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(klímy) – Spoluvytváranie riešení  
politiky na boj so zmenou klímy 
 

Viacúrovňové riadenie (MLG) je základnou zložkou 
modernej komplexnej tvorby politiky  použiteľné na 
každej úrovni, od miestnych politík až po politiky 
EÚ (a samozrejme aj mimo Európy). Dokáže posilniť 
rôzne procesy, hlavne podporu zmiernenia zmeny 
klímy a prispôsobenie sa, a takisto účinný boj 
s energetickou chudobou formou poskytovania 
koherentného rámca pre spravodlivú transformáciu 
a rozširovaním mnohých iných kritických výziev. Pri 
riešení rozmeru a rozsahu riešení potrebných pre 
komplexnú globálnu výzvu zmeny klímy je efektívne 
MLG kľúčovým prínosom pre urýchlenie úsporných 
a sociálne inkluzívnych opatrení. 
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  Úvod

Prečo je 
viacúrovňové 
riadenie dôležité?

Dohovor primátorov a starostov o klíme a energii - Európa (Dohovor 

Európa) nielenže sám predstavuje príklad koordinovaného viacúrovňového 

opatrenia, ale takisto ponúka nápady, zdroje a príležitosti pre lepšie 

umožnenie, zvýšenie a presadenie MLG v klimatických a energetických 

politikách v celej Európe. Ale čo znamená MLG v praxi?  Akú rolu zohráva 

pri tvorbe politík a pri urýchľovaní klimatických a energetických opatrení? 

Prečo je MLG považované za taký kľúčový prvok Dohovoru Európa?

http://www.eumayors.eu/
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1   MLG má dopad na rôzne (verejné) procesy, preto sa 
termín „politika“ používa v tomto dokumente v širšom 
zmysle slova tak, aby zahŕňal rôzny typy legislatívy, 
stratégie na najvyššej úrovni, akčné plány, regulačné 
smernice atď.

2   Výbor regiónov Biela kniha o viacúrovňovom riadení 
(2009).

Čo sa myslí viacúrovňovým riadením?
Efektívne MLG zosobňuje sústavu mechanizmov spolupráce pre 

zabezpečenie toho, že kľúčové zainteresované osoby budú mať hlas vo 

veciach, ktoré sú pre ne najviac relevantné. Pomocou MLG je veľmi vhodné 

zlepšovať procesy tvorby politík na všetkých úrovniach vlády; tento 

dokument sa na to zámerne pozerá z pohľadu štátnej úrovne. Jeho cieľom je 

preto ukázať, že skôr než prístup zhora nadol, pri ktorom štátni zástupcovia 

navrhujú politiky a rozhodujú o nich, ktoré potom musia dodržiavať 

subjekty na nižších úrovniach, MLG stavia na nasledovnom:

 •  vertikálna integrácia pohľad z iných úrovní (napr. miestne a 

regionálne orgány) pre rozšírenie a zosúladenie rozhodnutí na 

vyššej úrovni s potrebami na nižších úrovniach a 

 •  horizontálna integrácia pre zapojenie kolegov z rovnakých úrovní 

z paralelných ministerstiev, relevantných verejných úradov atď., 

aby sa zabezpečila synergia a predišlo sa nezhodám. 

MLG predstavuje „koordinované konanie […] založené na partnerstve a […] 

zodpovednosti, o ktoré sa delia rôzne dotknuté úrovne vlády, a […] demokratickú 

legitimitu a reprezentatívny charakter rôznych zúčastnených subjektov”.2

Pre ustanovenie efektívneho MLG treba založiť dva kľúčové prvky, a to 

„štruktúry“ a „procesy dialógu“. Prvý rieši formálne/neformálne rámce 

a platformy (napr. kto je zapojený a ako je zastúpený) a druhý zvažuje 

možnosti na dialóg (napr. aké interakcie existujú medzi zainteresovanými 

osobami a čím každá z nich prispieva). Pre založenie štruktúr MLG a 

procesov dialógov neexistuje univerzálny prístup. MLG musí byť skôr 

prispôsobené miestnym, regionálnym a celoštátnym kontextom, aby zlepšil 

rámce politík.

  Úvod

https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-89-2009
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Ako využíva Dohovor Európa pákový efekt pri 
viacúrovňovom riadení pre úspešnú ochranu klímy?
Prístup MLG ku komplexnej integrácii je odzrkadlením systematického 

prístupu, ktorý je presadzovaný samotným Dohovorom Európa, cieľom 

ktorého je začleniť rôzne subjekty do efektívnejšieho vývoja základných 

východiskových bodov pre zmiernenie (napr. emisie, energetická výkonnosť, 

energetická chudoba a doprava) a prispôsobenie sa (napr. riziká, zraniteľnosť 

a dopady). Súčasť tejto snahy zahŕňa prácu spoločenstva koordinátorov 

a podporovateľov na vyššej úrovni, ktorí už úspešne uľahčujú miestnym 

úradom plánovanie pomocou ich iteratívnych cyklov Akčného plánu pre 

trvalo udržateľnú energiu a ochranu klímy (SECAP). Každý signatár by 

okrem toho nemal iba horizontálne integrovať rôzne oddelenia a subjekty 

samospráv, ale aj silne podnecovať na ďalšie „prelomenie bariér“ zapojením 

relevantných miestnych subjektov z iných sektorov. 

Pre doplnenie predstavy: MLG okrem vertikálnej a horizontálnej spolupráce 

môže byť ďalej vylepšené aj zapojením mimovládnych subjektov (napr. 

konceptom „quadruple-helix“, ktorý spája verejné inštitúcie s občianskou 

spoločnosťou, akademickou pôdou a podnikmi) za účelom získania pridanej 

hodnoty z ich čerstvých perspektív. Viacsektorový prístup je v skutočnosti 

považovaný za tak cenný, že nedávno bol včlenený ako „lokálny pakt o 

zmene klímy“ do novej kapitoly dokumentu o vlastnom politickom záväzku 

Dohovoru Európa. 

  Úvod

https://covenantofmayors.eu/support/energy-poverty.html
https://covenantofmayors.eu/support/adaptation-resources.html
https://covenantofmayors.eu/about/covenant-community/coordinators.html
https://covenantofmayors.eu/about/covenant-community/supporters.html
https://covenantofmayors.eu/plans-and-actions/action-plans.html
https://covenantofmayors.eu/plans-and-actions/action-plans.html
https://covenantofmayors.eu/about/covenant-community/signatories.html


Viacúrovňové riadenie pri ochrane 
(klímy) – Spoluvytváranie riešení  
politiky na boj so zmenou klímy 
 

07

Dohovor Európa je preto v ideálnej pozícii predviesť viacúrovňovú 

platformu, ktorá umožňuje nízkouhlíkový, odolný a inkluzívny 

vývojdevelopment v spolupráci s miestnymi a celoštátnymi úrovňami. 

Posilnením know-how o nápomocných mechanizmoch riadenia, 

mnohostrannom plánovaní, zefektívňovaní investícií na riadenie dopadov a 

propagovaním zapojenia do odolnej a zelenej obnovy môže Dohovor Európa 

poskytnúť kľúčovú podporu na implementáciu úspešnej Európskej zelenej 

dohody. 

