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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 1 AP:  

• kombinácia projektovej metódy zdola nahor (30% cieľa) 

a metódy zhora nadol (štatistické indikátory) 

• Vyhodnotenie opatrení 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 a financií po 

projektoch (MHSR/SIEA) 

• 6 sektorov, >70 opatrení 
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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 





Verejné budovy 



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) 





Verejný sektor 





Plnenie cieľov podľa smernice 2006/32/ES 
 

• Do r. 2016: 20,7 PJ (68% zo stanoveného cieľa) 



Plnenie cieľov podľa smernice 2012/27/EÚ 
 

• Do r. 2020:  
 20,14 PJ (84% zo stanoveného cieľa v KES) 

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



Záver 

• Výrazný pokrok vo vyhodnocovaní – podľa projektov 

• V ďalšom období sa zamerať na monitorovanie a 

ďalšie možností financovania opatrení 

• Podľa plánovaných opatrení je možné plniť nové 

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

• Predpokladá sa významný prínos verejného 

sektora pri plnení cieľov úspor  

• Obnova je jedinečná príležitosť na výrazné 

zníženie spotreby energie na ďalších min. 30 r. 

• Základ – energetický audit, kvalitný projekt, vrátane 

analýzy viacerých alternatív 



Ďakujeme za pozornosť! 

Ing. Katarína Korytárová, PhD. 

Ministerstvo hospodárstva SR 

Mierova 19,  

827 15 Bratislava 212 

  

Tel: +421 2 4854 1941 

E:korytarova@mhsr.sk 

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. 

Slovenská inovačná a energetická 

agentúra 

odbor legislatívy, metodológie a 

vzdelávania 

Rudlovská cesta 53 

974 28 Banská Bystrica 

 

Tel.: +421 48 4142 656,  

+421 905 493 298 

E:kvetoslava.soltesova@siea.gov.sk 

mailto:korytarova@mhsr.sk
mailto:kvetoslava.soltesova@siea.gov.sk

