyšsko  0,504 0,608 0,529 0,564 0,610  0,584  

 Litva  0,212 0,165 0,163 0,150 0,180  0,177  

 Luxembursko  0,699 0,682 0,604 0,514 0,652  0,641  

 Malta  1,565 1,669 1,697 1,707 1,737  1,705  

 Holandsko  0,705 0,682 0,709 0,708 0,776  0,743  

 Poľsko  1,262 1,241 1,182 1,115 1,125  1,153  

 Portugalsko  0,887 0,769 0,690 0,684 0,720  0,734  

 Rumunsko  1,064 1,146 1,123 1,079 1,008  1,043  

 Slovenská 
republika  

0,406 0,379 0,335 0,327 0,318  0,334  

 Slovinsko  0,580 0,581 0,582 0,600 0,668  0,631  

 Španielsko  0,716 0,652 0,659 0,611 0,557  0,593  

 Švédsko  0,074 0,075 0,076 0,082 0,087  0,083  

 Spojené kráľovstvo  0,642 0,669 0,678 0,670 0,631  0,644  

 EÚ-28  0,588 0,587 0,592 0,571 0,553  0,565  

 

c)
 Zdroj pre emisné faktory LCA: Európska referenčná databáza hodnotenia životného cyklu (ELCD) bola použitá ako primárny zdroj 

emisií životného cyklu súvisiacich s rôznymi technológiami výroby elektrickej energie 

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm (rok 2002). Údaje o vnútroštátnej výrobe elektrickej energie z rôznych 

energetických vektorov pochádzajú od Medzinárodnej agentúry pre energiu, 2010 (Energetická štatistika krajín OECD).  

  

 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Počíta sa s pravidelnými aktualizáciami východiskových hodnôt. Preštudujte si 

najnovšiu verziu na webovom sídle Dohovoru Knižnica. 

 

  

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm
http://www.eumayors.eu/Library,84.html
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PRÍLOHA II – KATEGORIZÁCIA OPATRENÍ 
 

 Oblasti intervencie 
 

A1 
Obecné, obytné, terciárne budovy, 

zariadenia/vybavenie 
Príklady opatrení 

A11 Plášť budovy Tepelná izolácia stien, okná, strechy, externé tienenie 

A12 
Energia z obnoviteľných zdrojov na 
vykurovanie priestorov a dodávky teplej vody 

Montáž tepelných solárnych panelov na ohrev vody 

A13 
Energetická účinnosť vykurovania priestorov 
a dodávok teplej vody 

Zrážky daní pri nahradení starých kotlov 
kondenzačnými kotlami 

A14 Energeticky účinný systém osvetlenia 
Účasť 20 MSP v programe GreenLight Európskej 
komisie. 

A15 Energeticky účinné elektrospotrebiče Stimuly pre výmenu domácich spotrebičov za nové 

A16 
Integrované opatrenie (všetky uvedené v 
predchádzajúcom texte) 

Renovácia obytných budov, spojenie technologických 
zlepšení a izolačných opatrení 

A17 Informačné a komunikačné technológie 
Zavedenie inteligentných meračov v domácnostiach, 
montáž systémov energetického manažérstva budov 
v komerčných budovách 

A18 Zmeny správania Programy reakcie na dopyt 

A19 Iné - 

A2 Verejné osvetlenie  

A21 Energetická účinnosť  
Nahradenie žiaroviek a svietidiel úspornými žiarovkami 
a svietidlami 

A23 Integrovaná energia z obnoviteľných zdrojov 
Montáž pouličného osvetlenia a semaforov napájaných 
energiou z obnoviteľných zdrojov 

A24 Informačné a komunikačné technológie 
Optimálna regulácia svietivosti v reakcii na meniace sa 
podmienky prostredia 

A25 Iné - 

A3 Priemysel   

A31 
Efektívnosť pri používaní energie 
v priemyselných procesoch 

Výmena za účinnejšie kotly alebo zariadenia KVET na 
vykurovanie prevádzky, výmena motorov atď.  

A32 Energetická hospodárnosť v budovách Vetranie s rekuperáciou tepla 

A33 Energia z obnoviteľných zdrojov  Použitie solárneho chladenia pre priemyselné procesy 

A34 Informačné a komunikačné technológie Montáž systémov energetického manažérstva budov 

A35 Iné - 

A4 Doprava  

A41 Čistejšie/energeticky účinnejšie vozidlá Znížené dane pre vozidlá s nízkymi emisiami  

A42 Elektrické vozidlá (vrátane infraštruktúry) Zavedenie nabíjacej infraštruktúry 

A43 Prechod na verejnú dopravu 
Zlepšenie infraštruktúry verejnej dopravy intermodálne 
zlepšenie, systém záchytných parkovísk (Park & Ride) 

A44 Prechod na chôdzu a cyklistiku  Zlepšenie infraštruktúry pre chôdzu a cyklistiku 

A45 Systémy car-sharing/car-pooling Zavedenie systémov car sharing/car-pooling 

A46 
Zlepšenie logistiky a nákladnej dopravy 
v mestách 

Zlepšenie železničného spojenia s prístavmi 

A47 Optimalizácia cestnej siete
9
 

Stavba kruhových objazdov s cieľom znížiť zaťaženie 
dopravy 

A48 
Polyfunkčná výstavba a obmedzenie 
rozrastania 

Vykonávanie politík na obmedzenie rozrastania miest 
v novej výstavbe 

A49 Informačné a komunikačné technológie Telepráca, riadenie dopravy, digitálny podpis 

                                                      
9
 Upozorňujeme, že podľa niekoľkých štúdií môžu opatrenia v tejto oblasti viesť k zvýšeniu premávky a následne zvýšiť emisie.  