Ciele a opatrenia signatárov Dohovoru Európa môžu zmysluplne prispieť 

k cieľom a zámerom Parížskej dohody a zároveň poslúžia ako kľúčové 

nástroje pre riadenie Energetickej únie, hlavne prostredníctvom Národných 

energetických a klimatických akčných plánov (NECP). Opatrenia navrhnuté, 

realizované a transparentne monitorované signatármi môžu jasne dopĺňať 

relevantné celoštátne politiky prispievaním k medzinárodným cieľom. 

Zároveň môžu simultánne vytvárať priame, udržateľné a dlhodobé dopady 

v rôznych prierezových sektoroch (napr. riešenia na prírodnej báze, 

biodiverzita, obežná ekonomika, sociálna inklúzia atď.), ktoré budú na mieru 

upravené pre miestne komunity, ktoré zastupujú. 

Dobre implementované MLG obohatí procesy tvorby 

politík a vedie k dlhodobejším rámcom, silnejším vzťahom 

a úspešnejším iniciatívam. Inými slovami, efektívne MLG je 

užitočné vo všeobecnosti: 

•  Nástroje pre legislatívu a politiky budú v lepšej 

vzájomnej synergii, aby využili pákový efekt pre ich 

plný potenciál a optimalizovali dopady v teréne.

•  Priority zdieľané na rôznych úrovniach môžu 

urýchliť implementáciu prostredníctvom silnejších 

umožňujúcich rámcov a efektívnejšieho plánovania 

dostupných zdrojov. 

•  Dialógy pestované pomocou solídneho MLG majú 

tendenciu zlepšovať vzťahy medzi celoštátnymi 

orgánmi a orgánmi na nižšej úrovni, čo pomáha šetriť 

náklady pomocou zníženia neefektívností a vyhýbať 

sa konfliktom so súbežnými celoštátnymi procesmi 

alebo prijímaním na nižších úrovniach.

•  Tým, že k stolu je pozvaný každý, MLG inherentne 

stimuluje zdieľané vlastníctvo samotného procesu 

tvorby politík aj následnej implementácie.

  Úvod
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Dohovor Európa podporuje mestá, regióny a krajiny pri presadzovaní 

opatrení týkajúcich sa prispôsobovaniu sa zmene klímy a na budovanie 

odolnosti. Dosiahne sa to pomocou nepretržitej práce pre pochopenie 

a zlepšenie metód riadenia, plánovania rizík a využívania pákového 

efektu príslušných investičných kapacít. Optimalizované MLG pomáha 

zabezpečiť, že politiky naprieč sektormi ostanú konzistentné v zásadách 

prispôsobovania sa uvedených v novej stratégii EÚ pre prispôsobenie. Táto 

stratégia sa zameriava na množstvo oblastí: prispôsobenie sa ekosystému 

a integrované MLG; rozšírené monitorovanie použitím jasných cieľov a 

indikátorov; dôležitosť zachovania a obnovy ekosystémov; presadenie 

prispôsobenia sa klíme do všetkých relevantných politík; zvýšenie 

financovania na všetkých vládnych úrovniach formou mobilizovania 

verejných a súkromných investícií; a zlepšenie pripravenosti na prevenciu 

kríz, reakcií na katastrofy a zelenej obnovy. 

MLG je dobre zosúladené s mnohými doplnkovými prístupmi, ktoré 

podporuje Dohovor Európa. Jeho uplatniteľnosť v rôznych okolnostiach z 

neho robí súčasť osvedčenej množiny riešení pre zabezpečenie toho, aby 

so zainteresovanými osobami z celého kontinentu prebehla primeraná 

konzultácia a aby mohli zmysluplne prispievať. Partnestvá mestskej agendy 

EÚ sú úspešným príkladom MLV v akcii so zameraním na 14 kľúčových 

tém, vrátane transformácie energie a prispôsobenia sa klíme; tvarovala 

ich silná spolupráca s mestami a regionálnymi zástupcami. Iné iniciatívy, 

ktoré sú súčasťou toho istého trendu využívania pákového efektu dialógov 

zainteresovaných osôb, zahŕňajú Európsky výbor regiónov v jeho podpore 

Prechodu zelenej dohody na lokálnu úroveň a propagácia lokálnych paktov 

o zmene klímy zo strany Európskej komisie (EK). Propagácia, ktorá je v 

dobrom súlade s vyššie spomenutou novou kapitolou Dohovoru Európa, 

má za cieľ formálnejšiu integráciu rôznych opatrení na miestnej úrovni, 

aby prispievala ku klimatickým a energetickým cieľom členských štátov na 

národnej úrovni. 

  Úvod

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda
https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/European-Climate-Pact.aspx
https://europa.eu/climate-pact/index_en
https://europa.eu/climate-pact/index_en
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3   Národne stanovené príspevky sa dajú nájsť v registri 
NDC UNFCCC.

4   Zásady ustanovené v Bielej knihe EK o európskom 
riadení  (2001).

Táto publikácia poskytuje užitočné odporúčania, ako využívať benefity 

dobre implementovaného MLG, hlavne tie, ktoré sa týkajú klimatických 

opatrení riadených na celoštátnej úrovni v celej Európe (napr. NECP alebo 

plány na prechod od uhlia). Jej obsah je založený na prieskume podkladov 

európskych kontextových a cielených rozhovorov s koordinátormi, 

podporovateľmi a signatármi Dohovoru Európa, ale aj s inými odborníkmi 

v 12 členských štátoch EÚ. Niektoré názory a informácie získané od týchto 

odborníkov a zástupcov miestnych/regionálnych vlád pomáhajú zabezpečiť, 

aby body uvedené v tomto dokumente ostali relevantné, aktuálne a 

realizovateľné vo všetkých kútoch Európy aj za jej hranicami. 

Odporúčania získané týmto prístupom boli kategorizované podľa piatich 

dobre ustanovených princípov dobrého riadenia (otvorenosť, účasť, 

zodpovednosť, účinnosť a koherentnosť)4. Tieto zásadné piliere, spolu s 

doplňujúcimi spôsobmi na využitie ich pákového efektu pre maximálny 

úžitok v procesoch štátnych politík o ochrane klímy, pomáhajú vytvoriť 

plán pre založenie silného MLG. Záverečná kapitola obsahuje rýchly odkaz, 

aby bol čitateľ prevedený systematickou optimalizáciou MLG vo svojom 

vlastnom jedinečnom kontexte.

Ďalšie relevantné inšpirácie o MLG v akcii na celom svete sa dajú nájsť všade, 

ako to dosvedčujú nasledujúce pozitívne príklady:

•  Viacsektorová spolupráca v Kolumbii medzi celoštátnymi ministerstvami 

a subjektami na nižšej úrovni pre vytvorenie a implementovanie ich 

vlastných NDC3;

•  Úspešné miestne a regionálne schémy obchodovania s emisiami (ETS) v 

Japonsku boli inšpiráciou pre možné štátne ETS a

•  Prístup „participácia celej verejnej správy“ v Keni pre prijatie ich 

celoštátneho zákona o zmene klímy a založenie tímov vo verejných 

inštitúciách na štátnej aj nižšej úrovni.

