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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

1.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov organizácie : Slovenská energetická agentúra
Sídlo organizácie : 827 99 Bratislava, Bajkalská 27 
Zriaďovateľ : Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Štatutárny orgán : Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., poverená riadením SEA
Členovia vedenia organizácie :

Ing. Ivan Drobný    - riaditeľ sekcie ekonomickej
Ing. Pavol Duman   - riaditeľ sekcie organizačnej
Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc.  - riaditeľ sekcie akreditovaných činností
Dr.-Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc.  - riaditeľka sekcie agentúrnych činností 

   

1.2 PREDMET ČINNOSTI

            Úlohou Slovenskej energetickej agentúry (ďalej len „SEA“, alebo „agentúra“) je
získavanie, spracovanie a umiestňovanie informácií o činnosti fyzických a právnických osôb
v energetike, o hospodárení s energiou a racionálnom využívaní zdrojov energie.

Predmetom  činnosti  Slovenskej  energetickej  agentúry  je  koncepčná,  odborná,
metodická,  koordinačná,  informačná, výchovno -  vzdelávacia,  propagačná a ďalšia činnosť
zameraná na znižovanie energetickej náročnosti  slovenskej ekonomiky vo väzbe na tvorbu
a ochranu životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj. 

        SEA plní základné verejné funkcie:
         

 vykonáva  funkciu  nezávislej   odbornej  autority  v  energetike  s  výkonom činností 
      v Slovenskej republike a v zahraničí,
 vykonáva  funkciu   implementačnej   agentúry   na   čerpanie  štrukturálnych  fondov
      Európskej únie,
 vytvára    technicko-odborné  zázemie  pre  výkon  štátnej  správy  v oblastiach

pôsobnosti  Ministerstva   hospodárstva   Slovenskej   republiky  na    jeho
rozhodovanie  v súlade       s energetickou   legislatívou,   zabezpečenie    prípravy
a   novelizácie   energetickej       legislatívy, vrátane   implementácie   smerníc
Európskej  únie,  návrh   energetickej       politiky  Slovenskej   republiky, gesciu
podporných  programov na  úspory  energie  a využitia obnoviteľných energetických
zdrojov.

 
 Základné verejnoprospešné činnosti SEA:
 

1. Zabezpečuje    a   koordinuje   medzinárodnú  spoluprácu  v činnostiach  súvisiacich
s energetickým  hospodárstvom  v oblasti  zahraničnej  pomoci  a účasti  Slovenskej
republiky  v medzinárodných  organizáciách,  vyhodnocuje  a propaguje  dosiahnuté
výsledky.     
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2. Sleduje vývoj energetickej efektívnosti v Slovenskej republike, pôsobí na znižovanie
spotreby  energie  a znižovanie  nepriaznivých  dopadov  na  životné  prostredie  pri
výrobe, prenose, distribúcii, rozvode a spotrebe energie.

3. Zabezpečuje  činnosti  zamerané  na  odborné  poradenstvo,  vzdelávanie  a propagáciu
efektívneho využívania energie.

4. Vykonáva meranie emisií   a imisií,  výsledky ktorých slúžia na účely konania pred
orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia.

5. Posudzuje  energetické  zdroje  z hľadiska  vplyvu  na  životné  prostredie  podľa
požiadaviek Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a orgánov štátnej
správy v jeho pôsobnosti.

6. Spolupracuje:
a) s ostatnými  ústrednými  organmi  štátnej  správy  pri  príprave  a realizácii

zámerov  znižovania  energetickej  náročnosti,  resp.  zvyšovania  energetickej
efektívnosti a ochrany životného prostredia,

b) úzko spolupracuje s orgánmi vykonávajúcimi štátnu správu v energetike (Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví, Štátna energetická inšpekcia),

c) s vyššími  územnými  celkami,  orgánmi  samosprávy,  miest  a obcí
a s mimovládnymi  organizáciami  pre  presadzovaní  energetickej  efektívnosti
v regiónoch,

d) s energetickými agentúrami a vývojovo výskumnými organizáciami v oblasti
energetiky v tuzemsku a v zahraničí.