http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/greenli
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A410 Ekologické jazdenie 
Vzdelávanie a odborná príprava vodičov s cieľom 
osvojiť si štýl jazdy s úsporou paliva 

A411 Iné - 

A5 Miestna výroba elektrickej energie  

A51 
Elektrická energia vyrobená z vodných 
zdrojov 

Vývoj malých vodných elektrární 

A52 Veterná energia Inštalácia 30 domácich veterných turbín 

A53 Fotovoltika Fotovoltika integrovaná do budovy 

A54 Elektráreň na biomasu 
Stavba elektrární na spaľovanie drevenej biomasy 
(vstup tepelnej energie 1 MW) 

A55 
Zariadenia na kombinovanú výrobu tepla 
a elektriny 

Stavba zariadenia KVET na zemný plyn na pokrytie 
potrieb miestnej nemocnice (vstup tepelnej energie 
15 MW) 

A56 Inteligentné siete 
Realizácia inteligentných sietí alebo ukážkových 
projektov inteligentných sietí 

A57 Iné - 

A6 
Zariadenia na miestne 
vykurovanie/chladenie 

 

A61 
Zariadenia na kombinovanú výrobu tepla 
a elektriny 

Stavba zariadenia KVET na biomasu na diaľkové 
vykurovanie/chladenie 

A62 
Zariadenie na diaľkové 
vykurovanie/chladenie 

Stavba zariadenia na spracovanie odpadovej energie 
na diaľkové vykurovanie 

A63 
Siete diaľkového vykurovania/chladenia 
(nové, rozšírenie, renovácia) 

Obnovenie existujúcej siete diaľkového vykurovania 

A64 Iné - 

A7 Iné  

A71 Obnova miest 
Opätovný rozvoj deindustrializovaných oblastí podľa 
kritérií energie z udržateľných zdrojov 

A72 Nakladanie s odpadom a odpadovou vodou Kampaň za nulový odpad 

A73 Výsadba stromov v mestských oblastiach Kampaň „jeden strom za každého novorodenca“ 

A74 
Súvisiace s poľnohospodárstvom a lesným 
hospodárstvom 

Použitie efektívnejších poľnohospodárskych strojov 

A75 Iné - 
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 Nástroje politiky 

 

B1 Budovy  

B11 
Odborná príprava/zvyšovanie 
informovanosti 

Kampaň na podporu montáže termostatických ventilov 

B12 Energetické manažérstvo 
Zavedenie systému energetického manažérstva 
v obecných nehnuteľnostiach 

B13 Energetická certifikácia/označovanie  Vystavenie energetických certifikátov obecných budov 

B14 Povinnosti dodávateľov energie 
Distribúcia sprchových hlavíc s nízkym prietokom 
a perlátorov občanom zo strany dodávateľa energie 

B15 Energetická/uhlíková daň Uloženie vyšších daní na palivá podľa obsahu uhlíka 

B16 Granty a dotácie Daňové úľavy pri výmene starých kotlov za účinnejšie 

B17 
Financovanie treťou stranou, verejno-
súkromné partnerstvo 

Renovácia sociálneho bývania prostredníctvom 
systému spoločností poskytujúcich energetické služby, 
formou financovania treťou stranou 

B18 Verejné obstarávanie 
Kritériá energetickej účinnosti pri nákupoch 
elektrospotrebičov 

B19 Stavebné normy 
Výmena okien s jednoduchými sklami za 
nízkoenergetické okná s dvojitým sklom 
v renovovaných budovách pod správou obce 

B110 Regulácia územného plánovania 
Stavba nových obytných štvrtí v blízkosti sietí 
diaľkového vykurovania 

B111 Neuplatňuje sa - 

B112 Iné - 

B2 Verejné osvetlenie  

B21 Energetické manažérstvo 
Realizácia systému monitorovania energie pre pouličné 
osvetlenie 

B22 Povinnosti dodávateľov energie 
Renovácia pouličného osvetlenia zo strany dodávateľa 
energie 

B23 
Financovanie treťou stranou, verejno-
súkromné partnerstvo 

Mechanizmus spoločností poskytujúcich energetické 
služby formou financovania treťou stranou alebo 
verejno-súkromného partnerstva na účely výmeny 
semaforov 

B24 Verejné obstarávanie 
Zavedenie požiadaviek na energetickú účinnosť 
pouličného osvetlenia 

B25 Neuplatňuje sa - 

B26 Iné - 
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B3 Priemysel  

B31 
Odborná príprava/zvyšovanie 
informovanosti 

Uverejnenie najlepších postupov pre odvetvia 

B32 Energetické manažérstvo Energetické audity 

B33 Energetická certifikácia/označovanie  
Zavedenie energetickej certifikácie priemyselných 
budov  

B34 Normy energetickej účinnosti Efektívnejšie použitie a regulácia odpadového tepla 

B35 Energetická/uhlíková daň 
Zníženie daní pre spoločnosti, ktoré investujú do 
energeticky účinných opatrení 

B36 Granty a dotácie Finančné podnety pre racionálne využitie energie  

B37 
Financovanie treťou stranou, verejno-
súkromné partnerstvo 

Zapojenie spoločnosti poskytujúcej energetické služby 
formou financovania treťou stranou na zvýšenie 
účinnosti vysokotlakových systémov 

B38 Neuplatňuje sa - 

B39 Iné Ekologicko-priemyselné zóny 

B4 Doprava  

B41 
Odborná príprava/zvyšovanie 
informovanosti 

Informačné kampane na zjednodušenie optimálnej 
kontroly tlaku v pneumatikách, podpora udržateľnej 
dopravy 