  Úvod

Otvorenosť Účasť Zodpovednosť Účinnosť Koherentnosť

https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_10
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_10
https://ndcpartnership.org/news/colombia-translates-climate-targets-sustainable-development-actions
https://collaborative-climate-action.org/cca-report/
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/ndc_guide_19062020.pdf
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Keď je MLG štruktúrované otvoreným spôsobom, 
zainteresované osoby môžu lepšie pochopiť, ako 
politika reťazovo funguje a ako sa jej môžu zúčastniť. 
To ich môže vzápätí stimulovať k väčšej ochote 
podeliť sa o dôležité názory. Ak sú všetky informácie 
a príspevky transparentne komunikované, proces 
si vypestuje zmysluplnejšie interakcie a zmysel 
pre vlastníctvo, ale aj širšie prijatie celého procesu. 
Platí to dokonca aj pre tých, ktorí nie sú priamo 
zapojení, čo svedčí o schopnosti MLG umožňovať 
systémovejšie a komplexnejšie opatrenie na ochranu 
klímy.
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  Kapitola 1

Prečo je otvorenosť 
taká životne dôležitá 
pre viacúrovňové 
riadenie?
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Ustanovte dobre štruktúrovaný prístup, ktorý jasne definuje 
svoj zámer a fázy
MLG dokáže najlepšie vylepšiť procesy politiky, ak je ustanovené 

systematickým spôsobom, ktorý všetkým zainteresovaným osobám objasní, 

prečo sa v prvom rade formuluje politika a obsahuje vysvetlenie, kto bude 

a môže prispievať (o čom je ideálne informovať komplexným mapovaním 

zainteresovaných osôb) a takisto jasne stanovuje, kedy nastanú ktoré časti 

procesu a ako sa v každom kroku budú aplikovať metódy MLG.

Konajte teraz!  Načrtnite plán MLG vo verejne dostupnom dokumente 

spojenom s konkrétnym procesom politiky a takým, ktorý zabezpečuje 

jasnosť, stimuluje širšie prijatie a zefektívňuje komunikáciu za účelom 

efektívnejšieho zapojenia.

Vysvetlite úlohy subjektov v celom procese a hodnotu ich 
príspevku
Je dôležité posilniť silné chápanie úloh vrátane toho, kto vedie celkový 

proces politiky a aké iné úlohy prevezmú ostatní. Väčšiu dôveryhodnosť 

môže zároveň dodať to, ak sa zverejní, ktoré subjekty už sú zapojené a ktoré 

úlohy alebo príspevky sa im dajú pripísať.

Konajte teraz!  Zverejnite rámec zamýšľaných úloh, ktorý sleduje 

a kontroluje príspevky zainteresovaných subjektov, a to preto, aby 

zaručoval plnú transparentnosť aj stimuloval zmysel pre účel ich 

zapojenia.   

Plánovanie opatrení na ochranu klímy a riadenie rizík si často vyžadujú 

prácu za hranicami jednotlivých miest alebo regiónov; platí to pre opatrenia 

na zmiernenie (napr. kvalita vzduchu alebo mobilita) aj prispôsobenie sa 

(napr. lesné požiare alebo záplavy). Miestne a regionálne orgány a aj iné 

zainteresované osoby potrebujú plnú podporu a príležitosti na spoluprácu, 

aby mohli riešiť cezhraničné výzvy naprieč viacerými úrovňami riadenia. 

Signatári Dohovoru Európa majú ideálnu pozíciu byť v čele, pretože už 

majú prístup k osvedčeným postupom, nástrojom, znalostiam a návodom, 

ktoré im pomôžu lepšie spravovať riziká, vyvíjať odolné stratégie pre 

zmiernenie/prispôsobenie sa, zavádzať efektívne akčné plány a prioritizovať 

zelené investície (obnovy). Mnoho týchto príkladov a iné cenné materiály 

– vytvorené a odskúšané v teréne zo strany Dohovoru Európa a jeho 

koordinátorov, podporovateľov a signatárov – sa dá nájsť vo verejne 

dostupnej knižnici s príležitosťami a zdrojmi na vytváranie kapacít.

  Spojenie s Dohovorom

  Kapitola 1

https://covenantofmayors.eu/support/library.html
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Stanovte jasný harmonogram s dostatočnými príležitosťami 
pre zmysluplné zapojenie
Treba zabezpečiť, aby všetky aktivity MLG boli rozplánované správne a 

oznámené transparentným spôsobom. Kolá s príspevkami majú umožňovať 

dostatok času, nemajú byť počas nesprávne načasovaných období. Iteratívne 

slučky so spätnou väzbou môžu pomôcť ďalej zlepšovať konečné výsledky 

a zainteresovaným osobám poskytnú príležitosti na zváženie, no zároveň 

ich netreba nechávať otvorené tak dlho, že dôjde k zbytočnému spomaleniu 

celého procesu.

Konajte teraz!  Zverejnite jasný harmonogram relevantných aktivít a 

termínov pre každú fázu procesu, ponúknite ideálne niekoľko možností 

na zapojenie, vyhýbajte sa nevhodným obdobiam (napr. dovolenková 

sezóna alebo obdobia so zvýšenou potrebou opatery detí) a zvážte 

potreby rôznych potrieb dostupnosti, aby ste sa vyhli podkopávaniu 

snáh o prispievanie.

Potvrďte, či je tok informácií zrozumiteľný pre 
zainteresované osoby
Silné MLG umožňuje transparentné sprístupnenie informácií a 

referenčných materiálov všetkým, bez obmedzenia prístupu len pre zopár 

privilegovaných subjektov. Tieto materiály a informácie sa musia dať ľahko 

vstrebať a musia sa vyhýbať nadmernej technickej terminológii, ktorá môže 

niektoré zainteresované osoby zmiasť alebo ich odradiť od zapojenia.  

Konajte teraz!  Poskytnite široký prístup ku všetkým potrebným 

informáciám a základným dokumentom a ak je to možné, vyhýbajte sa 

používaniu nezrozumiteľnej odbornej reči..

Aktívne komunikujte so zainteresovanými osobami cez 
známe a dostupné kanály
Rovnako dôležité je oznámiť informácie správnym spôsobom. Dynamické 

metódy môžu stimulovať proaktívne zapojenie, ale majú naďalej požívať 

rôzne médiá a formáty, ktoré spoločne používajú všetky relevantné 

zainteresované osoby.

Konajte teraz!  Pravidelne oznamujte kľúčové aktivity, aby ste mali 

istotu, že relevantné subjekty vedia, ako a kedy sa môžu zapojiť. 

Využite tradičné a digitálne výstupy (napr. poštu, noviny, TV, rádio, 

verejné zasadania, články na webe, email, sociálne médiá, elektronické 

stretnutia atď.), aby ste zabezpečili dosah a prístup pre celé zamýšľané 

publikum.