7. Poskytuje  služby  v rámci  správy  majetku  štátu  v súlade  s  §  13  ods..  1  zákona
č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
2.1 POSLANIE

Agentúra  vykonáva  informačný  servis  pre  Ministerstvo  hospodárstva  Slovenskej
republiky (ďalej len „MH SR“ alebo „ministerstvo“) v oblasti energetiky. Získava, spracováva
a rozširuje  informácie  týkajúce  sa  prevažne  zvýšenia  účinnosti  využitia  energie,  využitia
obnoviteľných energetických zdrojov a kombinovanej výroby elektriny a tepla.  

Výsledky práce agentúry sú využiteľné:

 pre ústredné orgány štátnej správy na rozhodovanie a úpravu nástrojov riadenia
v slovenskej ekonomike; pre orgány verejnej správy na úpravu svojho konania
pri  podpore  zvyšovania  využitia  miestnych  energetických  zdrojov  a
zefektívňovaní využitia energie; 

 pre osoby podnikajúce v energetických odvetviach a osoby spotrebovávajúce
energiu pri zvyšovaní odbornej úrovne svojich zamestnancov; 

 pre  konečného  spotrebiteľa  získaním  poznatkov   o  možnostiach  zníženia
finančných nákladov na vlastné energetické zabezpečenie.
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2.2 STREDNODOBÝ VÝHĽAD
Prioritami budú agentúrne činnosti v rámci informačného servisu pre ministerstvo, ako

aj  osveta  o racionálnom využívaní  energie  vo výrobe,  rozvode a spotrebe v štátnej  správe,
bytovo komunálnej sfére, priemysle a iných odvetviach národného hospodárstva. 

Ťažiskovými činnosťami sa stane najmä monitoring uplatňovania nástrojov štátu pri
presadzovaní  energetickej  politiky SR v súvislosti  so zvyšovaním energetickej  efektívnosti
a využitia  alternatívnych  energetických  zdrojov  a poradenstvo  v oblasti  racionálneho
využívania energie.

Zo  strednodobého  hľadiska  sa  ráta  s  posilnením  úlohy  agentúry  vo  funkcii
implementačnej  agentúry  na  čerpanie  štrukturálnych  fondov  Európskej  únie  v v rámci
sektorového operačného programu Priemysel a služby, optrenie č. 1.3: Podpora podnikania,
inovácií,  vedomostí  a aplikovaného  výskumu  a opatrenia  1.4:  Podpora  úspor  energie
a využitia obnoviteľných energetických zdrojov. 

Významným  miestom  pôsobenia  SEA  bude  spolupráca  pri  tvorbe   regionálnych
energetických  koncepcií,  databanky  informácií  o projektoch  pri  plnení  nových  úloh
presadzovania  energetickej  politiky  štátu  a  implementácie  príslušných  smerníc  Európskej
komisie do slovenskej energetickej legislatívy.  

SEA počíta s rozširovaním náplne práce smerom na náročné energetické merania a
analýzy. V tomto smere sa pripravuje akreditácia a autorizácia výkonu emisných meraní.

Zavedením  financovania  treťou  stranou  v odvetviach  financovaných  z verejných
zdrojov sa stane reálnou možnosť posilnenia finančného zabezpečenia agentúry, nakoľko táto
môže  plniť  funkciu  firmy  energetických  služieb  pre  orgány  regionálnej  štátnej  správy
a samosprávy na báze verejnoprospešnej služby.

Na  ťažiskové  činnosti  verejnoprospešného  charakteru   bude  agentúra  čerpať
prostriedky formou uzatvárania kontraktov s ústrednými orgánmi. Ďalšie  zdroje financovania
budú  tvoriť  predovšetkým  odborné  technické  pomoci,  konzultácie,  poradenstvo,  meranie
emisií, školenia, konferencie,  a pod. 

3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM 
V sledovanom  období  agentúra  spolupracovala  s ministerstvom  bez  uzavretia

kontraktu.

4. ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A NÁKLADY NA ICH ZABEZPEČNIE
Základné  činnosti,  ktoré  agentúra  vykonávala  vychádzali  z predmetu  činnosti  uvedeného
v zriaďovacej  listine  a  Štatúte  Slovenskej  energetickej  agentúry.  Rozdeľovali  sa  na
verejnoprospešné činnosti a služby za odplatu. 