B42 
Integrovaný systém predaja cestovných 
lístkov a fakturácie 

Zavedenie integrovaného tarifného systému 
umožňujúceho použiť niekoľko spôsobov dopravy 
s jedným cestovným lístkom 

B43 Granty a dotácie Obecné stimuly na nákup elektrických bicyklov 

B44 Spoplatňovanie ciest Poplatok za preťaženie 

B45 Regulácia územného plánovania Politika na obmedzenie parkovania v blízkosti obydlí 

B46 Regulácia plánovania dopravy a mobility 
Zavedenie obmedzení nákladnej dopravy v centre, 
obmedzenie rýchlosti 

B47 Verejné obstarávanie 
Zavedenie požiadaviek na energetickú účinnosť v 
rámci autobusovej a obecnej dopravy 

B48 
Dobrovoľné dohody so 
zainteresovanými stranami 

Možnosť využitia jedného cestovného lístka 
u viacerých prevádzkovateľov 

B49 Neuplatňuje sa - 

B410 Iné - 

 

 

 
  



62 

 

B5 Miestna výroba elektrickej energie  

B51 
Odborná príprava/zvyšovanie 
informovanosti 

Vzdelávacia kampaň o montáži veterných mikroturbín 

B52 Povinnosti dodávateľov energie  Montáž fotovoltických zariadení dodávateľom energie 

B53 Granty a dotácie Príspevky občanom na nákup veterných mikroturbín 

B54 
Financovanie treťou stranou, verejno-
súkromné partnerstvo 

Nadviazanie verejno-súkromného partnerstva medzi 
miestnym orgánom verejnej správy (51 %) 
a súkromnou spoločnosťou (49 %) na účely výstavby 
zariadenia KVET 

B55 Stavebné normy 
Nové budovy by mali mať fotovoltické panely na 25 % 
strešnej plochy 

B56 Územné plánovanie 

Identifikácia oblastí, v ktorých sa podnecuje montáž 
elektrární (napr. staré priemyselné oblasti) 
Plánovanie nových štvrtí so zohľadnením potenciálu 
energie z obnoviteľných zdrojov 

B57 Neuplatňuje sa - 

B58 Iné - 

B6 Miestne vykurovanie/chladenie  

B61 
Odborná príprava/zvyšovanie 
informovanosti 

Školenia v sektore stavebníctva o začlenení miestnej 
výroby tepla do nových budov 

B62 Povinnosti dodávateľov energie  
Montáž systémov diaľkového vykurovania v rámci 
povinností dodávateľa 

B63 Granty a dotácie 
Dotácie pre kondomíniá pripojené do siete diaľkového 
vykurovania 

B64 
Financovanie treťou stranou, verejno-
súkromné partnerstvo 

Príprava projektu spoločnosti poskytujúcej energetické 
služby formou financovania treťou stranou na 
vybudovanie malého systému diaľkového vykurovania 

B65 Stavebné normy 
Nové budovy by mali byť pripravené na pripojenie do 
siete diaľkového vykurovania. 

B66 Regulácia územného plánovania 
Nová obytná oblasť v blízkosti siete diaľkového 
vykurovania 

B67 Neuplatňuje sa - 

B68 Iné - 

B7 Iné  

B71 
Odborná príprava/zvyšovanie 
informovanosti 

Podpora informovanosti o zmiernení zmeny klímy 
a adaptácii prostredníctvom seminárov a publikácií 

B72 Územné plánovanie 
Oblasti rozširovania miest by mali vždy počítať 
s minimálnou zelenou plochou 

B73 Neuplatňuje sa - 

B74 Iné - 
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PRÍLOHA III – PRÍKLADY UKAZOVATEĽOV TÝKAJÚCICH SA 
ZMIERNENIA 
 

V nasledujúcej časti nájdete niekoľko príkladov ukazovateľov, ktoré by miestny orgán verejnej správy 

mohol použiť na monitorovanie pokroku (zoznamy nie sú vyčerpávajúce).  

 

 Príklady ukazovateľov a požadované parametre, ktoré nie sú zahrnuté do vzoru 

 
Ukazovatele Požadované parametre 

Emisie skleníkových plynov na jednotku hrubého 
domáceho produktu (HDP) [t CO2 alebo t ekv. 
CO2/milión EUR] 

HDP obce 

Energetická náročnosť budov [kWh/m
2
] Podlahová plocha budovy v metroch štvorcových  

Uhlíková náročnosť dopravy [CO2/km] Počet najazdených km podľa dopravnej kategórie 

Jazdy verejnou dopravou [osobokilometer/obyvateľ] Osobokilometer vo verejnej doprave 

Výdavky na energie v obecnom sektore [EUR/rok] Výdavky na obecnú energiu 

Výdavky na energie v obytnom sektore [EUR/rok] 
Cena za konečné použitie energie v sektore bývania 
na energetický nosič  

Podiel výdavkov na palivo a elektrinu z príjmu 
domácnosti [%] 

Ročné výdavky na energie v domácnosti; priemerný 
príjem domácnosti 

Podiel obyvateľov, ktorí nemajú prístup k elektrine 
alebo ku komerčnej energii [%] 

Počet obyvateľov, ktorí nemajú prístup k elektrine 
alebo ku komerčnej energii 

Prístup k verejnej doprave [počet] Počet osôb v dosahu 0,5 km od verejnej dopravy 

Použitie primárnej energie na obyvateľa 
[MWh/obyvateľ]  

Primárna energetická spotreba 

Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie z cestnej dopravy 
[μg/m3 alebo mg/m3] 

Emisie oxidov dusíka (NOx), oxidov síry (SOx), 
jemných častíc, oxidu uhoľnatého (CO) 

 

 