    

Silná komunikačná stratégia zameraná na občanov, profesionálov, akademikov 

a podniky bola uprostred procesu navrhovania lotyšského NECP. Národná 

vláda poskytla rôzne príležitosti na diskusiu o energetických a klimatických 

cieľoch tým, že zorganizovala niekoľko kampaní: od informačných sedení 

v štátnej TV, cez usporadúvanie verejných konferencií/diskusií až po série 

virtuálnych stretnutí (nahrávané online, aby sa dali neskôr pozrieť). Tieto 

otvorené procesy sa odrazili aj na vývoji samotného dokumentu, keď sa k 

zástupcom národnej vlády pridali v konkrétnych pracovných skupinách 

kľúčové samosprávy, plánovacie regióny a odborníci z akademickej pôdy a iných 

odvetví, aby diskutovali o jednotlivých opatreniach NECP.

  Viacúrovňové riadenie v akcii   Lotyšsko

  Kapitola 1

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en#final-necps
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Začlenenie všetkých relevantných zainteresovaných 
osôb do vývoja politík je jadrom MLG, a to 
inštitucionalizáciou aj demokratizáciou opatrení 
na ochranu klímy. Integrovaním rôznych subjektov 
od začiatku až do konca, od projektovania politiky 
až po jej implementovanie, pomáha zabezpečiť 
zváženie ich potrieb a komplementárnosť s ich 
vlastnými klimatickými a energetickými aktivitami. 
Spolupráca medzi koordinátormi Dohovoru Európa 
a ich signatármi je skvelým príkladom toho, ako sa z 
MLG stalo úspešné opatrenie. 

Takáto otvorená účasť môže pomôcť pri vývoji 
synergií medzi opatreniami a takisto posilňuje pocit 
zdieľaného vlastníctva v širšej komunite. Kľúčom k 
tomuto inkluzívnemu zapojeniu je nájdenie správnej 
rovnováhy medzi efektívnosťou a primeranosťou 
– spoliehaním sa ešte na známych účastníkov s 
overenou odbornosťou, ale zároveň prinášaním 
čerstvých pohľadov pre zlepšenie politík na 
ochranu klímy. 
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Čo prinesie účasť 
do viacúrovňového 
riadenia?

  Kapitola 2
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Zjednoťte cenné názory z rôznych miestnych a regionálnych 
inštitúcií
Participačné MLG otvára dvere často prehliadaným orgánom na nižších 

úrovniach, aby mohli prispieť do tvorby politík svojimi hodnotnými 

stanoviskami. Vertikálna integrácia ich jedinečných názorov od začiatku 

môže výrazným spôsobom zjednotiť danú politiku s reálnymi dátami a 

potrebami a takisto vylepšiť jej efektívnejšiu implementáciu na nižších 

úrovniach. 

Konajte teraz!  Pozvite do spoločného kreatívneho procesu verejné 

miestne a regionálne subjekty, aby ste získali podstatnejšie názory 

a prínosy. Zamerajte sa aj na zapojenie rôznorodej množiny 

zainteresovaných osôb, nielen „zvyčajných účastníkov“ (napr. hlavné 

mestá alebo ekonomicky silné regióny), aby ste zabezpečili, že politika 

bude uspôsobená aj pre potreby vzdialenejších oblastí.  

Využite všetkých signatárov, koordinátorov a podporovateľov v Dohovore 

Európa, ktorí predstavujú hotovú množinu skúsených verejných 

neverejných subjektov, ktoré sú už oboznámené s MLG. Tieto subjekty 

majú prínosnú odbornosť o klimatických otázkach a sú všeobecne otvorení 

spolupráci vrátane prispievania pre zlepšenie národných politík.

  Spojenie s Dohovorom

Spolupracujte s inými štátnymi inštitúciami na vývoji 
doplňujúcich politík
Horizontálna spolupráca je rovnako dôležitá ako vertikálna, čo znamená, 

spoločné vytváranie alebo aspoň koordináciu s inými oddeleniami v danej 

organizácii a takisto v rámci samostatných subjektov na celoštátnej úrovni. 

Tento prístup nielenže zabezpečí pokrytie naprieč viacerými sektormi, 

ale zosúladí samostatné aktivity, na ktorých možno pracujú jednotlivé 

inštitúcie. Môže to pomôcť vyhnúť sa nejasnostiam následkom odporujúcich 

si alebo prekrývajúcich sa politík.

Konajte teraz!  Prelomte bariéry tým, že pri tvorbe politík budete 

spolupracovať s kolegami z iných ministerstiev, agentúr atď., aby ste sa 

naučili z ich skúseností a mohli na nich stavať. Zabezpečte zapojenie 

miestnych a regionálnych úradov tým, že budete vytvárať pravidelné 

platformy na výmenu informácií a na príležitosti – nezabúdajte ich 

primerane podporovať zdrojmi, kapacitami a politickými mandátmi, 

aby mohli zmysluplne prispievať..

  Kapitola 2

https://covenantofmayors.eu/about/covenant-community/signatories.html
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Vytvorte niekoľko vstupných bodov, aby sa relevantní 
účastníci primerane zapojili
MLG umožňuje rad variabilných metód zapojenia zainteresovaných osôb. 

Zopár subjektov sa môže zúčastniť intenzívnejšieho procesu spolutvorenia 

a od určitých zvolených zainteresovaných osôb sa môže vyžadovať, aby 

prispeli do konkrétnych častí. Cielené skupiny účastníkov môžu byť 

konkrétne pozvané, aby konzultovali o politike, pričom široké otvorenie 

kanálov pre spätnú väzbu a pripomienky od verejnosti môžu priniesť ešte 

širší súbor názorov. Prínosné výsledky MLG sa dajú ďalej znásobiť, keď 

prispievatelia dostanú ponuku na príležitosti zapojiť sa. Zopár kôl spätnej 

väzby dokáže poskytnúť flexibilitu zúčastneným osobám (tým, že budú mať 

viacero možností podať vstup v prípade, že majú konfliktné časové záväzky) 

a takisto umožniť iteratívne príspevky.

Konajte teraz!  Aktívne podnecujte kľúčové zainteresované osoby, aby 

sa primerane zúčastňovali (napr. spolutvorba, konkrétny príspevok, 

cielená konzultácia alebo pripomienkovanie). Zabezpečte, aby ste 

naplánovali rôzne vstupné body a dostatok času na viacero slučiek so 

spätnou väzbou..

Poraďte sa so zainteresovanými osobami z mimovládneho 
sektoru, ako ďalej posilniť prierezové oblasti
Aplikovanie viac multilaterálneho komponentu na MLG môže rozšíriť 

spektrum vstupov a posilniť potenciál politiky pre riešenie kľúčových 

otázok holistickejším spôsobom. To môže zintenzívniť dopady, nehovoriac o 

rozšírení jej prijatia medzi kľúčovými externými subjektmi. 

Konajte teraz!  Využite osvedčený prístup „quadruple-helix“ – ktorý sa 

snaží, aby verejný sektor spolupracoval s občianskou spoločnosťou, 

podnikmi a akademickou pôdou – na diverzifikáciu pohľadov a 

zabezpečte potrebný odkup na implementáciu klimatického opatrenia.

