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Tretí akčný plán obsahuje 

• Vyhodnotenie opatrení energetickej efektívnosti v rokoch 

2011-2013 

• Návrh nových a pokračujúcich opatrení energetickej 

efektívnosti na roky 2014-2016 s výhľadom do roku 2020 

• Informácie o implementácii smernice 2012/27/EÚ 



Ciele úspor energie  

• podľa 2006/32/ES (upravené v 2AP):  

• 3-ročný cieľ úspor energie 2011-2013: 8 362 TJ  

• Celkový cieľ úspor energie do r. 2016: 28 098 TJ  

 

 

• podľa 2012/27/EÚ:  

• 3-ročný cieľ úspor energie 2014-2016: 10 247 TJ  

• Celkový cieľ úspor energie do r. 2020: 79 695 TJ        
       (kumulatívny) 



Metódy 

• Cieľ: vyhodnotiť maximum úspor energie 

metódou zdola nahor (na zákl. projektov) 

• Vyhodnotenie opatrení z 1 AP:  

• kombinácia projektovej metódy zdola nahor (30% cieľa) 

a metódy zhora nadol (štatistické indikátory) 

• Vyhodnotenie opatrení z 2 AP:  

• iba metódou zdola nahor (81% stanoveného cieľa) 

 

 



Postup 

• PS pre prípravu akčných 

plánov 

• Zber údajov od rezortov a 

organizácií 

• Analýza a kontrola úspor 

energie po projektoch 

(MHSR/SIEA) 

• 6 sektorov, >70 opatrení 

Opatrenie č. xx – (Názov opatrenia z 3AP)
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Vyhodnotenie (2011-2013) 

• Cieľ úspor energie (podľa 2006/32/ES): 8 362 TJ 

• Vyhodnotenie na základe projektov: 6 727 TJ 

• T.j. celkovo možno vyhodnotiť 81% stanoveného cieľa 

• Najväčší prínos:  

• budovy,  

• priemysel,  

• verejný sektor 

• Zvyšok: lepšie monitorovanie, lepšie financovanie 







Financovanie opatrení v priemysle: 
OP KaHR (ŠF 2007-2013), SLOVSEFF II. 

• rekonštrukcia kotolne a rozvodov tepla, 

• optimalizácia výrobných a technologických procesov, 

• Modernizácia/výmena energetických zariadení v podnikoch, 

• zateplenie priemyselných objektov,  

• energetický manažment a i. 
 

• Typy podnikov - napr.:  
• metalurgia neželezných kovov,  

• strojárstvo a výroba dopravných zariadení, 

• energetický priemysel, 

• drevospracujúci priemysel, 

• tlačiarenský priemysel, 

• pekárne a cukrárne, mliekareň, 

• textilný priemysel. 

 



Číslo projektu Firma EE/OZE Realizované aktivity

Fyzické 

ukončenie 

projektu

Úspory 

energie 

(GJ/rok)

Finálne 

celkové 

investičné 

náklady

25120120002 D.A.H. s.r.o., PrešovEE budov

Rekonštrukcia stavebnej časti objektu 

továrenská budova, energetických zariadení v 

objekte a energetický management 
31.01.10

254 125 306

25120120046 EDEMI, s.r.o. RešicaEE budov

Zvýšenie energetickej efektívnosti budov 

spoločnosti EDEMI
28.02.11

890 153 529

25120120093 Herb - Pharma SK, s.r.o. EE + OZE

Úspora energie a využitie obnoviteľných 

zdrojov energie v spoločnosti Herb-Pharma Sk
28.02.11

896 375 750

25120120007 Adam Novák - ADAMEE budov Rekonštrukcia výrobnej haly v Bardejove 30.06.11 483 365 521

25120120044 Suprako s.r.o. Turňa nad BodvouEE budov Rekonštrukcia objektu spoločnosti SUPRAKO 30.06.11 500 146 191

25120120086 FOOD FACTORING s.r.o. BratislavaEE budov Zateplenie objektu OD PRIMA Púchov 30.06.11 2721 422 534

25120120058 Ing. Jozef Flosník - Pekáreň u Flosníkov BreznoEE budov

Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností 

prevádzkového objektu pekárne
31.07.11

138 50 039

25120120072 DoMo-GLASS s.r.o. Banská BystricaEE

Zvyšovanie energetickej efektívnosti objektov 

spoločnosti DoMo-GLASS s.r.o.
31.08.11

5438 514 552

25120120076 VÝVOJ Martin, a.s. EE Zníženie energetickej náročnosti objektov 30.09.11 10036 232 943

25120120077 ZDROJ MT, spol. s r.o. Martin - PriekopaEE Zateplenie objektov v areáli ZDROJ MT 30.09.11 15444 583 741

25120120075 AGRO CS Slovakia, a.s. LučenecEE bud.+OZE

Zvýšenie energetickej efektívnosti budov a 

využitie OZE v spoločnosti AGRO CS Slovakia
31.10.11

2984 276 503

25120120055 Mgr. Marian Pastorek - FLÓRA OBAL HurbanovoEE bud.+OZE Energetická efektívnosť FLÓRA OBAL 30.11.11 400 150 255

25120120068 EL spol. s r.o. Spišská Nová VesEE budov

Rekonštrukcia prevádzkovej budovy 

spoločnosti EL spol. s r.o. za účelom zníženia 

jej energetickej náročnosti
31.01.12

3260 203 240

25120120079 SEZ Krompachy a.s. EE Zvýšenie energetickej efektívnosti 31.01.12 8231 780 664

25120120063 TRIO TATRA s.r.o. ĎurkovEE budov

Tepelnoizolačná rekonštrukcia budov 

spoločnosti TRIO TATRA s.r.o.
31.03.12 3 557

296 367

25120120069 DÚHA, a.s. PrešovEE budov

Revitalizácia priemyselnej haly Dúha a.s. 

Haniska
31.03.12 1 337

871 177



Návrh nových a pokrač. opatrení 
• Na základe projektov na r. 2014-2016:  

• 85 % z 3-roč. cieľa úspor energie v KES (8,7 PJ z 10,3 PJ)  

• 100 % z celkového 3-ročného cieľa úspor v PES (16,0 PJ) (ciele stanovené 

podľa čl. 3 a 7 smernice 2012/27/EÚ) 







 Plnenie cieľov úspor energie  

• Plnenie cieľov podľa smernice 2006/32/ES: 

• Do r. 2016:  

 20,7 PJ (74% zo stanoveného cieľa) – doteraz vyhodnotené  

 

 

• Plnenie cieľov podľa smernice 2012/27/EÚ: 

• Do r. 2020:  

 20,14 PJ (84% zo stanoveného cieľa v KES) 

 37,21 PJ (99,5% zo stanoveného cieľa v PES) 



Záver 

• Výrazný pokrok vo vyhodnocovaní – podľa projektov 

• V ďalšom období sa zamerať na monitorovanie a 

ďalšie možností financovania opatrení 

• Priemysel: predpokladá sa významný prínos pri 

plnení cieľov úspor – OP KŽP, EA, súkromné 

investície 

• Podľa plánovaných opatrení je možné plniť nové 

ciele na zhruba 85% - KES, 100% - PES (za 

podmienky významných úspor energie na strane 

premeny, prenosu a distribúcie energie) 

 



Ďakujeme za pozornosť! 
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