 Príklady ukazovateľov založených na pokroku pre jednotlivé oblasti intervencie 

 

Oblasť intervencie Ukazovateľ 

Obecné – obytné – terciárne budovy   

Plášť budovy Počet/podlahová plocha izolovaných budov [–/m2] 

Energetická účinnosť vykurovania priestorov 
a dodávok teplej vody 

Počet vymenených kotlov [–] 

Energeticky účinný systém osvetlenia  Počet vymenených svetelných zdrojov [–] 

Energeticky účinné elektrospotrebiče  Počet vymenených elektrospotrebičov [–] 

Energia z obnoviteľných zdrojov na 
vykurovanie priestorov a dodávky teplej vody 

Plocha namontovaných solárnych termálnych panelov [m2] 

Integrované opatrenie  Počet/izolovaná plocha renovovaných budov [–/m2] 

IKT 
Počet budov s namontovanými inteligentnými meračmi [–
]/Počet nových budov s domotickými systémami [––] 

Zmeny správania 
  

Počet účastníkov informačných kampaní [–] /Počet 
distribuovaných kompaktných žiariviek [–] 

Verejné osvetlenie    

Energetická účinnosť Počet obyčajných semaforov vymenených za LED [–] 

Integrovaná energia z obnoviteľných zdrojov  Inštalovaný výkon z obnoviteľných zdrojov (kW) 
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IKT  Počet namontovaných systémov diaľkového ovládania [–] 

Priemysel      

Energetická účinnosť v priemyselných 
procesoch  

Počet vymenených kotlov [–] 

Energetická hospodárnosť v budovách  Počet vymenených svetelných zdrojov [–] 

Energia z obnoviteľných zdrojov  Inštalovaný výkon z obnoviteľných zdrojov (kW) 

Mestská – verejná – súkromná doprava    

Čistejšie/úspornejšie obecné vozidlá Počet vymenených vozidiel [–] 

Obecné vozidlá – efektívne správanie sa pri 
riadení 

Príklad: počet uskutočnených školení z celkového 
naplánovaného počtu (%) 

Čistejšia/efektívnejšia verejná doprava  Počet nových zakúpených autobusov na CNG 

Infraštruktúra verejnej dopravy, trasy 
a frekvencia 

Dĺžka siete (km)/Počet služieb za deň [–] 

Infraštruktúra pre elektrické vozidlá  Počet nabíjacích staníc [–] 

Car sharing Počet vozidiel a miest zapojených do systému car-sharing [–] 

Pešia chôdza a jazda na bicykli Počet parkovacích miest pre bicykle [–] 

IKT 
Počet ciest so zavedenými premenlivými obmedzeniami 
rýchlosti [–]/Počet realizovaných schém telepráce [–] 

Efektívne správanie sa pri riadení 
Príklad: počet uskutočnených školení/kampaní z celkového 
naplánovaného počtu (%) 

Miestna výroba elektrickej energie    

Elektrická energia vyrobená z vodných 
zdrojov  

Inštalovaný výkon [MW] 

Veterná energia  Inštalovaný výkon [MW] 

Fotovoltika  Inštalovaný výkon [MW] 

Energia z biomasy Inštalovaný výkon [MW] 

Zariadenia na kombinovanú výrobu tepla 
a elektriny  

Inštalovaný výkon [MW] 

Miestne vykurovanie/chladenie    

Siete diaľkového vykurovania/chladenia (nové, 
rozšírenie, renovácia)  

Rozšírenie siete [km]/Počet zákazníkov [–] 

Zariadenia na kombinovanú výrobu tepla 
a elektriny  

Inštalovaná kapacita [MW] 

Iné    

Nakladanie s odpadmi  
Množstvo recyklovaného odpadu [tony]/Komunálny odpad, na 
ktorý sa vzťahuje oddelený zber (%) 

Nakladanie s odpadovými vodami Počet vymenených elektrospotrebičov [–] 

Výsadba stromov v mestských oblastiach  Čistý počet vysadených stromov [–] 

Súvisiace s poľnohospodárstvom a lesným 
hospodárstvom 
  

Počet vymenených poľnohospodárskych strojov [–]/Počet 
vymenených čerpadiel na zavlažovanie [–] 
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PRÍLOHA IV – PRÍKLADY UKAZOVATEĽOV PRE ADAPTÁCIU NA 
ZMENU KLÍMY 
 

Ukazovatele uvedené v nasledujúcej časti slúžia ako zdroj inšpirácie. Zahŕňajú ukazovatele 

zraniteľnosti, vplyvu a výsledkov. Žiadny z nich nie je povinný, ide skôr o názorné príklady. 

Upozorňujeme, že ukazovatele sú klasifikované podľa rôznych sektorov a kategórií, ktoré môžete 

nájsť v predchádzajúcich záložkách vzoru. Uvádzame aj zoznam (ktorý nie je vyčerpávajúci) príkladov 

ukazovateľov. Vyberte ukazovatele, ktoré používa váš miestny orgán verejnej správy na meranie 

pokroku a doplňte do zoznamu svoje vlastné ukazovatele – stačí pridať alebo skryť riadky podľa 

potreby. 

