
Správa o činnosti Priateľov Zeme-CEPA za rok 2013 
 
Organizačný rozvoj a členstvo 
 
Dlhodobé priority:  Funkčný a stabilný systém komunikácie a riadenia v rámci organizácie 

Kvalitná komunikácia s verejnosťou a partnermi 
Finančná stabilita organizácie 
Kvalitná spolupráca s členmi a dobrovoľníkmi 

 

Krátkodobé priority Úspechy Neúspechy 

Zapojenie členov, správnej rady a 
patrónov do rozhodovania 

§ Rozbehli sme diskusiu o zmene stratégie financovania 
organizácie a novej programovej štruktúre a zapojili 
sme do nej členov správnej rady. 

§ Darilo sa nám presadzovať naše témy v programoch 
siete CEE Bankwatch Network. 

§ Máme málo kapacít na organizačný rozvoj, čo sa 
odráža v našom plánovaní a komunikácii s členmi 
a verejnosťou. 

Dôvod: Obrovská záťaž v programoch – takmer všetky 
kapacity musíme investovať do programovej práce 
a nemáme servisných pracovníkov, ktorí by sa 
venovali len organizačnému rozvoju. 

§ Nepodarilo sa nám nájsť dosť finančných zdrojov 
na pokrytie chodu organizácie v roku 2014 
a budeme nútení zredukovať počet pracovníkov. 

Dôvod: Napriek kvalitným projektovým zámerom sa 
nám nepodarilo dostať niekoľko dôležitých grantov. 

§ Organizácia má pravidelne problémy s priebežným 
financovaním činnosti. 

Dôvod: Máme malú finančnú rezervu a časť grantov, 
ktoré financujú našu činnosť, dostávame až po ich 
vyreportovaní. 

 

Kvalitné plánovanie, komunikácia 
vnútri organizácie a office 
manažment 

Kvalitné informačné nástroje CEPY 

Spolupráca s medzinárodnými 
sieťami 

Finančný manažment a fundraising 

Rozšírenie spolupráce 
s dobrovoľníkmi 

Pravidelná a kvalitná komunikácia 
s členmi a dobrovoľníkmi 

 



Program Udržateľný rozvoj a verejné financie 
 
Medzinárodné finančné inštitúcie 
 
Dlhodobé priority:  Systematická zmena v tom, ako EIB financuje projekty – vylúčenie environmentálne škodlivých projektov a vyššie investície do 

udržateľnej dopravy, OZE a EE. 
 

Krátkodobé priority Úspechy Neúspechy 

Ovplyvnenie energetickej politiky 
EIB a EBRD v rámci jej revízie 

 § Na program sme mali v roku 2013 minimum 
kapacít. 
Dôvod: CEE Bankwatch Network sa rozhodol, že 
počas materskej dovolenky koordinátorky projektu 
presunie jej úlohy na koordinátora pre fondy EÚ. 
 

Osveta v téme energetickej politiky 
a alternatív 

Nové nastavenie programu 
Medzinárodné finančné inštitúcie 

 
 



Fondy EÚ 
 
Dlhodobé priority: 
Lepšie nastavenie fondov EÚ pre programovacie obdobie 2014 – 2020 
Zlepšenie pozície MVO v programovaní a riadení fondov EÚ a prístupu k finančným zdrojom v novom programovom období 
 

Krátkodobé priority Úspechy Neúspechy 

Získanie podpory partnerov a 
verejnosti, rozvoj práce s 
aktivistami v regiónoch 

§ V procese programovania fondov EÚ sme dobre 
etablovaní: sme členom niekoľkých pracovných skupín 
a úradníci na národnej úrovni aj v EÚ nás vnímajú ako 
experta. 

§ Aj vďaka našej snahe sa na Slovensku v rokoch 2014 – 
2020 bude používať tzv. Komunitou vedený miestny 
rozvoj, v rámci ktorého sa časť peňazí z fondov EÚ 
bude rozdeľovať na miestnej úrovni. 