4.1 VEREJNOPROSPEŠNÉ ČINNOSTI
4.1.1 Základné verejnoprospešné činnosti 
Schéma na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov 
(de - minimis)
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Predmetom programu je  stimulácia  realizácie projektov,  zameraných na znižovanie
energetickej náročnosti odberateľov energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov. 

Agentúra posudzovala technické dokumenty žiadateľov a objektivizovala energetický
prínos jednotlivých projektov.  V roku 2003 bolo vyčlenených na tento program 30 mil. Sk.

Projekty predložené v rámci programu v roku 2003
úspora energie v zásobovaní

teplom bytových domov
využitie obnoviteľných
energetických zdrojov

úspory energie v priemysle

pomoc pri
úvere

návratná
finančná pomoc

pomoc pri úvere návratná
finančná pomoc

pomoc pri úvere návratná
finančná pomoc

3 6 1 5 3 0

Projekty, ktorým bola pridelená pomoc formou úhrady časti 
úveru, resp. úhrady časti úrokov z úveru

( 7 980 000.- Sk)

53%
31%

16%
úspora energie v
zásobovaní teplom
bytových domov

využitie
obnoviteľných
energetických
zdrojov
úspory energie v
priemysle

Projekty, s pridelenou návratnou finančnou pomocou       
 ( 22 020 000.- Sk)

48%

52%

úspora energie v
zásobovaní teplom
bytových domov

využitie
obnoviteľných
energetických
zdrojov

Spolupráca pri tvorbe právnych noriem 
 spolupráca pri príprave zákona o energetike a o tepelnej energetike 
 vypracovanie téz vykonávacích predpisov k  zákonu o tepelnej energetike 

 spolupráca na príprave slovenských technických noriem.

_________________________________________________________________________________________
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4.1.2 Ostatné verejnoprospešné činnosti
        Poradenstvo a konzultácie

V r.  2003  poskytla  agentúra  na  svojich  pracoviskách  2700 konzultácií  občanom i
organizáciám. Väčšina konzultácií sa uskutočnila osobne (cca 50 %), ostatok telefonicky (asi
40 %), písomne, faxom, e-mailom.

Konzultácie boli zamerané predovšetkým na oblasti:

- možnosti finančnej pomoci zo štátneho rozpočtu a zo štrukturálnych fondov
- možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie
- odpájanie sa bytov alebo domov od sústav CZT
- rozpočítavanie dodávky tepla a TÚV
- iné  spôsoby zásobovania teplom
- znižovanie energetickej náročnosti pri spotrebe tepla (zatepľovanie objektov).

Tieto činnosti boli vykonané bezodplatne.

      Osvetová činnosť
Agentúrou zriadené Centrum STODOLA poskytlo prístupnou formou  informácie pre

školskú mládež z oblasti vedy a techniky, prírodných vied a zákonov. Návštevnosť presiahla
2000 študentov. 

Koncom roka sa SEA podieľala spolu so Slovenským národným múzeom na príprave
výstavy „Vzácne teplo“. 

Centrum STODOLA napriek zložitým ekonomickým podmienkam prevádzkovala v r.
2003 agentúra len na vlastné náklady.  

4.2 VÝNOSOVÉ  ČINNOSTI
4.2.1 Overovanie hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení 

Pri overovaní hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesto
bolo v sledovanom období vypracovaných celkom 5060 protokolov, ktoré slúžili ako podklad
pre vydanie atestu.  

V priebehu r.  2003 agentúra overovala aj  hospodárnosť prevádzky sústav tepelných
zariadení za odberným miestom. Celkom bolo vypracovaných 1685 protokolov.   

Overovanie sa vykonávalo na základe objednávok, resp. uzatvorených zmlúv. 

4.2.2 Odborná technická pomoc

Odborná technická pomoc bola realizovaná formou energetických auditov a analýz,
ktoré  sa  zamerali  hlavne  na  zníženie  prevádzkových  nákladov  objednávateľov  za
spotrebovanú energiu. V správach z energetických auditov bol v návrhoch opatrení vyčíslený
potenciál úspor energie a navrhnuté možnosti  technických opatrení na dosiahnutie zníženia
spotreby palív a energie.