 

 Ukazovatele súvisiace so zraniteľnosťou 

 

Druh 
zraniteľnosti 

Ukazovatele súvisiace so zraniteľnosťou Jednotka 

Klimatická 
Počet dní/noci s extrémnymi teplotami (v porovnaní s ref. 
ročnou/sezónnou teplotou vo dne/v noci) 

Počet dní/noci 

Klimatická frekvencia vĺn horúčav/chladného počasia, 
Priemer za 
mesiac/rok 

Klimatická 
Počet dní/noci s extrémnymi zrážkami (v porovnaní s ref. 
ročnými/sezónnymi zrážkami vo dne/v noci pre každé ročné obdobie) 

Počet dní/noci 

Klimatická Počet po sebe nasledujúcich dní/nocí bez zrážok, Počet dní/noci 

Sociálno-
ekonomická 

Súčasný počet obyvateľov oproti prognózam na roky 2020/2030/2050 
Počet 

obyvateľov 

Sociálno-
ekonomická 

Hustota obyvateľstva (v porovnaní s celoštátnym/regionálnym priemerom 
v roku X v krajine/regióne X) 

Počet osôb na 
km

2
 

Sociálno-
ekonomická 

% citlivých skupín obyvateľstva (napr. staršie osoby (65+)/mladí ľudia 
(25-), domácnosti osamelých dôchodcov, domácnosti s nízkymi 
príjmami/domácnosti nezamestnaných osôb) – v porovnaní s celoštátnym 
priemerom v roku X v krajine X 

% 

Sociálno-
ekonomická 

% obyvateľov, ktorí žijú v ohrozených oblastiach (napr. 
povodňami/suchom/horúčavami/lesnými alebo prírodnými požiarmi) 

% 

Sociálno-
ekonomická 

% plôch neprístupných pre záchranné/protipožiarne služby % 

Fyzická 
a environmentálna 

Percentuálna zmena priemernej ročnej/mesačnej teploty % 

Fyzická 
a environmentálna 

Percentuálna zmena priemerných ročných/mesačných zrážok % 

Fyzická 
a environmentálna 

Dĺžka dopravnej siete (napr. cestnej/železničnej) umiestnenej v rizikových 
oblastiach (ohrozených napr. povodňami/suchom/horúčavami/lesnými 
alebo prírodnými požiarmi) 

km 

Fyzická 
a environmentálna 

Dĺžka pobrežia/rieky (riek) postihnutých extrémnymi poveternostnými 
podmienkami alebo pôdnou eróziou (bez adaptácie) 

km 

Fyzická 
a environmentálna 

% nížinných oblastí alebo oblastí vo vyššej nadmorskej výške % 

Fyzická 
a environmentálna 

% plochy na pobreží alebo riek % 

Fyzická 
a environmentálna 

% chránených (ekologicky a/alebo kultúrne citlivých) oblastí/% lesnej 
plochy 

% 

Fyzická 
a environmentálna 

% (napr. 
obytných/komerčných/poľnohospodárskych/priemyselných/turistických) 
rizikových oblastí (ohrozených napr. 
povodňami/suchom/horúčavami/lesnými alebo prírodnými požiarmi) 

% 
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Druh 
zraniteľnosti 

Ukazovatele súvisiace so zraniteľnosťou Jednotka 

Fyzická 
a environmentálna 

Súčasná spotreba energie na obyvateľa oproti prognózam na roky 
2020/2030/2050 

MWh 

Fyzická 
a environmentálna 

Súčasná spotreba vody na obyvateľa oproti prognózam na roky 
2020/2030/2050 

m3 

Iné [uveďte] Iné [uveďte] [uveďte] 

 Ukazovatele súvisiace s vplyvom 

 

Ovplyvnený 
sektor (sektory) 

Ukazovatele súvisiace s vplyvom Jednotka 

Budovy 
Počet alebo % (verejných/obytných/terciárnych) budov poškodených 
extrémnymi poveternostnými podmienkami/extrémnymi poveternostnými 
javmi 

(za rok/za 
určité 

obdobie) 

Doprava, 
energetika, voda, 
odpad, IKT 

Počet alebo % dopravnej/energetickej/vodnej/odpadovej 
infraštruktúry/infraštruktúry IKT poškodenej extrémnymi poveternostnými 
podmienkami/extrémnymi poveternostnými javmi 

(za rok/za 
určité 

obdobie) 

Územné 
plánovanie 

% sivých/modrých/zelených oblastí postihnutých extrémnymi 
poveternostnými podmienkami/extrémnymi poveternostnými javmi (napr. 
efektom tepelného ostrova, povodňami, padaním skál a/alebo zosuvmi 
pôdy a lesnými/prírodnými požiarmi) 

% 

Doprava, 
energetika, voda, 
odpad, civilná 
ochrana 
a záchranné služby 

Počet dní prerušenia služby vo verejnom záujme (napr. dodávok 
energie/vody, zdravotných služieb/civilnej ochrany/záchranných služieb, 
odvozu odpadu)  

- 

Doprava, 
energetika, voda, 
odpad, civilná 
ochrana 
a záchranné služby 

Priemerná dĺžka trvania (v hodinách) prerušenia služby vo verejnom 
záujme (napr. dodávok energie/vody, verejnej dopravy, zdravotných 
služieb/civilnej ochrany/záchranných služieb)  

hodiny 

Zdravie 
Počet zranených/evakuovaných/premiestnených osôb z dôvodu 
extrémnych poveternostných javov (napr. vlny horúčav alebo chladného 
počasia) 

(za rok/za 
určité 

obdobie) 

Zdravie 
Počet úmrtí súvisiacich s extrémnymi poveternostnými javmi (napr. vlny 
horúčav alebo chladného počasia) 

(za rok/za 
určité 

obdobie) 

Civilná ochrana 
a záchranné služby 

Priemerný čas odozvy (v minútach) polície, hasičov alebo záchranných 
služieb v prípade extrémnych poveternostných javov 

min. 