§ V procese programovania sme dokázali úspešne 
koordinovať environmentálne mimovládne 
organizácie, vďaka čomu ovplyvnili dôležité 
rozhodnutia: prispeli sme napríklad k vylúčeniu veľkých 
priehrad z podpory fondov EÚ, rozšíreniu podpory pre 
obnoviteľné zdroje energie a dobrému nastaveniu 
adaptačných opatrení na zmenu klímy. 

§ Prispeli sme k pomerne dobrému nastaveniu podpory 
energetiky vo fondoch EÚ: podpora je nastavená 
pomerne široko a pre rôzne typy obnoviteľných zdrojov, 
oprávnenými žiadateľmi v tejto oblasti budú aj 
samosprávy a mimovládne organizácie a jedným 
z podporovaných opatrení je aj spracovanie miestnych 
energetických stratégií. 

§ Nedarí sa nám dobre koordinovať mimovládne 
organizácie v oblasti podpory rozvoja občianskej 
spoločnosti z fondov EÚ. 

Dôvod: Malé kapacity a malý záujem mimovládok. 

§ Napriek veľkým investovaným kapacitám sa 
nepodarilo ovplyvniť nastavenie Operačného 
programu Efektívna verejná správa priaznivo pre 
mimovládne organizácie. 

Dôvod: Slabá odozva mimovládneho sektora, zmeny 
na Úrade splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej 
spoločnosti. 

§ Nepodarilo sa nám rozbehnúť spoluprácu s obcou 
Chtelnica a mikroregiónom Nad Holeškou na 
programovaní fondov EÚ na miestnej úrovni. 

Dôvod: Málo kapacít, nevyjasnené podmienky 
podpory v novom programovom období. 

Presadenie požiadaviek PZ-
CEPA a koalície MVO do 
Spoločného strategického 
rámca, Zmluvy o Partnerstve a 
do Operačných programov 

Podpora komunitných 
energetických projektov 
a iniciatív 

Presadenie dobrých podmienok 
pre MVO v budúcich fondoch 

 
 



Alternatívy k rastu 
 
Dlhodobá priorita: Budovanie kapacít v CEPE a otvorenie verejnej diskusie o alternatívach k súčasnému ekonomického modelu 
 
Krátkodobé priority Úspechy Neúspechy 

Budovanie kapacít a 
rozširovanie zdrojov informácií v 
CEPE 

Aktivity zamerané na alternatívy k rastu boli súčasťou 
programu Fondy EÚ. 

 

Osveta a budovanie kapacít 
aktivistov 

 
 
Program Udržateľný rozvoj regiónu Poľana 
 
Energetika a klíma 
 
Dlhodobé priority: Vytvorenie regionálnej energetickej agentúry a smerovanie k energetickej autonómii Poľany. 
 

Krátkodobé priority Úspechy Neúspechy 

Vytvorenie regionálnej skupiny 
na podporu inteligentnej 
energetiky (RESPINE) 

§ Rozšírili sme regionálnu skupinu na podporu 
inteligentnej energetiky (23 členov ku koncu roka 
2013). 

§ Pripravili sme 5. turnus vzdelávacieho kurzu 
o inteligentnej energetike. 

§ Vytvorili a otestovali sme niekoľko produktov v rámci 
energetických služieb pre domácnosti a obce 

§ Nedokázali sme zabezpečiť kvalitné personálne 
zabezpečenie všetkych našich aktivít (napr. časť 
energetických služieb). 

Dôvod: Nedostatok voľných odborníkov ochotných 
pracovať v podmienkach MVO. 

§ Stále sme nepresvedčili samosprávy, aby aktívne 
využívali naše služby a nepresadili sme rozvoj 

Informačný systém 

Vzdelávanie a osveta 



Energetické služby a začali sme teto služby poskytovať: sú metodicky 
pripravené, s elektronickými mustrami a programami 
(energetické poradenstvo, termovízna diagnostika 
budov), vyškolili sme aktivistov pre prácu s 
termokamerou. 