V priebehu roku 2003 agentúra spracovala celkom 15 energetických auditov. 

_________________________________________________________________________________________
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4.2.3 Vzdelávacia a osvetovo - výchovná činnosť
Vzdelávanie  sa  uskutočňuje  vo  forme  krátkodobých  (jedno  až  niekoľkodňových)

a dlhodobých kurzov. V r. 2003 absolvovalo uvedené formy vzdelávania vyše 300 účastníkov.

       Konferencie a semináre

 Agentúra  odborne  a  organizačne  zabezpečila  4  konferencie  a  semináre,  orientácia
uvedených podjatí bola v prevažnej miere na možnosti čerpania štrukturálnych fondov
a formy štátnej pomoci na podporu energetickej efektívnosti. 

 V  sledovanom  období  zamestnanci  agentúry  aktívne  vystúpili  na  7  odborných
konferenciách a seminároch, zapojili sa do diskusie v rámci tematických workshopov.

      Veľtrhy a výstavy

 AQUA-THERM  Nitra.  Agentúra  sa  prezentovala  aj  na  piatom  ročníku
medzinárodného veľtrhu ako jeden z odborných garantov vlastnou expozíciou. 

 CONECO-RACIOENERGIA-CLIMATHERM  Bratislava  -  najväčšia  a
najprestížnejšia  veľtržná  akcia  v  odbore.  Agentúra  bola,  tak  ako  počas  minulých
ročníkov odborným garantom energetickej častí RACIOENERGIA a CLIMATHERM.

 Okrem uvedených veľtrhov sa agentúra zúčastnila na viacerých výstavných akciách
celoslovenského  a  regionálneho  charakteru  (FORARCH v  Banskej  Bystrici,  EKO-
ENERGO, KLIMATHERM Košice a pod.). 

     Iné aktivity
Vyčlenené kapacity SEA sa pripravujú na funkciu implementačnej agentúry pre oblasť

čerpania štrukturálnych fondov Európskej  únie,  na výkon akreditovaných a autorizovaných
činností. 

V rámci medzinárodného projektu bolo zriadené Slovenské centrum pre energetický
manažment.  Tento  útvar  zabezpečuje  rozvoj,  rozširovanie  a realizáciu  úspor  energie,  tyv.
Systémom Monitoring&Targeting. Jeho zámerom je pomáhať firmám pri relatívne nízkych
investíciách  dosiahnuť  a udržať  pokrok  v energetickej  účinnosti  prostredníctvom uvedenej
metódy.  

V priebehu roka SEA pripravila a vlastným nákladom vydala štyri čísla energetického
popularizačného  magazínu  energia. Tento  časopis  je  určený  energetickým  odborníkom,
účastníkom seminárov, školení, konferencií, veľtrhov, výstav, tvorivých dielní a pod.  

Pokračuje  trvalá  prezentácia  na  vlastnej  internetovej  stránke  agentúry
(www.sea.gov.sk), na ktorej sa nachádzajú aj základné informácie o profesijných združeniach,
cechoch a zväzoch v energetike.

_________________________________________________________________________________________
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 4.2.4 Medzinárodné aktivity
V roku 2003 sa medzinárodné aktivity SEA sústredili na dvoj a viacstrannú spoluprácu

v rámci projektov SAVE II, Leonardo da Vinci, EPA, SK BIO, OPET, ISPA, BIOMAS, EnR.
 SEA zabezpečuje  aktivity Slovenskej  republiky vyplývajúce z Protokolu  Európskej
energetickej  charty  o energetickej  účinnosti  a súvisiacich  environmentálnych  aspektoch.
V tomto  smere  bola  vysoko  hodnotená  obhajoba  správy  –  „Stav  investičného  prostredia
v oblasti energetiky SR“ v októbri 2003 v Belgicku.

5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Objemom výnosov z hlavnej činnosti podľa zriaďovacej listiny vo výške 

60  450 tis.  Sk  a vynaložených nákladov  vo  výške  60 447 tis.  Sk  sa  vykazuje  v účtovnej
evidencii  agentúry  za I.- IV. štvrťrok 2003 hospodársky výsledok 3  tis. Sk.