Zdravie Počet vydaných varovaní týkajúcich sa kvality vody % 

Zdravie Počet vydaných varovaní týkajúcich sa kvality ovzdušia  

Životné prostredie 
a biodiverzita 

% oblastí zasiahnutých eróziou pôdy/zhoršovaním kvality pôdy % 

Životné prostredie 
a biodiverzita 

% strát biotopov z dôvodu extrémnych poveternostných javov % 

Životné prostredie 
a biodiverzita 

Percentuálna zmena počtu pôvodných druhov % 

Životné prostredie 
a biodiverzita 

% pôvodných (rastlinných/živočíšnych) druhov postihnutých chorobami 
súvisiacimi s extrémnymi poveternostnými podmienkami/extrémnymi 
poveternostnými javmi 

% 

Poľnohospodárstvo 
a lesné 
hospodárstvo 

% poľnohospodárskych strát spôsobených extrémnymi poveternostnými 
podmienkami/extrémnymi poveternostnými javmi (napríklad 
sucho/nedostatok vody, erózia pôdy) 

% 

Poľnohospodárstvo 
a lesné 
hospodárstvo 

% strát na hospodárskych zvieratách z dôvodu extrémnych 
poveternostných podmienok 

% 

Poľnohospodárstvo 
a lesné 

Percentuálna zmena vo výnose plodín/vývoji ročnej produktivity 
trávnatých porastov 

% 
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Ovplyvnený 
sektor (sektory) 

Ukazovatele súvisiace s vplyvom Jednotka 

hospodárstvo 

Poľnohospodárstvo 
a lesné 
hospodárstvo 

% strát na hospodárskych zvieratách spôsobených škodcami/patogénmi % 

Poľnohospodárstvo 
a lesné 
hospodárstvo 

% strát dreva spôsobených škodcami/patogénmi % 

Poľnohospodárstvo 
a lesné 
hospodárstvo 

Percentuálna zmena zloženia lesa % 

Poľnohospodárstvo 
a lesné 
hospodárstvo 

Percentuálna zmena odberu vody % 

Cestovný ruch Percentuálna zmena v tokoch turistov/činnostiach cestovného ruchu % 

Iné 
Ročné priame hospodárske straty v eurách (napr. 
v komerčnom/priemyselnom/poľnohospodárskom/turistickom sektore) 
z dôvodu extrémnych poveternostných javov 

EUR/rok 

Iné Ročná suma prijatej kompenzácie v eurách (napr. poistenie) EUR/rok 

 Ukazovatele súvisiace s výstupom 

 
Príslušný sektor 
(príslušné 
sektory) 

Ukazovatele súvisiace s výstupom Jednotka 

Budovy 
% budov (verejných/obytných/terciárnych) renovovaných s cieľom dosiahnuť 
adaptívnu odolnosť 

% 

Doprava, 
energetika, voda, 
odpad, IKT 

% dopravnej/energetickej/vodnej/odpadovej infraštruktúry/infraštruktúry IKT 
renovovanej s cieľom dosiahnuť adaptívnu odolnosť 

% 

Územné 
plánovanie 

Percentuálna zmena zelenej a modrej infraštruktúry/oblastí (plocha) % 

Územné 
plánovanie 

Percentuálna zmena spojených zelených a modrých oblastí % 

Územné 
plánovanie 

Percentuálna zmena nepriepustných povrchov/úrovne vlhkosti pôdy % 

Územné 
plánovanie 

Percentuálna zmena odtoku dažďovej vody z prietrží (v dôsledku zmeny 
infiltrácie pôdy) 

% 

Územné 
plánovanie 

Percentuálna zmena tienenia (a súvisiaca zmena efektu mestského tepelného 
ostrova) 

% 

Územné 
plánovanie 

% pobrežia určeného na riadené vyrovnávanie % 

Voda 
Percentuálna zmena strát vody (napr. v dôsledku úniku vody zo systému 
distribúcie vody) 

% 

Voda Percentuálna zmena uchovávania dažďovej vody (na opätovné použitie) % 

Odpad 
Percentuálna zmena v zozbieranom/recyklovanom/zlikvidovanom/spálenom 
pevnom odpade 

% 

Diverzita a životné 
prostredie 

% obnovených biotopov/% chránených druhov  % 

Poľnohospodárstvo 
a lesné 
hospodárstvo 

Percentuálna zmena vo výnose plodín v dôsledku adaptačných opatrení % 

Poľnohospodárstvo 
a lesné 
hospodárstvo 

Percentuálna zmena spotreby vody v poľnohospodárstve a pri zavlažovaní % 

Poľnohospodárstvo 
a lesné 
hospodárstvo 

% obnovených lesov % 
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Príslušný sektor 
(príslušné 
sektory) 

Ukazovatele súvisiace s výstupom Jednotka 

Cestovný ruch Percentuálna zmena tokov turistov % 

Cestovný ruch Percentuálna zmena činností cestovného ruchu % 

Iné 
Percentuálna zmena nákladov na obnovu a rekonštrukciu spojených 
s extrémnymi poveternostnými javmi 

% 

Iné 
Investície do výskumu v oblasti adaptácie v eurách (napr. ochrana pôdy, 
efektívne využívanie vody/energetická účinnosť...) zo strany mesta/ďalších 
zainteresovaných strán 

EUR 

Iné 
Investície mesta do vzdelávania/zdravotnej starostlivosti a záchranných 
systémov v eurách 

EUR 

Iné 
Počet podujatí zameraných na zvyšovanie informovanosti občanov a miestnych 
zainteresovaných strán 

- 

Iné Počet školení zameraných na zamestnancov - 

Iné 
Počet priamych príjemcov zapojených do rozhodovania o medzníkoch procesu 
adaptácie prostredníctvom činností spojených s účasťou komunít 

- 
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PRÍLOHA V – GLOSÁR KĽÚČOVÝCH TERMÍNOV V OBLASTI 
ADAPTÁCIE NA ZMENU KLÍMY 
 

 Kľúčové termíny v oblasti adaptácie na zmenu klímy 
 

Adaptácia 

Prispôsobenie prírodných alebo ľudských systémov ako reakcia na skutočné alebo 
predpokladané klimatické podnety alebo ich účinky. Účelom adaptácie je zmiernenie škôd 
alebo využitie vhodných príležitostí. Existujú rôzne druhy adaptácie vrátane predbežnej, 
nezávislej a plánovanej adaptácie. 