    

Sieť miest a obcí za trvalú udržateľnosť (Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat) je otvorená, dobrovoľná skupina odhodlaných samospráv 

spolupracujúcich na spoločných prioritách a potrebách. Sieť obsahuje množinu 

pracovných skupín, z ktorých má každá vymenovaný technický personál 

z provincie Barcelona, a niekedy pozývajú aj zástupcov celoštátnej vlády, 

aby poskytli školenia a vysvetlenia o aplikácii národného práva na miestnej 

úrovni. Sieť teraz pre ich už založenú pracovnú skupinu zameranú výslovne 

na Dohovor Európa integruje relevantných odborníkov z akademického 

a podnikateľského prostredia, aby zvýšila svoj viacsektorový prístup k 

otázkam klímy. Sieť vzhľadom na všetky svoje úspechy začína aj expandovať 

na samosprávy zo susedných provincií, ktoré majú záujem čerpať výhody z jej 

silných skúseností s MLG.

  Viacúrovňové riadenie v akcii   Španielsko

  Kapitola 2

https://www.diba.cat/xarxasost
https://www.diba.cat/xarxasost
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Politika postavená na zodpovednom procese na báze 
MLG zvyčajne ubezpečí všetkých, vrátane širokej 
verejnosti, o celkovej legitimite výslednej politiky. 
Pri jasne zadefinovaných úlohách, mandátoch 
a zodpovednostiach za každého prispievateľa v 
reťazci politiky môže byť samotná výsledná politika 
vnímaná ako robustnejšia, platnejšia, prijateľnejšia 
a spravodlivejšia. Silná zodpovednosť môže zároveň 
ešte viac stimulovať konštruktívnu ochotu zo strany 
zainteresovaných osôb spolupracovať na iných 
aktivitách vykonávaných v budúcnosti, bez ohľadu 
na to, či boli zapojení do tohto konkrétneho prípadu 
alebo nie.
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Prečo treba do 
viacúrovňového 
riadenia začleniť 
zodpovednosť?

  Kapitola 3
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Podčiarknite úlohy a mandáty osôb prispievajúcich do 
procesu politik
Treba dobre zadefinovať rôzne pozície zainteresovaných osôb v rámci MLG 

a takisto podmienky alebo mandáty, podľa ktorých sú povinné konať alebo 

prispievať. Vyjasnenie týchto úloh a očakávaní je jednoznačne odporúčané 

pre lídrov riadiacich proces a takisto pre všetky zapojené verejné orgány a 

všetkých ďalších prispievateľov zastupujúcich iné skupiny (napr. niekoľko 

vybraných miest alebo asociácií konajúcich v mene iných). 

Konajte teraz!  Na začiatku procesu aj počas neho aktívne zvážte, či 

existuje potreba zaviesť špeciálne roly (napr. poskytovanie interného 

prehľadu) alebo nové mandáty (napr. pre konkrétnu štruktúru vyt-

vorenú výslovne na riadenie interakcií týkajúcich sa danej politiky).  

Jasne špecifikujte zodpovednosti a míľniky pre každú fázu 
reťazca politiky
Dobre zadefinovaný proces má identifikovať kľúčové úlohy, ktoré sa majú 

vykonať v každom kroku, a ustanoviť referenčné hodnoty, podľa ktorých 

sa bude merať ich úspešné skončenie. Všetkým zapojeným osobám aj 

prípadným „dohliadačom“ to vyjasní, čo sa má vykonať a kto to má vykonať.

Konajte teraz!  Prideľte kľúčové zodpovednosti konkrétnym subjektom, 

respektíve aspoň určitým očakávaným rolám. Ak sa to hodí, pre 

zabezpečenie účasti využite povinnosti z poverenia (napr. aplikované 

inštitúciám na nižších úrovniach) a použite taktiež kľúčové ukazovatele 

výkonnosti na hodnotenie dosiahnutia úloh v každej fáze a ich 

reportovanie a verifikovanie. 

Dohovor Európa poskytuje dôkaz v praxi o úspešných príspevkoch, ktoré 

môžu miestne a územné orgány vniesť do procesu tvorbu politík, hlavne, 

pre dosiahnutie klimatických a energetických cieľov. Dohovor Európa nielen 

predstavuje ukážku miestneho záväzku implementovať opatrenie na ochranu 

klímy, ale poskytuje prehľad toho, ako môžu vlády prispieť k národným 

a európskym cieľom. Signatári môžu vďaka svojim základným zásobám, 

hodnoteniam zraniteľnosti a akčným plánom poskytnúť cenné informácie 

všetkým úrovniam vlády o tom, ako treba opatrenie prioritizovať, aby riešilo 

potreby, a to od komunitnej úrovne až po celoštátnu.

Vypracované SECAP a takisto monitorovanie v nich stanovených opatrení 

ponúkajú plány pre zainteresované osoby na každej úrovni pre monitorovanie, 

reportovanie a verifikovanie vykonávania opatrení v teréne. Ako verejné 

dokumenty môžu taktiež poskytnúť prostriedky pre občanov alebo iné 

zainteresované osoby na kontrolu vykonaného pokroku, čo robí signatárov 

zodpovedných za implementáciu miestnych priorít a opatrení. Proces SECAP 

môže takisto pomôcť orgánom na národnej úrovni a nižších úrovniach zachovať 

si jasný prehľad dopadov opatrení signatárov Dohovoru Európa a toho, ako 

prispievajú k dosiahnutiu cieľov NECP ich príslušných krajín.

  Spojenie s Dohovorom

  Kapitola 3
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Zabezpečte, aby všetky príspevky boli riadne vyhodnotené z 
pohľadu potenciálnej integrácie
Je dôležité, aby sa aj s príspevkami do reťazca politiky takisto zaobchádzalo 

zodpovedným spôsobom. Všetky spätné väzby zainteresovaných osôb sa 

musia spravodlivo zvážiť, či obsahujú potenciálnu integráciu do konečného 

výsledku. Cieľom je vyhnúť sa tomu, aby zapojené strany mali pocit, že sú 

buď ignorované alebo že ozajstný vplyv na politiku majú iba privilegované 

subjekty. Ak sa vykoná dobre, silné MLG všetkým oznamuje a demonštruje, 

že je spravodlivým a otvoreným procesom, čím dodá dôveru pre zmysluplné 

príspevky. 

Konajte teraz!  Aplikujte spôsoby „náležitej starostlivosti“ formou 

monitorovania vstupov, spravodlivého hodnotenia spätných väzieb 

(najlepšie s jasnými zverejnenými kritériami) a sledovaním príspevk-

ov prijatých v rámci reťazca politiky. Ideálne by mala nasledovať aj 

kontrola so všetkými prispievajúcimi subjektmi (bez ohľadu na to, či 

ich príspevky boli schválené alebo nie) a možno dokonca transparent-

né právomoci pre tých, ktorí poskytli určité nápady integrované do 

konečnej politiky. 