Prehľad plnenia vybraných ukazovateľov hlavnej činnosti SEA 

      P.č. UKAZOVATEĽ Rozpočet na rok
2003

Skutočnosť k
31.12.2003

Percento plnenia
ročného plánu

    (%)

            Výnosy z hlavnej    
1 činnosti 60 614 60 450 99,73
2 Prevádzkové dot.,

transfery
- 3 026 -

3 Náklady 60 614 60 447 99,72
4 Spotr.nákupy 5 436 5 096 93,75
 z toho: spotr.mater. 2 857 2 530 88,55
 Spotreba energie    2 579 2 566 99,51
5 Služby 15 147 14 753 97,40
 z toho:opravy a

údrž.
2 975 2 826 94,99

6 Osobné náklady 33 423 34 173 102,24
 z toho: mzdové 23 956 24 955 104,17
 z toho: OON  903  973 107,73

        Zák. soc. poist. 8 527 8 246 96,70
 Sociálne náklady  940  972 103,45
7 Dane a poplatky  172  177 102,78
8 Ostatné náklady  779  890 114,28
9 Odpisy 4 580 4 754 103,80
10 Tvorba rezerv   0
11 Hospod.výsledok    
 r.(1+2)- r.3  0  3  

_________________________________________________________________________________________
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Vyhodnotenie výnosov a príjmov z hlavnej činnosti agentúry :
Výnosy a príjmy sa dosiahli vykonávaním činností ako je overovanie hospodárnosti

prevádzky  sústav  tepelných  zariadení,  technická  pomoc,  kurzy,  konferencie  v oblasti
hospodárenia  s energiou,  publikačná  činnosť.  SEA  poskytuje  pre  verejnosť  poradenstvo
a konzultácie  v oblasti  hlavnej  činnosti.  Tieto  sa  poskytovali  priamo  na  pracoviskách
agentúry osobne.

Štruktúra výnosov SEA

37 602 000

3 625 000
6 430 000

2 128 000 Overovanie hospodárnosti

Technická pomoc

Prenájom

Kurzy

Vyhodnotenie nákladov a výdavkov na hlavnú činnosť podľa jednotlivých položiek :
Spotreba materiálu – 2 530 tis. Sk. Výdavky sa použili na vypracovanie podkladov pre

orgány  štátnej  správy,  spracovanie  expertných  posudkov  úrovne  využitia  energie,
rozmnožovanie  firemných  materiálov  na  kurzy,  overenie  hospodárnosti  prevádzky  sústav
tepelných zariadení a pod.

Energie – 2 566 tis. Sk. Z  tejto sumy sa hradí 90 % za energie za nájomcov v budove.

Opravy a údržba – 2 826 tis.  Sk. Predovšetkým za opravy monitorov k počítačom,
opravy  počítačov,  servisné  prehliadky  áut,  oprava  bŕzd,  opravy  rozmnožovacích  strojov,
umytie áut , opravy analyzátorov spalín a pod. 

Ostatné služby – 10 604 tis. Sk. Služby OLO, tlač časopisu Energia, výroba tlačív na
ENEF, brožúry v anglickom jazyku na ENEF,  renovácie tonerov, parkovné, Gastroservis -
provízia,  revízia požiarnych systémov, čistenie kanalizácie,  deratizácia,  údržba programov,
rozbor  odpadovej  vody,  škváry,  uhlia,  koksu,  pranie,  notárske  overenie,  poštové  služby,
znalecké posudky, prenájom zasadačiek, nájomné za budovy pre regionálne pobočky SEA,
nájomné za garáže, konzultácie a audit. 

Výkony spojov – 2 076 tis. Sk. Podstatná časť telefónnych poplatkov sa refakturuje
organizáciám, ktoré sú v podnájme v spravovanej budove.