Nebezpečenstvo 

Možnosť výskytu prírodného alebo človekom vyvolaného fyzikálneho javu či trendu, 
resp. fyzického vplyvu, ktorý môže viesť k strate života, zraneniu alebo iným zdravotným 
následkom, ako aj ku škodám alebo k stratám na majetku, infraštruktúre, živobytí, 
poskytovaní služieb, ekosystémoch a environmentálnych zdrojoch. V predmetnom vzore sa 
pojem nebezpečenstvo zvyčajne vzťahuje na fyzikálne javy alebo trendy súvisiace s klímou 
alebo na ich fyzický vplyv. 

Vystavenie 

Prítomnosť osôb, zabezpečovanie živobytia či výskyt druhov alebo ekosystémov, 
environmentálnych funkcií, služieb a zdrojov, infraštruktúry alebo hospodárskych, 
sociálnych či kultúrnych statkov v nebezpečných oblastiach, v ktorých im hrozia možné 
straty. 

Citlivosť 
Citlivosť vyjadruje mieru ovplyvnenia systému (priaznivým i nepriaznivým spôsobom) 
premenlivosťou alebo zmenou klímy. 

Zraniteľnosť 
Miera, do akej je systém vnímavý voči nepriaznivým účinkom zmeny klímy, vrátane jej 
premenlivosti a extrémnych prejavov, a nie je schopný vyrovnať sa s nimi. 

Vplyv 

Vplyvy sa vo všeobecnosti vzťahujú na možný dosah (bez adaptácie) na život, živobytie, 
zdravie, ekosystémy, hospodárstva, spoločnosti, kultúru, služby a infraštruktúru v dôsledku 
vzájomného pôsobenia zmeny klímy alebo nebezpečných klimatických javov v určitom 
časovom období. Vplyvy sa označujú aj ako dôsledky.  

Riziko 

Možnosť dôsledkov v prípade ohrozenia niečoho hodnotného, pričom výsledok je neurčitý, 
so zohľadnením rozmanitosti hodnôt. Riziko sa často vymedzuje ako pravdepodobnosť 
výskytu nebezpečných javov alebo trendov znásobená dôsledkami prípadného výskytu 
týchto javov alebo trendov. Riziko vyplýva zo vzájomného pôsobenia zraniteľnosti, 
vystavenia a nebezpečenstva. V predmetnom vzore sa pojem rizika používa predovšetkým 
na označenie rizík vplyvov zmeny klímy.  

 

 

 Klimatické nebezpečenstvá 

 

Povodeň 

Vyliatie sa normálneho toku alebo iného vodného útvaru z brehov alebo nahromadenie vody 
v oblastiach, ktoré nie sú bežne ponorené pod vodou. Povodne zahŕňajú riečne povodne, 
bleskové povodne, mestské povodne, záplavy v dôsledku dažďov, kanalizačné záplavy, 
pobrežné záplavy a povodne spôsobené vyliatím ľadovcového jazera. 

Sucho 
Obdobie neobvykle suchého počasia dostatočne dlhé na to, aby spôsobilo závažné 
porušenie hydrologickej rovnováhy.  

Búrka 
Atmosférická porucha, ktorá môže byť sprevádzaná silným vetrom a dažďom, snehom alebo 
inými zrážkami, ako aj hromobitím a bleskami. 
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 Proces adaptácie 
 

Posudzovanie 
(posudzovania) 

rizika 
a zraniteľnosti 

Určuje sa v ňom povaha a rozsah rizika na základe analýzy možných nebezpečenstiev 
a posudzovania zraniteľnosti, ktoré by prípadne mohli ohroziť alebo poškodiť zdravie ľudí, 
majetok, živobytie a životné prostredie, od ktorého závisia. Umožňuje určiť kriticky dôležité 
oblasti a poskytuje informácie pre subjekty s rozhodovacou právomocou. Môže mať podobu 
jediného posúdenia alebo rôznych posudzovaní uskutočnených napríklad pre jednotlivé 
sektory. Môže ísť aj o rôzne druhy posudzovania, ako je napríklad posudzovanie rizika 
v inštitúciách, posúdenie nebezpečnosti alebo spätné posúdenie zraniteľnosti extrémnymi 
poveternostnými javmi. 

Stratégia 
adaptácie na 
zmenu klímy 

Načrtáva predstavu miestneho orgánu verejnej správy o budúcnosti, ktorá bude odolnejšia 
voči zmene klímy. Špecifikuje prioritné oblasti opatrení, ako aj mechanizmy zapojenia 
zainteresovaných strán, mobilizáciu finančných prostriedkov a zdrojov, nepretržité 
monitorovanie a preskúmanie. 

Akčný plán 
adaptácie na 
zmenu klímy 

Definuje sa v ňom súbor konkrétnych adaptačných opatrení spolu s časovými rámcami 
a pridelenými úlohami, ktoré transformujú stratégiu do opatrení.  

Adaptačné 
opatrenia 

Technológie, procesy a činnosti zamerané na zlepšenie našej schopnosti adaptácie 
(budovanie adaptačných kapacít) a na minimalizáciu, prispôsobenie sa a využitie následkov 
klimatických zmien (uskutočňovanie adaptácie). 