    

Holandsko ustanovil kooperatívny rozhodovací proces (zvaný „Polderen“, 

odvedené zo slova „inpolderen“, v preklade „rekultivácia územia“, na 

základe spoločného konsenzu, ktoré je potrebné na výstavbu hrádzí). Tento 

model sa celkom začlenil do holandskej kultúry, a to dokonca aj pri tvorbe 

politík ako napríklad pri politike, aby za klimatickú dohodu krajinu viac 

zodpovedali zainteresované osoby. Národná vláda v rámci tejto iniciatívy 

vytvorila novú operačnú divíziu, aby blízke samosprávy mohli lepšie medzi 

sebou spolupracovať v témach vzájomne prijateľných ambícií pre trvalo 

udržateľnú energiu. Riadenie krajiny síce vymedzuje 12 provincií, ale teraz 

bolo vytvorených 30 nových regiónov za tým účelom, aby samosprávy mohli 

lepšie plánovať spoločné projekty naprieč tradičnými administratívnymi 

hranicami. To nielenže urýchli implementačné harmonogramy, ale osoh 

je aj z úspory náklady, pretože nedochádza k zdvojovaniu snáh, spájajú sa 

personálne kapacity a dochádza dokonca k zlučovaniu lokalít za účelom 

kohezívnejších projektových miest. Aby bola zabezpečená plná zodpovednosť, 

každý z 30 nových regiónov má výbor odborníkov zastupujúcich svoju 

príslušnú samosprávu, úlohou ktorého je formulovať návrhy, ktoré bude 

musieť schváliť každá samospráva. Nosnou ideou je, že ciele stanovené 

na národnej úrovni sa nielen implementujú na miestnej úrovni formou 

zodpovedného procesu, ale že lokálne priority sa môžu spoločne zadefinovať a 

„posunúť vyššie“ ,aby boli celonárodné procesy lepšie informované. 

  Viacúrovňové riadenie v akcii   Holandsko

  Kapitola 3

https://www.government.nl/documents/reports/2019/06/28/climate-agreement
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Často existuje priama korelácia medzi tým, aký veľký 
dopad by politika mohla v zásade mať a ako efektívne 
sú v nej aplikované princípy MLG. Dobre navrhnuté 
rámce a dialógy MLG majú sklon fungovať lepšie, a preto 
takisto inšpirujú zainteresované osoby k aktívnejšiemu 
zapojeniu Keď subjekty chápu kedy, ako a prečo na ich 
príspevkoch záleží, môže to viesť k zmysluplnejším 
intervenciám. Stojí za to takisto zdôrazniť, že čím 
efektívnejšie MLG sa aplikuje na politiku, tým 
hospodárnejšia bude, a to od vývoja cez financovanie/
investície až po implementáciu na všetky úrovne. 

Dohovor Európa poskytuje dokonalý počiatočný bod na diskusiu o tom, ako 

presadiť viacúrovňové príspevky a využiť ich pákový efekt na boj so zmenou 

klímy. Ponúka príležitosť, ktorá sa nesmie premrhať, na posilnenie partnerstiev 

ako napríklad, že zo štátnych verejných orgánov (napr. ministerstvá alebo 

agentúry pre energiu) sa stanú národní koordinátori. Stanú sa z nich nielen 

kľúčoví spojenci podporujúci signatárov pri spĺňaní ich vlastných záväzkov, 

ale môžu ich samozrejme aj riadiť, aby zabezpečili ich príspevok do spoločnej 

implementácie národných cieľov.
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Ako môže 
viacúrovňové 
riadenie zlepšiť 
efektivitu? 

  Kapitola 4
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Rozhodnite, aké formálne majú byť štruktúry, aby bolo 
opatrenie účinné
To, či MLG má používať formálne alebo neformálne procesy, sa môže líšiť v 

závislosti od krajiny a dokonca aj od politiky. V niektorých prípadoch môže 

byť oficiálnejší rámec dôležitý pre to, aby dodal procesu politiky silnejšiu 

autoritu a koordináciu. V iných situáciách môže byť výhodná flexibilita 

menej formálnych mechanizmov – kľúčovým bodom ostane stanoviť 

prístup, ktorý je najvhodnejší pre daný kontext.  

Konajte teraz!  Preskúmajte relevantné zainteresované osoby na 

informovanie o vývoji vhodnej štruktúry pre spoluprácu a výmenu 

informácií, majte na mysli hlavne realistické kapacity kľúčových 

subjektov. Avšak aj v prípade formálnejších platforiem zaistite, aby 

mali tieto subjekty svoj potrebný priestor (napr. inštitúcie na nižších 

úrovniach a/alebo mimovládne sektory) pre samoorganizovanie a 

organický vývoj doplňujúcich štruktúr.

Vytýčte spoločné Outline, konkrétne ciele a očakávané 
výsledky
Samotné MLG je efektívnejšie, keď sú pre každú fázu reťazca politiky jasne 

zadefinované ciele a výstupy. V praxi to môže znamenať riadenie procesu v 

sérii fáz stavajúcich na výstupoch a poučeniach z predchádzajúcich krokov 

– dáta z nižších úrovní, rámce a agendy sa môžu takisto ukázať ako kritické 

pre informovanie o týchto bodoch. Tento prístup môže pomôcť zosúladiť a 

zoptimalizovať politiky, presadiť dostupné zdroje a zabezpečiť „odkup“ od 

cielených komunít.

    

Flámska regionálna vláda nedávno v spolupráci so samosprávami schválila 

Flámsky klimatický pakt, aby zabezpečila jeho efektívne prepojenie s 

miestnymi potrebami vrátane zmierňujúceho/energetického piliera, ktorý 

je nastavený výslovne tak, aby bol v súlade s Dohovorom Európa. Navyše 

myšlienka inkluzivity bola začlenená od začiatku, a to nielen v zmysle interakcií 

medzi verejnými orgánmi, ale aj ďalšie subjekty (vrátane obyvateľov) boli 

povzbudzované, aby poskytli vstup a identifikovali konkrétne spôsoby, ktorými 

vedia osobne efektívne prispieť k dosiahnutiu miestnych/regionálnych cieľov. 

Flámsky klimatický pakt predpokladá aj monitorovací systém, ktorý bude 

prispievať do správ do pokroku zverejňovaných každé dva roky. Slúžia ako 

základ na porovnávanie plnenia oproti identifikovaným cieľom a takisto aj 

počas porád venovaným týmto diskusiám medzi zapojenými subjektami.

  Viacúrovňové riadenie v akcii   Belgicko

Konajte teraz!   Spoločne prediskutujte priority naprieč úrovňami, 

aby ste pomohli rozlíšiť ciele a výsledky z krátkodobých aj dlhodobých 

hľadísk. Nájdite riešenia, ktoré spájajú zdroje a kapacity a efektívne 

využívajú zdroje pre maximalizáciu prínosov v súlade s rôznymi 

prioritami. Vytvorte vertikálne (napr. miestne a regionálne orgány) 

a horizontálne (napr. národné verejné subjekty) partnerstvá, ktoré 

zabezpečia, že požadované ciele a výstupy budú skutočne odzrkadľovať 

očakávania subjektov na nižších úrovniach a takisto budú v synergii s 

inými procesmi na národnej úrovni. 

  Kapitola 4
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Prispôsobte interakcie primeraným aplikovaním 
tematických pracovných režimov
Boj s klimatickou zmenou prostredníctvom riešení politiky môže byť často 

najefektívnejším, ak sa najprv rozmotajú jej prierezové a prepojené výzvy. 