Rozbor počtu zamestnancov v nadväznosti na čerpanie nákladov na platy a OON:

Mzdové náklady od začiatku kalendárneho roka sa čerpali vo výške 24 955 tis. Sk.
SEA mala k 31.12.2003 vo svojom evidenčnom stave deväťdesiatosem zamestnancov vrátane
generálneho riaditeľa.  OON sa čerpali  vo výške 973 tis.  Sk ako náklad na dohody mimo
pracovného pomeru. Priemerný mesačný plat na l zamestnanca bol za rok 2003  19 289 Sk
vrátane platu generálneho riaditeľa. V roku 2003 sa vyplatilo  z dôvodu reorganizácie SEA
a zmien na funkcii generálneho riaditeľa odstupné a odchodné vo výške 830 tis Sk.
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Zaradením nehmotného dlhodobého a hmotného dlhodobého majetku vznikli vlastné
zdroje vo výške 4 754 tis. Sk, pričom tieto zdroje sa plne čerpali - zakúpenie ďalšieho DHM
a DNHM.

Agentúra v roku 2003 vytvorila opravnú položku k pohľadávkam vo výške 
603 tis. Sk v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

SEA  nedostala  žiadne  finančné  prostriedky  na  zahraničné  aktivity.  Náklady  na
zahraničné cesty sa rozpočtovali a aj čerpali vo výške 791 tis. Sk. 

Agentúre v roku 2003 bola na základe rozpočtových opatrení poskytnutá dotácia zo
štátneho rozpočtu, kapitoly Ministerstva hospodárstva SR vo výške 3 029 tis. Sk. Poskytnutá
dotácia sa použila v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a to na :

Čerpanie dotácie zo štátneho rozpočtu

1 036 000

409 000784 000

605 000
192 000

Oprava a udržovanie 

Software

Bežné výdavky ŠF

Zvýšenie ohodnotenia  ŠF

Zvýšenie tarifných platov

Dotácia zo štátneho rozpočtu sa vyčerpala vo výške 3 026 tis. Sk.

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
Slovenská  energetická  agentúra  evidovala  k  31.12.2003  celkove  98  zamestnancov,

z toho 36 žien.

Vzdelanostná štruktúra  
zamestancov

55%

8%

29%

5% 3%

Vysokoškolské vzdelanie
Vyššie odborné
Úplné stredné
Stredné vzdelanie
Základné vzdelanie

Veková štruktúra zamestnancov

6%
21%

17%38%

18%

18-25 rokov 26-35 rokov 36-45 rokov

46-55 rokov nad 55 rokov

Agentúra  v oblasti  rozvoja  ľudských  zdrojov  zabezpečovala  povinné  periodické
školenia (vodiči, požiarna ochrana, bezpečnosť pri práci). Okrem toho prebiehalo počas roka
ďalšie  vzdelávanie  zamestnancov  zamerané  hlavne  na  aktuálne  legislatívne  otázky,  rôzne
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odborné kurzy, školenia,  konferencie.  Výdavky na vzdelávanie za rok 2003 boli  vo výške
198.590. Sk.                  . 

Okrem vzdelávania  v cudzích  inštitúciách  sa  zamestnanci  vzdelávali  aj  na kurzoch
a seminároch, ktoré poriadala agentúra.

V SEA  pôsobí  odborová  organizácia  s ktorou  bola  uzatvorená  Kolektívna  zmluva,
ktorá upravuje nároky zamestnancov v mzdovej a sociálnej oblasti. Sociálny fond sa používal
na  príspevok  na  stravovanie,  na  dopravu  do  zamestnania  a jednorázový  príspevok  na
regeneráciou pracovnej sily.

Agentúra zabezpečovala pre zamestnancov stravovanie priamo na pracovisku, alebo
v jeho blízkosti. Príspevok na stravovanie bol 55 % hodnoty jedla.

7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Základný predmet  činnosti  agentúry  je  deklarovaný v zriaďovacej  listine  MH  SR.

Priority vykonávaných činností a kritéria hodnotenia parametrov činnosti agentúry  konkrétne
zadané neboli.

Z charakteru  realizovaných  činností  vyplýva  fakt,  že  meranie  ich  úspešnosti
aplikovaním  exaktných  indikátorov  je  možné  len  v obmedzenej  miere.  Nepriamym
indikátorom  je  spokojnosť  zákazníkov,  ich  opakovaný  záujem  o spoluprácu,  spokojnosť
účastníkov  vzdelávacích  akcií,  spokojnosť  čitateľov  popularizačného  magazínu  energia
a pod. 

