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Klimatické Akčné Plány (a Stratégie)

• Zmena klímy na lokálnej úrovni – mestá 

• Aké máme nástroje – metodická (a iná) podpora

• Príprava predchádzajúceho KAP v Karlovej Vsi a práca ne jeho rozšírení 

a aktualizácii do roku 2030 (s výhľadom do 2050)

Nadnárodná úroveň

• 2008 - Európska komisia zahájila iniciatívu “Dohovor starostov a 

primátorov” (Covenant of Mayors), ku ktorému pristúpilo viac ako 6600 

signatárov - Akčný plán udržateľnej energetiky  - MITIGÁCIA – SEAP 

• 2013 „Mayors Adapt“ – ADAPTÁCIA

• 2015 Dohovor primátorov a starostov v oblasti klímy a energetiky  SECAP 

(Národné platformy – na Slovensku CitEnergo)

• 2016 spojenie 2 iniciatív (spolu C40 Compact of Mayors)  – „Global 

Covenant of Mayors for Climate & Energy „ cca 10 000 signatárov 

O čom budeme hovoriť?



Zmena klímy – 1. cieľ zníženie emisií

Energie (Budovy)     Doprava     Osvetlenie   Odpady   (Zmeny v štruktúre krajiny) 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/global-and-european-temperature-8/assessment

• SEAP – vyše 

20% do roku 

2020

• SECAP -40% 

do roku 2030

• Uhlíková 

neutralita do 

roku 2050



Zmeny v klimatických 
charakteristikách – osobitne 
teplota a zrážky
Dopady na všetky sektory

Príprava na zmeny – 2. cieľ - Adaptácia

Stratégia v oblasti adaptácie na zmenu klímy by mala byť súčasťou SECAP a/alebo by sa mala vypracovať osobitne 

azačleniť do samostatného dokumentu, resp. dokumentov. Signatári si môžu zvoliť formát podľa vlastného výberu –

pozri ďalej odsek „Mechanizmus pre adaptáciu na zmenu klímy



Klimatický Akčný Plán

Energie - (Budovy mesta/MČ, vybavenie / zariadenie,Terciárne (iné 

ako budovy mesta/MČ) budovy, vybavenie / zariadenie, Obytné 

budovy, Verejné osvetlenie mesta/MČ, Priemyselné odvetvia (okrem 

odvetví, ktoré sú zahrnuté do Európskeho systému obchodovania s 

emisiami - ETS). 

Doprava - Vozový park mesta/MČ, Verejná doprava, Súkromná a

komerčná doprava.

Odpady a Využitie územia

V roku 2018 takmer 140 tisíc ton ekvivalentov CO2. Pri prepočte na

obyvateľa dosiahla uhlíková stopa hodnotu 4,178 tony skleníkových

plynov, vyjadrených v emisiách CO2.

Rozdiel s metodikou SECAP (emisný faktor, započítanie leteckej

dopravy obyvateľov)

Zmierňovanie - GHG Protocol Corporate Standard 

Cieľ: Znížiť emisie do roku 2023 znížiť o

emisie CO2ekv o minimálne 675 ton (čo

bude predstavovať úsporu 1785 ton

CO2ekv do roku 2028)



Klimatický Akčný Plán

Adaptácia (Pripôsobvanie) - Expozícia – Hodnotenie zraniteľnosti



Klimatický Akčný Plán

Adaptácia (Pripôsobvanie) - Expozícia – Hodnotenie zraniteľnosti



Klimatický Akčný Plán
Emisný cieľ

Synergické opatrenia

Monitorovanie a hodnotenie - Klimasken

KAP schválený v júni 2020  



Klimatický Akčný Plán - aktualizácia

• Vyhodnotenie a aktualizácia

• Ciele - Do roku 2030 dosiahnut zníženie o 10% (13747 ton) oproti roku 2018, čo zodpovedá zníženiu o 40% oproti roku 

2005

• Smerovať k uhlíkovej neutralite do roku 2050

• Klimaticky odolná Karlova Ves



Ďakujeme za pozornosť !

Web: https://mitadapt.sk/

https://www.minzp.sk/eea/, www.eeagrants.sk , www.norwaygrants.sk

Sociálne médiá:  https://www.facebook.com/resilientdistricts/

https://www.facebook.com/eeagrants.SKCLIMATE/

E-mail: projekty@karlovaves.sk

YouTube: EEANorwayGrants

https://mitadapt.sk/
https://www.minzp.sk/eea/
http://www.eeagrants.sk/
http://www.norwaygrants.sk/
https://www.facebook.com/resilientdistricts/
https://www.facebook.com/eeagrants.SKCLIMATE/
mailto:projekty@karlovaves.sk