Pretože každá krajina je v jedinečnej situácii, nie je možné poskytnúť 

prístup podľa jednej šablóny, čo znamená, že MLG má byť vhodne ušité na 

mieru tak, aby riešil najkritickejšie problémy. Opatrenie na ochranu klímy 

si skutočne vyžaduje proces objavovania a aplikovania vhodných metód, 

ktoré sú v zhode s miestnym a národným kontextom. Dohovor Európa 

poskytuje príležitosti naučiť sa o replikovateľných metódach, ktoré signatári 

a koordinátori už použili a ktoré môžu inšpirovať úspešné pracovné režimy, 

ktoré umožnia subjektom spoločne odhaľovať klimatické problémy.

Konajte teraz!  Hlavné predmety rozdeľte na tematické jednotky 

a reťazec politiky rozdeľte na zvládnuteľné fázy. Priraďte určené 

zainteresované osoby a mechanizmy (napr. špecifické pracovné skupiny, 

cielené príspevky alebo špecifické konzultácie) – tieto skupiny alebo 

jednotlivci budú mať ideálne jasné mandáty a ciele. Na každej úrovni 

preskúmajte, ktoré metódy môžu fungovať dobre a stanovte všetky 

umožňujúce opatrenia, ktoré sú ešte potrebné na podporu cieľov 

politiky. Zároveň zabezpečte, aby naďalej prevládal koherentný opis, 

ktorý odhalí, ako jednotlivé vstupy prispievajú do väčšieho obrazu.

    

Taliansko bolo mimoriadne úspešné v urýchľovaní plánovania opatrení 

na ochranu klímy pomocou MLG tým, že efektívne prepojilo klimatické 

a energetické opatrenia propagované cez Dohovor Európa s alokáciou 

Európskych fondov na rekonštrukciu a rozvoj (EFRR). Napríklad regionálne 

orgány zo Sicílie a Emilia Romagna používajú prostriedky z EFRR na 

zabezpečenie vývoja silného akčného energetického plánu zo strany miestnych 

orgánov a nedávno spravili zo SECPA podmienku na prístup k financovaniu 

ďalších aktivít cez EFRR (napr. pre sicílskych samosprávnych energetických 

správcov alebo na renováciu verejných budov v Emilia-Romagna). Aj keď to nie 

je jediný príklad takéhoto osvedčeného postupu vo financovaní ochrany klímy, 

celkom dobre ukazuje, že explicitné prepojenia medzi fondami a plánovaním/

opatrením v teréne môžu efektívne prispieť k procesom a dopadom na 

viacerých úrovniach.

  Viacúrovňové riadenie v akcii   Taliansko

  Kapitola 4

https://covenantofmayors.eu/support/funding.html
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MLG má byť koherentné v tom, ako veci fungujú 
v širšom národnom kontexte, aj v tom, že jeho 
procesy majú prispievať k zlepšovaniu širších politík 
konzistentnosti v danej krajine. Politiky, ktoré sú od 
začiatku navrhnuté tak, aby zohľadňovali potreby a 
mandáty iných subjektov, sú zvyčajne lepšie zosúladené 
aj s agendami a schopnosťami na nižších úrovniach. 
Táto zabudovaná komplementárnosť znamená, že 
zainteresované osoby budú pravdepodobne ochotnejšie 
prispievať do procesov tvorby politík. 

Synergizáciou politiky s inými politikami na rovnakej alebo inej riadiacej 

úrovni zároveň pomôže vyhnúť sa presahom, redundanciám a nejasnostiam. 

Pomáha inštitúciám na nižších úrovniach byť lepšie pripravení na harmonickú 

a rýchlu implementáciu politiky. Miestne opatrenie môže pomôcť zdôvodniť 

a dokonca poháňať ambiciózne ciele pre celoštátne politiky. Synergie sa 

navyše dajú využívať aj priečne tým, že sa vezme výhoda relevantných 

medzinárodných iniciatív (napr. Dohovoru Európa) a už existujúce zdroje sa 

prispôsobia poučeniam, čím sa pri vypracovávaní politiky na ochranu klímy 

plne vyhnete objavovaniu už objavených vecí.

22

Ako vedie 
viacúrovňové 
riadenie ku 
koherentnosti?

  Kapitola 5
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Rozvoj politiky zosúlaďte s miestnym, regionálnym a 
štátnym kontextom
Správne zosúladenie s rôznymi úrovňami je dôležitou podmienkou pre 

rozvoj tvorby integrovanej politiky a treba sa zamerať na miestne a 

regionálne vlády ako na primárne skupiny zainteresovaných prispievajúcich 

osôb. Je však veľmi dôležité brať ohľad na ich jednotlivé jurisdikcie, procesy, 

agendy a priority a rešpektovať a podporovať ich schopnosti a ochotu 

prispievať. Jasne porozumené roly a mandáty pomôžu optimalizovať 

potenciálne príspevky na rôznych úrovniach a treba identifikovať každú 

umožňujúcu podmienku, ktorá sa má implementovať.

Konajte teraz!  Politiku nasmerujte tak, aby bola v zhode s agendami 

a potrebami tých subjektov, ktorých zapojenie je považované za 

najdôležitejšie. V niektorých prípadoch môže byť potrebné vyvinúť 

tlak (napr. povinnosti), nastaviť jasné rámce alebo poskytnúť stimuly 

a podporu (napr. špecifické mandáty alebo pomoc so zdrojmi), aby 

bolo umožnené ich zapojenie do samotného procesu a do následnej 

implementácie. Pravidelne hodnoťte, čo fungovalo dobre a za akých 

podmienok, a tieto informácie používajte na podporu inovácií a 

umožňujúcich opatrení pre ďalšie úspešné politiky.

    

Fínska vláda sa presúva od roztriešteného prístupu k opatreniu na ochranu 

klímy smerom k integrovanému. Zatiaľ čo predtým všetky štátne ministerstvá 

(a takisto aj ich príslušné sektory vo všeobecnosti) zvažovali, ako začleniť 

klimatické aspekty do svojich vlastných plánov a čo znamená klimatická 

zmena pre nich samostatne vláda teraz vylepšila svoju prácu medzi orgánmi 

so zámerom vybudovať koherentnejšie organizačné synergie. Je už jasné, 

že ak máte rôznorodejšie interakcie, môže to stimulovať k inklúzii aj účasti, 

ale fínske subjekty takisto vidia, že takáto spolupráca vedie k rýchlejším 

harmonogramom a konzistentne zlepšuje výsledky. Čoraz viac si uvedomujú, 

že zainteresované osoby musia byť koordinované naprieč všetkým tokom 

opatrení na ochranu klímy, a to hlavne integrovaním prispôsobovania sa so 

zmierňovaním. Fínsko už aktívne pracuje na dosiahnutí tohto cieľa pomocou 

MLG nielen medzi národnými orgánmi, ale aj explicitným zapojením signatárov 

Dohovoru, aby sa zabezpečila koherentnosť s potrebami a postupmi miestnej 

klimatickej odolnosti.

  Viacúrovňové riadenie v akcii   Fínsko

  Kapitola 5
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Maximalizujte synergie a minimalizujte konflikty s inými 
procesmi
MLG má sám prispievať k väčšej koherentnosti s inými procesmi politiky. 