Výročnú správu možno taktiež považovať za určitú formu verejnej deklarácie cieľov
agentúrnych činností a odpočet ich plnenia. 

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE
Výsledky jednotlivých činností agentúry pomáhali ústredným orgánom štátnej správy

pri stanovovaní, prípadne aktualizácii cieľov a zámerov energetickej politiky a legislatívnych
noriem.  Spotrebiteľským  subjektom  pomohli  zorientovať  sa  v oblasti  energetickej
efektívnosti, celkovej spotreby energie a podielu nákladov na energiu k celkovým nákladom.

Záujem  o aktivity  agentúry  prejavovali   nadnárodné  inštitúcie  pri  objektivizácii
odborného  pohľadu  na  energetickú  efektívnosť  a  pri  príprave  možného  financovania
energetických  racionalizačných  projektov.  Odborné  kapacity  využívalo  tiež  ministerstvo
a ÚRSO.

Hlavný smer agentúrnych činností   bol  v minulom období orientovaný prevažne na
odvetvie zásobovania teplom. Táto prevažne jednostranná činnosť prináša so sebou značné
riziko.  Z toho  dôvodu  sa  vykonali  prvé  kroky  na  postupnú  diverzifikáciu  činnosti  SEA.
Rozvíjajú  sa  postupne  aj  činnosti  v odvetví  elektroenergetiky,  plynárenstva  a využívaní
palivovej základne. K tomu pribudli tiež náročné úlohy implementačnej agentúry na čerpanie
štrukturálnych fondov EÚ.

SEA sa nachádza v etape budovania a hľadania optimálneho spôsobu fungovania. Toto
hľadanie  je  zložitou  koncepčnou  činnosťou,  spájajúcou  poznanie  závažnosti  poslania
organizácie a možností a požiadaviek prostredia, v ktorom agentúra vykonáva svoje činnosti. 

Cieľom  agentúry  je   využiť  pozitívne  skúsenosti  vyspelých  zahraničných  agentúr
v oblasti energetickej efektívnosti a skĺbiť ich so špecifickými slovenskými podmienkami.
_________________________________________________________________________________________
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9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV
Spektrum  užívateľov  výstupov  z  činností  agentúry  bolo  veľmi  široké.  Hlavnými

užívateľmi  boli  ústredné  orgány  štátnej  správy.  V sledovanom  období  sa  zintenzívnila
spolupráca s Ministerstvom životného prostredia SR pri príprave akreditácie a autorizácie na
výkon emisných meraní.   

Ďalšími  rozhodujúcimi  užívateľmi  výstupov  boli  Slovenský  zväz  výrobcov  tepla,
Teplárenské združenie na Slovensku, Slovenský zväz bytových družstiev, Združenie bytového
hospodárstva, Zduženie spoločenstiev vlastníkov bytov, Združenie miest a obcí SR ako aj ich
jednotliví  členovia,  konkrétne  samosprávy  miest  a  obcí,  jednotliví  dodávatelia  tepla,
správcovské  organizácie  komunálneho  bytofondu,  spoločenstvá  vlastníkov  bytov  a v
neposlednom rade  široký okruh  fyzických a  právnických osôb  podnikajúcich  v energetike
a poskytujúcich  energetické  služby.  Významné  miesto  medzi  využívateľmi  informácií
agentúry má v ostatnom čase Asociácia  zamestnávateľských zväzov  a združení  Slovenskej
republiky.

Pre širokú odbornú a laickú verejnosť agentúra zabezpečuje poradenstvo a konzultácie.

Medzi užívateľov výstupov agentúry treba rátať aj školskú mládež, ktorá v uplynulom
roku  v počte  vyššom  ako  2000  osôb  navštívila  agentúrne  výstavno-vzdelávacie  centrum
STODOLA.  Takto  sa  nenásilnou  formou  pomáhajú  rozširovať  myšlienky  energetickej
efektívnosti medzi obyvateľstvo. 

Do kategórie  informácií  o energetike a energetickej  efektívnosti  pre  verejnosť  treba
rátať aj magazín energia, ktorý vychádza štvrťročne v 1200 ks náklade. 

O živote  a činnostiach  agentúry sa  môže  dozvedieť  každý používateľ  internetu  na
www.sea.gov.sk.
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