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Dobrý deň, 

 

v prvom rade by som sa rád poďakoval organizátorom – komisii ENVE za pozvanie na toto 

podujatie. Som nesmierne rád, že v tejto diskusii môžem predstaviť ako sa Prešovský kraj 

angažuje v Dohovore primátorov a aké nástroje na to využíva.  

 

Prešovský samosprávny kraj je jedným z ôsmich regiónov Slovenska. Keďže sa nachádza na 

východe nielen krajiny, ale aj EÚ jeho rozvoj je poznamenaný mnohými hendikepmi. Kraj 

patrí medzi najzaostalejšie v rámci celej Európskej únie. Z množstva výziev, s ktorými sa na 

území regiónu stretávame, je znižovanie energetickej spotreby a využívanie obnoviteľných 

zdrojov energií nielen výzvou, ale predovšetkým rozvojovým potenciálom. Prešovský 

samosprávny kraj už niekoľko rokov systematicky podporuje znižovanie energetickej 

náročnosti budov vo svojej správe. Mnohé z nich sú historické, alebo z éry socializmu, kedy 

energetická náročnosť nebola dôležitým kritériom. 

 

Z týchto a mnoho ďalších dôvodov sa Prešovský kraj rozhodol vstúpiť do Dohovoru primátorov 

a starostov. Stalo sa tak vo februári 2012, kedy zastupiteľstvo splnomocnilo predsedu kraja 

podpísať dohodu o partnerstve. Predseda kraja Peter Chudík celý proces zastrešil a vedie, 

pričom 12 rokov pôsobil ako člen Výboru regiónov. Prešovský kraj sa stal prvým teritoriálnym 

koordinátorom Dohovoru na Slovensku. V tom čase boli len traja signatári zo Slovenska. 

Nakoľko našim úsilím bolo a je zaangažovať miestnu a regionálnu samosprávu do klimaticko-

energetickej agendy, museli sme vytvoriť kapacity. Tie v tom čase boli minimálne resp. 

neexistujúce. Preto sa región spolu so 14 mestami a obcami rozhodol požiadať o technickú 

pomoc ELENA. Tá poskytla chýbajúce kapacity na prípravu investícií a zároveň zmobilizovala 

aktérov. Vďaka ELENA sa podarilo prepojiť mestá a obce s regiónom v oblasti energetickej 

efektívnosti.  

 

Príprava žiadosti o technickú pomoc ELENA bol náročný niekoľkoročný proces. Ten sa 

podarilo spečatiť zmluvou s EIB koncom roku 2014. Prešovský kraj bol vôbec prvý z menej 

rozvinutých regiónov EÚ, čo získal tento nástroj. Začiatkom roku 2015 vznikla na úrade 

Prešovského samosprávneho kraja implementačná jednotka pozostávajúca z piatich osôb. Išlo 

nové kapacity, ktoré regiónu a partnerským samosprávam pomohli vytvoriť právny, technický 



a finančný rámec. Týmto sa spolupráca so samosprávami zintenzívnila a umožnila 

implementáciu investičného programu. Počas troch rokov sa vygenerujú investície v hodnote 

okolo 28 miliónov eur, ktoré už budú realizované resp. v štádiu verejného obstarávania. Ide 

o 50 verejných budov a verejné osvetlenie v 8 mestách. Investície v sume viac ako 5 mil. eur, 

ktoré sa už podarilo realizovať počas prvých dvoch rokov, ušetria každoročne 5 000 MWh a 

znížia emisie CO2 o 1 250 ton.  

 

Týmto spôsobom sa podarilo mobilizovať aktérov z verejného a súkromného sektora. Na 

financovanie sa využívajú štyri zdroje. Ide najmä o Európske strategické a investičné fondy, 

potom o úverové zdroje z EIB, vlastné zdroje a projekty EPC. Tie posledné sú bežne využívané 

v západnej Európe, na Slovensku však predstavujú novinku. EPC projekty umožňujú 

verejnému sektoru zrealizovať náročné energetické investície v partnerstve so súkromným 

podnikom. Nové modely financovania sa úspešné uplatnili po prvý krát, čo podporilo 

samosprávu realizovať investície týmto spôsobom. Napr. verejné osvetlenie cez vlastné zdroje, 

alebo využitie EPC pri renovácii školy a plavárne. 

 

Vďaka týmto aktivitám, trh v tejto oblasti ožil na území kraja. Boli vytvorené kapacity či cez 

ELENA, alebo Energetický klaster Prešovského kraja, ktorý bol založený po vstupe regiónu do 

Dohovoru. Samospráva nadobudla väčší manévrovací priestor a kráča s európskymi trendami. 

To sa prejavilo aj v záujme miest vstúpiť do Dohovoru. Stalo sa tak v uplynulom roku, keď sa 

mesto Kežmarok a Prešov stali signatármi. V oboch prípadoch išlo o nové politické vedenie, 

ktoré promptne zareagovalo na potenciál Dohovoru. Predchádzajúcu váhavosť samosprávy si 

okrem iného vysvetľujeme chýbajúcimi kapacitami, bez ktorých základný inventár, ako ani 

SECAP nie je možné vytvoriť a nie to ešte realizovať. Predpokladáme, že ďalší signatári budú 

nasledovať, keďže v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia je naplánovaná 

výzva pre mestá v záujme vytvorenia nízko-uhlíkových stratégií. Národná úroveň týmto 

opatrením podporí samosprávu v príprave akčných plánov, čo následne umožní mestám 

uchádzať sa zodpovedne o signatárstvo v Dohovore. Pri príprave žiadostí budú pomáhať 

experti, ktorí sa angažujú v regionálnom energetickom klastri. Prínosom je tiež technická 

pomoc ELENA, vďaka ktorej máme zmapované územie a nadviazané partnerstvo s lokálnou 

samosprávou. 

 

Ďakujem. 
 
 