Predovšetkým celoštátne subjekty môžu pomôcť zosúladiť danú politiku 

s inými súbežnými aktivitami. Vlády na nižších úrovniach majú zároveň 

ideálnu polohu na zvýraznenie možných prekážok, ktoré môžu brániť 

úspešnej implementácii politiky smerom nadol. Využívanie pákového efektu 

toho, že zainteresované osoby prichádzajú do kontaktu s medzinárodnými 

iniciatívami a projektmi, okrem toho pomáha synergizovať miestne a 

národné opatrenie doplnením európskych a celosvetových osvedčených 

postupov.

Konajte teraz!  Analyzuje inštitucionálne perspektívy na všetkých 

úrovniach, aby ste objavili body, kde existujúce alebo budúce procesy 

politiky môžu byť redundantné alebo doplnkové. Identifikujte všetky 

prekážky, ktoré treba prekonať, vrátane toho, ako môže politická zmena 

(napr. voľby alebo prevaha politickej strany) vplývať na to, ako má byť 

nastavený alebo ako má fungovať proces MLG. 

    

Aj keď grécka vláda prijala v roku 2016 svoju vlastnú Národnú stratégiu 

prispôsobenia, mnoho gréckych území teraz vyvíja svoje vlastné regionálne 

akčné plány pre prispôsobenie sa, pričom niektoré mestá takisto vypracovali 

svoje vlastné plány. V roku 2017 Atény prijali svoju vlastnú stratégiu odolnosti 

na rok 2030, ale len nedávno začali na vývoji miestneho plánu prispôsobenia 

sa, ktorý bude takisto podporovať implementáciu pôžičky od mechanizmu na 

financovanie prírodného kapitálu od Európskej investičnej banky.

  Viacúrovňové riadenie v akcii   Grécko

Silnejšie začlenenie princípov Dohovoru Európa do národných procesov môže 

pomôcť prelomiť „znalostné bariéry“ a viesť k lepšie zosúladeným politikám. 

Koherentná aplikácia prístupu (napr. formalizované potvrdenie Dohovoru 

Európa a/alebo špecifické záväzky voči nemu) budú viesť orgány na nižších 

úrovniach k rozvíjaniu hodnotných, konzistentných emisných inventárov, 

opatrení na prispôsobenie sa a zmierňujúcich opatrení, aby boli informované 

a inšpirované procesy na vyššej úrovni. 

Využívanie Dohovoru Európa koherentnejším spôsobom môže okrem toho 

poskytnúť objektívny záchytný bod ako návod pre harmonickú tvorbu 

politík na všetkých úrovniach vrátane silnejšej odolnosti voči politickej 

zmene. Národní a územní koordinátori môžu pre signátorov predstavovať 

konzistentný kanál na zosúladenie národných procesov a urýchlenie 

hospodárnej implementácie miestnych SECAP, ktoré prispievajú k NECP.

  Spojenie s Dohovorom

  Kapitola 5

https://www.climate-laws.org/geographies/greece/policies/national-strategy-for-adaptation-to-climate-change
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MLG je ako dôležitý nástroj pre zlepšenie rozvoja 
politík na všetkých úrovniach mimoriadne vhodný 
pre procesy klimatických opatrení. Dá sa aplikovať 
na tvorbu a implementáciu komplexných politík a 
takisto tých, ktoré riešia samostatné témy ako sú 
emisie, zmiernenie, energie, mobilita, prispôsobenie 
sa, odolnosť atď. 
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Ktoré kľúčové 
kroky posilňujú 
viacúrovňové 
riadenie?

Prijatím odporúčaní o MLG, ktoré nájdete v tejto publikácii, budú procesy 

tvorby politík čerpať výhody významných, viacstranných dopadov ako sú:

•  zmysluplné dialógy formou transparentnej, proaktívnej komunikácie,

•  rozličné príspevky vedúce k pocitu širšieho vlastníctva zainteresovaných 

osôb,

•  dlhodobá legitimita a široká ochota zapájať sa v budúcnosti,

•  úspornejší rozvoj/implementácia robustných politík, 

•  účinnejšie opatrenia zosúladené s miestnymi a regionálnymi prioritami a

•  silnejšie synergie a harmonickejší súlad medzi rôznymi opatreniami.

  Zhrnutie
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Pre inšpiráciu konať nižšie uvádzame stručný súhrn 
kľúčových bodov z iných častí tohto dokumentu, 
ktoré viete použiť dokonca aj ako kontrolný 
zoznam viacúrovňového riadenia pre identifikáciu 
nedostatkov, aby ste mohli začať začleňovať procesy 
MLG ešte dnes:

MLG, aplikované otvoreným spôsobom na všetky stránky a kroky procesu 

tvorby politiky, predstavuje hodnotnú investíciu do inštitucionalizácie 

transparentnosti.

jasný zámer, štruktúry, harmonogramy a kroky

úprimnosť o zainteresovaných osobách, rolách a príspevkoch

aktívne poskytovanie informácií použitím jasnej terminológie a 

prístupných kanálov

Participačné systémy založené na inkluzivite sú v samom jadre silného MLG a 

dajú sa aplikovať od projektovej fázy politiky až po implementačnú.

názory získavané od miestnych, regionálnych aj národných inštitúcií

vhodná konzultácia so sektormi mimo verejných orgánov

zabezpečené vstupné body, aby sa dalo zapojiť po celom reťazci politiky

Ak sa MLG nastaví od začiatku tak, aby bolo zodpovedné, výsledné procesy 

tvorby politiky budú takisto každým krokom robustnejšie. 

jasné úlohy a mandáty pre zainteresované osoby 

jasné zodpovednosti a míľniky definované v každej fáze 

riadne vyhodnotenie všetkých príspevkov ohľadne ich potenciálnej 

integrácie do politiky

 

To, ako efektívne sa MLG aplikuje na reťazec politiky, môže byť v priamej 

korelácii s tým, nakoľko účinné bude v reálnom svete. 

vhodné zapojenie cez formálne a/alebo neformálne štruktúry 

priority na báze konceptu, konkrétne ciele a očakávané výsledky  

špecifické pracovné režimy upravené pre rôzne úlohy a zainteresované 

osoby 

Koherentný prístup k MLG by mal sám o sebe zaistiť, že politiky sú primerane 

harmonizované v rámci národného kontextu. 

zhoda s inými miestnymi alebo národnými rámcami a mandátmi 

maximálne synergie a minimálne konflikty s inými aktivitami 

Pre ďalšiu pomoc s MLG čitateľov jednoznačne 

vyzývame, aby sa spojili so zástupcami úradu Dohovoru 

Európa a čerpali z hodnotných odborných skúseností 

Dohovoru Európa, ktoré majú jeho signatári, 

koordinátori a podporovatelia.

  Zhrnutie

https://covenantofmayors.eu/about/support-the-community/office.html
https://covenantofmayors.eu/about/support-the-community/office.html
https://covenantofmayors.eu/about/covenant-community/signatories.html
https://covenantofmayors.eu/about/covenant-community/signatories.html
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