Posúdenie 
možností 
adaptácie 

Postup určenia možností adaptácie na zmenu klímy a ich hodnotenie z hľadiska kritérií, ako 
je napríklad dostupnosť, prínosy, náklady, účinnosť, efektívnosť a uskutočniteľnosť. 

Uplatňovanie 
hľadiska 

Uplatňovanie hľadiska adaptácie v rámci politických procesov sa zameriava na začlenenie 
otázok adaptácie do iných prebiehajúcich procesov (sektorových) politík. 

Hodnotenie 
Postup systematického a objektívneho určovania efektívnosti adaptačného opatrenia 
z hľadiska jeho cieľov. 

 

 Sektory 
 

Budovy 
Vzťahuje sa na akékoľvek (obecné/obytné/terciárne, verejné/súkromné) konštrukcie 
alebo skupiny štruktúr, okolité priestory, trvalo vybudované alebo postavené v danej 
lokalite. 

Doprava 

Zahŕňa cestné, železničné, letecké a vodné dopravné siete (napr. cesty, mosty, 
križovatky, tunely, prístavy a letiská). Zahŕňa širokú škálu verejných a súkromných 
prostriedkov a služieb. Nezahŕňa však žiadne súvisiace plavidlá a vozidlá (a príslušné 
časti a postupy). 

Energetika 

Vzťahuje sa na služby zásobovania energiou a súvisiacu infraštruktúru (výroba, 
prenosové a distribučné siete, všetky druhy energií). Zahŕňa uhlie, surovú ropu, 
prírodné kvapalné plyny, rafinérske suroviny, prídavné látky, ropné produkty, plyny, 
obnoviteľné palivá a odpad, elektrinu a teplo. 

Voda 

Vzťahuje sa na služby zásobovania vodou a súvisiacu infraštruktúru. Zahŕňa aj 
využívanie vody (napr. v domácnostiach, priemysle, pri výrobe energie, 
v poľnohospodárstve atď.) a systém hospodárenia s vodou (odpadovou a dažďovou), 
ktorý zahŕňa odtoky, kanalizačný zber a čistiace systémy (t. j. postup úpravy odpadovej 
vody tak, aby spĺňala environmentálne normy alebo iné normy kvality, ako aj postup na 
zvládnutie nadmerného dažďa alebo zrážkovej vody). 

Odpad 
Zahŕňa činnosti týkajúce sa riadenia (vrátane zberu, spracovania a likvidácie) rôznych 
foriem odpadu, ako je napríklad tuhý alebo iný ako tuhý priemyselný alebo domový 
odpad, ako aj znečistené plochy. 
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Územné plánovanie 

Postup verejných orgánov s cieľom identifikovať a hodnotiť rôzne možnosti využívania 
pôdy a rozhodovať o nich, vrátane posúdenia dlhodobých hospodárskych, sociálnych 
a environmentálnych cieľov a vplyvov na rôzne komunity a záujmové skupiny, 
a následne sformulovať a prijať plány alebo predpisy, ktoré opisujú povolené alebo 
prijateľné spôsoby použitia. 

Poľnohospodárstvo 
a lesné 
hospodárstvo 

Patrí sem pôda klasifikovaná/určená na poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, ako 
aj pre organizácie a odvetvia súvisiace s tvorbou a výrobou v rámci obce a v jej okolí. 
Zahŕňa chov hospodárskych zvierat, akvakultúru, včelárstvo, záhradníctvo a ďalšie 
riadenie a služby poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v danej oblasti. 

Životné prostredie 
a biodiverzita 

Životné prostredie sa vzťahuje na zelenú a modrú krajinu, kvalitu ovzdušia vrátane 
mestského zázemia.  
Biodiverzita sa vzťahuje na rozmanité prejavy života v špecifickom regióne, merateľné 
ako rozmanitosť v rámci druhov a medzi druhmi a rozmanitosť ekosystémov. 

Zdravie 

Vzťahuje sa na geografické rozloženie dominancie patológií (alergií, zhubných 
nádorov, respiračných a kardiovaskulárnych ochorení atď.), informácie o vplyve na 
zdravie (biomarkery, pokles plodnosti, epidémie) alebo dobré životné podmienky ľudí 
(únava, stres, posttraumatické stresové poruchy, úmrtia atď.) súvisiace priamo 
(znečistenie ovzdušia, horúčavy, sucho, silné povodne, prízemný ozón, hluk atď.) 
alebo nepriamo (kvalita potravín a vody a ich dostupnosť, geneticky modifikované 
organizmy atď.) s kvalitou životného prostredia. Patria sem aj služby zdravotnej 
starostlivosti a súvisiaca infraštruktúra (napr. nemocnice). 

Civilná ochrana 
a záchranné služby 

Vzťahuje sa na postupy civilnej ochrany a záchranných služieb zo strany verejných 
orgánov alebo v ich mene (napr. orgány civilnej ochrany, polícia, hasiči, sanitka, 
záchranné a pohotovostné zdravotnícke služby) a zahŕňa miestne znižovanie 
a riadenie rizík katastrofy (t. j. budovanie kapacít, koordináciu, vybavenie, havarijné 
plánovanie atď.). 

Cestovný ruch 

Vzťahuje sa na činnosť osôb, ktoré cestujú na miesta mimo svojho obvyklého 
prostredia a zdržiavajú sa na nich najviac jeden nasledujúci rok na účely rekreácie, 
obchodu alebo na iné účely nesúvisiace s výkonom činnosti odmenenej 
z navštíveného miesta. 

Iné 
Všetky ďalšie sektory [napríklad informačné a komunikačné technológie (IKT), 
priemysel, finančníctvo]. 
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