§ Využívame regionálny informačný systém: priebežne 
aktualizovaný energoportál pre samosprávy, obecné 
weby, lokálne periodiká, vývesky, tabule, rozhlasy 
(väčšina obcí využíva naše informačné materiály). 

§ Vydali a distribuovali sme praktické osvetové 
materiály (trojdielna séria letákov o úsporách a brožúra 
o správnom kúrení drevom). 

§ Pre samosprávy sme zorganizovali niekoľko 
úspešných a praktických podujatí: exkurzia do 
Hostětína, školenia o správnom kúrení drevom 
a sálavých vykurovacích systémoch. 

§ Začali sme prípravu dôležitých pilotných štúdií pre 
vybranú obec v regióne: analýza potenciálu biomasy 
na udržateľné energetické využitie a adaptačná 
stratégia pre lesníctvo (s cieľom podnietiť tvorbu 
miestnych regulatívov pre využívanie biomasy).  

inteligentnej energetiky ako regionálnej priority 
(opakuje sa situácia, keď musíme každý zámer vytvoriť, 
zrealizovať a ešte aj presviedčať cieľové skupiny, aby 
ho využili. Napr. vytvorené miesta prvého kontaktu vo 
vybraných 5 obciach nie sú v praxi aktívne a neplnia 
svoju očakávanú funkciu pri propagácii našich 
energetických služieb a vybavovaní časti administratívy 
s nimi spojenej – túto záťaž sme museli prevziať na 
seba). 

Dôvod: Nedostatok kapacít na našej strane aj na 
strane obcí, všeobecné „napätie“ dané ekonomickým 
tlakom, množstvom kompetencií a nedostatku kapacít 
na ich výkon. 

§ Nezačali sme s predstihom aktualizovať energetické 
koncepcie. 

Dôvod: nedostatok kapacít a skutočnosť, že čoraz viac 
pracovných kapacít personálu pohlcuje administratíva. 

Rekonštrukcia centra na Hute 

Energetické koncepcie 

Pilotné projekty 

 



Finančná správa Priateľov Zeme-CEPA za rok 2013

Príjmy v roku 2013

Grantové príjmy 152 094 EUR 84,0%
Príjmy zo živnosti 0 EUR 0,0%
Príjmy z 2% z dane 767 EUR 0,4%
Dary, úroky, členské 882 EUR 0,5%
Pôžičky 0 EUR 0,0%
Iné príjmy 0 EUR 0,0%
Zostatok z roku 2012 27 317 EUR 15,1%
Príjmy spolu 181 060 EUR

Grantové príjmy v roku 2013
Švajčiarsky finančný mechanizmus 75 299 EUR
Európska komisia - Europe Aid 32 772 EUR
CEE Bankwatch Network 20 671 EUR
Stefan Batory Foundation 15 000 EUR
Európska komisia - DG Communication 3 689 EUR
Ostatné granty 4 663 EUR
Významné grantové príjmy spolu 152 094 EUR

Výdavky v roku 2013

Personálne náklady – administratívny tím 37 730 EUR 23,3%
Personálne náklady – projektový tím 70 031 EUR 43,3%
Personálne náklady – externí pracovníci 16 640 EUR 10,3%
Režijné náklady 13 526 EUR 8,4%
Dane a administratívne poplatky 1 739 EUR 1,1%
Služby 2 508 EUR 1,5%
Cestovné náklady 3 796 EUR 2,3%
Náklady na podujatia 9 581 EUR 5,9%
Náklady na publikácie 4 499 EUR 2,8%
Členské príspevky 17 EUR 0,0%
Vzdelávacie a informačné materiály 606 EUR 0,4%
Materiálne vybavenie a technika 1 171 EUR 0,7%
Výdavky spolu 161 844 EUR


