
 

Podujatie je súčasťou projektu „Od energetickej závislosti k sebestačnosti: tvorba udržateľnej energetickej 
politiky vo vidieckych regiónoch“, ktorý je podporený z OP Efektívna verejná správa a z Európskeho 

sociálneho fondu. 

Pozvánka na informačný deň 

 

Bez kapacít v regiónoch 

Slovensko nesplní  

svoj klimatický záväzok 
 

 

Utorok 26. januára 2021 o 15:00 

online  
 

 

 

Regionálna energetika sa na Slovensku neplánuje a nekoordinuje a jej rozvoj 

je živelný. Namiesto strategických priorít ho určuje najmä prístup k dotáciám.  

Ak by sa tento stav nezmenil, Slovensko nikdy nedosiahne uhlíkovú neutralitu. 

 

Nutnou podmienkou k splneniu medzinárodného záväzku Slovenska do roku 2050 je 

vybudovanie kvalitnej a stabilnej infraštruktúry pre plánovanie a koordináciu udržateľnej 

regionálnej energetiky. Jej kontúry sú už niekoľko rokov predmetom pozornosti niektorých 

štátnych aj mimovládnych iniciatív. Ich spolupráca sa v poslednom roku zintenzívnila a výsledky 

sa postupne premietajú aj do plánovania verejných fondov na nasledujúce obdobie.  

 

Predpokladom dobrého fungovania nových odborných kapacít v regiónoch je ich široká 

akceptácia informovanou verejnou správou, socio-ekonomickými partnermi aj verejnosťou.  

 

Téma pripravenosti regiónov urobiť obrat od živelnosti k plánovanému rozvoju bezuhlíkovej a 

sebestačnej energetike však stojí mimo pozornosť médií, tlačových konferencií a diskusií 

o energetike, zmene klímy, dekarbonizácii uhoľných regiónov, či ekologizácii dopravy. 

Považujeme za dôležité tento stav „narovnať“.  

 

Týmto prvým online podujatím teda otvárame priebežnú diskusiu o poslaní, forme, fungovaní 

a úlohách novej infraštruktúry pre rozvoj udržateľnej energetiky v regiónoch. Pozývame na ňu 

zástupcov samospráv, štátnej správy, MAS, škôl, odborných inštitúcií, mimovládnych 

organizácií, podnikateľov v oblasti energetiky aj aktívnych občanov. 

 

Stručné príspevky na podnietenie diskusie predstavia Milan Ftáčnik (Progresívne fórum), Juraj 

Zamkovský (Priatelia Zeme-CEPA), Matúš Škvarka (Priatelia Zeme-CEPA) a Andrea Rúfusová 

(Banskobystrický samosprávny kraj). Predpokladáme, že podujatie bude trvať 1,5 hod.  

 

 

 

Registrácia: https://priateliazemecepa.clickmeeting.com/id1/register 

Po registrácii Vám obratom príde potvrdzujúci e-mail s odkazom na 

pripojenie. Kliknutím na odkaz sa pripojíte na udalosť (netreba nič inštalovať).  

 

 

 

 

 

Helena Zamkovská, regionálna koordinátorka  

 

mobil: 0917 558 212 

e-mail: zamkovska@priateliazeme.sk 
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