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Ciele úspor energie  

Smernica 2006/32/ES 

• Indikatívny cieľ 

• Ročný cieľ: 1% KES/rok 

•                    3,1 PJ/rok 

 

• Celkový cieľ 2016: 28 PJ 

Smernica 2012/27/EÚ 

• Záväzný cieľ (na zákl. čl. 7) 

• Ročný cieľ: 1,5% predaja 

•                     948 GWh/rok 

•                      (3,4 PJ) 

• Celkový cieľ 2020: 80 PJ                                
•                                       (kumulatívne) 

 (Platí do 01.01.2017) 



EED 
2012/27/EÚ 

Cieľ pre povinné 

schémy energetickej 

efektívnosti 
1,5% z ročného predaja 

energie 

Obnova  budov 

ÚOŠS: 
3% z cpp budov ÚOŠS 

Národný indikatívny 

cieľ:  
KES, PES2020  



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 

Vyberte zo 

zoznamu

Vyberte zo 

zoznamu

Vyberte zo 

zoznamu

................... [2] ................... [2] ................... [2]
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Odôvodnenie použitia odhadov, 

v prípade chýbajúcich údajov 

Monitorovanie a verifikácia 

dosiahnutých úspor energie

Odôvodnenie v prípade výrazného 
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opatrením, resp.  možné zdvojené 
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[5]

[5]

[5]
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Metódy 

• Cieľ: vyhodnotiť maximum úspor energie 

metódou zdola nahor - na základe jednotlivých 

projektov 
 

Úspora ZP

Celkom 

(predpoklad

ané 

celk.inv.N) 

GWh/rok tis.eur

42 255 Tekovská BreznicaZákladná škola s materskou školou2013 zateplenie, výmena okien, hydraulické vyregulovanie a termostatizácia3925,60 0,151 217,94

52 297 Obec Lubina Základná škola s materskou školou2013 výmena okien, hydraulické vyregulovanie a termostatizácia1354,40 0,003 56,63

63 407 Základná škola s Materskou školou BáhoňZákladná škola 2013 výmena okien 4438,76 0,169 178,25

64 410 Obec Lisková Materská škola 2013 zateplenie 1104,51 0,094 46,08

74 478 Mesto Kysucké Nové MestoZákladná škola 2013 zateplenie 1965,30 0,192 124,75

75 487 Obec Gerlachov Materská škola 2013 zateplenie 835,50 0,074 49,59

79 535 Obec Jabloň Materská škola 2013 zateplenie, výmena okien414,70 0,032 23,98

80 537 Obec Teplička nad VáhomMaterská škola 2013 zateplenie 1309,98 0,007 17,94

70 459 Gymnázium Michala Miloslava Hodžu Liptovský MikulášStredná škola 2014 zateplenie, výmena okien2254,26 0,199 136,86

73 470 Mesto Myjava Základná škola s materskou školou2014 zateplenie, výmena okien557,28 0,048 36,89

Opis technického 

opatrenia

Celková 

podlahová 

plocha  

(m2)

č. ID Žiadateľ Typ budovy
Rok 

obnovy



3AP: Vyhodnotenie (2011-2013) 

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

• Vyhodnotenie na základe projektov: 6 727 TJ (81%) 



3AP: Návrh nových a pokračujúcich 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) (podľa smernice 

2012/27/EÚ) 



3AP: Plnenie cieľov podľa smernice 2012/27/EÚ 
 

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

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



Ročná správa za rok 2014 

• Vykazovanie úspor energie v roku realizácie projektov 

• Skúsenosti:  

• Pokračovanie v spolupráci v rámci pracovnej skupiny 

• Hoci monitorovanie po projektoch, často chýba kontrola 
a verifikácia úspor (uvedených prijímateľom) 

• Merateľný ukazovateľ často nerelevantný, alebo 
nepovinný 

• Častá chybovosť: energetické jednotky (kWh, GJ) a ich 
násobky, nejasné časové obdobie (ročné alebo 5-ročné 
úspory?) 

• Financovanie: nie je rozdelené na náklady na opatrenia 
energetickej efektívnosti a iné náklady -> vysoká 
investičná náročnosť 

• Často chýba dátum fyzického ukončenia projektu 

• ŠFRB – monitorovanie a verifikáciu vykonáva SIEA 
 



RS 2014: Vyhodnotenie opatrení 

energetickej efektívnosti za rok 2014 

• Vyhodnotenie: >60% na zákl. jednotlivých projektov 

 



 

RS 2014: Vyhodnotenie opatrení energetickej 

efektívnosti za rok 2014 



RS 2014: vyhodnotenie opatrení 

energetickej efektívnosti za rok 2014 

Verejný sektor 



RS 2014: vyhodnotenie opatrení 

energetickej efektívnosti za rok 2014 



RS 2014: vyhodnotenie cieľov  

1) Národný indikatívny cieľ energetickej 

efektívnosti 

2) Cieľ úspor energie u konečného 

spotrebiteľa (čl. 7) 

3) Cieľ úspor energie v budovách 



1) Národný indikatívny cieľ do r. 2020 

ŠÚSR 2015 



KES 2003-2013 (TJ) 

ŠÚSR 2015 



2) Cieľ úspor energie u konečného 

spotrebiteľa (čl. 7) 



Plnenie cieľov podľa smernice 2012/27/EÚ 



3) Cieľ úspor energie v budovách 

• Cieľ: obnoviť 3% c.p.p. budov ústredných orgánov štátnej 

správy (ÚOŠS) aspoň na minimálne požiadavky na 

energetickej hospodárnosti budov 

• Alternatívny prístup: dosiahnuť ekvivalentné úspory 

energie 

 

• Rok 2014:  

• obnovené budovy v pôsobnosti ÚOŠS: 19 139 m2 

• Úspory energie: 0,85 GWh 



Záver  

• Vyhodnotenie: dôležitá úloha budov 

• Opatrenia energetickej efektívnosti v budovách = 

vysoké počiatočné investície 

• Čím vyššie úspory (kvalita projektu, realizácie) = 

tým nižšie náklady na energiu počas ďalších 30-50 

rokov 

• Monitorovanie spotreby energie = prehľad o 

spotrebe  

v obci/meste = akčné plány udržateľnej energetiky 

• Podporné mechanizmy = potreba vyhodnocovania 



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 

 

 

Ing. Ivan Knapko 

SIEA, Banská Bystrica 

Tel.: +421 48 414 2546 

E: ivan.knapko@siea.gov.sk 

 

 

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. 

Slovenská inovačná a energetická 

agentúra 

Rudlovská cesta 53 

974 28 Banská Bystrica 

Tel.: +421 48 4142 656,  

+421 905 493 298 

E:kvetoslava.soltesova@siea.gov.sk 
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