
Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027

1. kolo
Ekologické Slovensko pre budúce generácie



Prechod na nízkouhlíkové
ekologické hospodárstvo

Energetická účinnosť a znižovanie emisií skleníkových plynov
Obnoviteľné zdroje energie

Inteligentné (SMART) energetické systémy



Návrh priorít pre Partnerskú dohodu SR na roky 2021 – 2027

Časť I. Výber cieľov politiky súdržnosti –

dôvody intervencie - hlavné 

nedostatky/problémy (prečo je nutné 

smerovať investície do daného cieľa)

Časť II. Popis priorít a opatrení –

prioritné oblasti, kam je potrebné smerovať 

investície a opatrenia, ktoré povedú 

k eliminácii identifikovaných 

nedostatkov/problémov a očakávané 

výsledky, ktoré prinesie implementácia 

navrhovaných opatrení



Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného nariadenia EÚ

Identifikácia investičných priorít 

• Proces – participatívnosť, odbornosť

• Nutnosť rešpektovať/zohľadniť: 

- Návrhy legislatívnych predpisov EÚ (definované špecifické ciele)

- Pozičný dokument Európskej komisie – Annex D

- Špecifické odporúčania Rady (CSR)

- Základné strategické dokumenty – EÚ, SR

- Základné podmienky pre úspešnú implementáciu politiky súdržnosti EÚ 2021 - 2027
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Návrh nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde

Cieľ 2 a jeho špecifické ciele:

Zelenšia, nízkouhlíková a odolná Európa prostredníctvom podpory čistej a spravodlivej premeny energie, zelených a modrých investícií, 
obehového hospodárstva, prispôsobenia sa zmene klímy a prevencie a riadenia rizík prostredníctvom:

i) podpory energetickej účinnosti a znižovania emisií skleníkových plynov;

ii) podpory obnoviteľnej energie;

iii) vývoja inteligentných energetických systémov, sietí a ukladania mimo TEN-E;

(iv) podpory prispôsobenia sa zmene klímy, predchádzania rizikám a odolnosti voči katastrofám;

v) podpory prístupu k vode a trvalo udržateľného hospodárenia s vodou;

vi) podpory prechodu na obehové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje;

vii) posilnenia ochrany prírody a biodiverzity, rozvoja zelenej infraštruktúry najmä v mestskom prostredí a zníženia znečistenia;

viii) podpory trvalo udržateľnej multimodálnej mestskej mobility;
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Annex D - Nízkouhlíková a ekologickejšia Európa

Potreby vysoko prioritných investícií sú určené s cieľom podporovať opatrenia energetickej efektívnosti a energiu z 
obnoviteľných zdrojov, ako aj rozvíjať inteligentné energetické systémy, rozvodné siete a uskladňovanie na miestnej úrovni, 
a najmä:

• zlepšiť energetickú hospodárnosť vo verejných a obytných budovách a malých a stredných podnikoch,

• podporovať zavádzanie decentralizovaných kapacít v rámci malých projektov výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a v 
súlade s kritériami udržateľnosti podporovať prechod na obnoviteľné zdroje energie pri vykurovaní a chladení,

• znížiť emisie skleníkových plynov a znečistenie ovzdušia nahradením kotlov na fosílne palivo technickými zariadeniami 
vyžadujúcimi nízke emisie CO2 spolu s rekonštrukciou zameranou na energetickú hospodárnosť budov, najmä v 
štrukturálne postihnutých regiónoch a nízkopríjmových domácností prostredníctvom vhodných opatrení,

• zaviesť riešenia pre inteligentné distribučné sústavy a skladovanie elektrickej energie - prepojené s plánovaním dopytu a 
ponuky na miestnej úrovni.



Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného nariadenia EÚ

Základné podmienky

Základná podmienka Kritériá splnenia základnej podmienky Zodpovedný ÚOŠS

2. 1 Strategický politický rámec na 

podporu obnovy budov na bývanie a 

nebytových budov s cieľom zabezpečiť 

energetickú efektívnosť

Národná dlhodobá stratégia na podporu obnovy vnútroštátneho fondu budov na 

bývanie a nebytových budov

a) obsahuje orientačné čiastkové ciele na roky 2030, 2040 a 2050;             

b) poskytuje orientačný harmonogram finančných zdrojov na podporu implementácie 

stratégie;               

c) vymedzuje účinné mechanizmy na podporu investícií do obnovy budov.

MDV SR

Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti s cieľom dosiahnuť požadované 

úspory energie.

2.2 Spravovanie odvetvia energetiky Národný energetický a klimatický plán, ktorý zahŕňa:

1. všetky prvky uvedené vo vzore v prílohe nariadenia

MH  SR

2. prehľad plánovaných finančných zdrojov a mechanizmov na opatrenia podporujúce 

nízkouhlíkovú energiu.

2.3 Efektívne presadzovanie využívania 

energie z obnoviteľných zdrojov v 

jednotlivých odvetviach a v celej EÚ.

Sú zavedené opatrenia, ktoré zabezpečujú:

1. súlad so záväznými národnými cieľovými hodnotami do roku 2020 v oblasti 

obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú východiskovými hodnotami do roku 2030

MH SR

2. zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví vykurovania 

a chladenia



Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného nariadenia EÚ

Green Deal – Európsky ekologický dohovor

Zdroj: EK
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Finančné zdroje, podmienky, alokácie

Európsky fond regionálneho rozvoja 

predpokladaná alokácia SR :
8 117 mil. EUR

Tematická koncentrácia:
Rozvinutejší región 
• C1 + C2 = 85 %
Menej rozvinutý región
• C1    25 %
• C2    30 %

Príspevok EFRR  - k cieľom EÚ v oblasti klímy: 30 %

Kohézny fond

predpokladaná alokácia SR:
1 613 mil. EUR

!!! Členské štáty zabezpečia primeranú rovnováhu 
medzi investíciami v rámci investície do životného 
prostredia vrátane investícií súvisiacich s 
udržateľným rozvojom a energetikou, ktoré 
predstavujú prínos pre životné prostredie a 
investíciami do TEN-T

Príspevok KF  - k cieľom EÚ v oblasti klímy: 37 %
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Návrh prioritných oblastí

• Podpora opatrení na zlepšovanie energetickej efektívnosti a zníženie emisií skleníkových plynov
• Podpora energie z obnoviteľných zdrojov
• Rozvoj inteligentných energetických systémov, sietí a uskladenia mimo TEN-e
• Podpora adaptácie na zmenu klímy, prevencie rizík a odolnosti voči katastrofám 
• Zlepšenie kvality vôd a stavu v zásobovaní vodou a ČOV
• Prechod na obehové hospodárstvo s dôrazom odpadové hospodárstvo
• Zlepšenie ochrany prírody, krajiny, biodiverzity a ekosystémových služieb 
• Zabezpečenie prieskumu, sanácie a monitorovania enviromentálnych záťaží
• Zlepšenie kvality ovzdušia
• Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility

Prioritné oblasti podpory z ENRAF:
• podpora udržateľného rybárstva a ochrany vodných biologických zdrojov,
• podpora udržateľných akvakultúrnych činností, ako aj spracovania produktov rybolovu a akvakultúry a uvádzania týchto 

produktov na trh.
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Cieľ 2 „Ekologickejšia nízko - uhlíková Európa“ - prioritizácia

PRECHOD NA NÍZKO-UHLÍKOVÉ 
EKOLOGICKÉ HOSPODÁRSTVO

Návrh ERDF –
š.c.

Annex D/ CSR 
Priorizácia MF 
SR

PVV

stratégie/
koncepcie/
záväzky SR
(napr.)

Podpora opatrení na zlepšovanie 
energetickej efektívnosti a zníženie 
emisií skleníkových plynov

i) ✔ 7 ✔

Envirostratégia 2030
INEKP 2021 - 2030 
Nízkouhlíková st. rozvoja 2030
Európska zelená dohoda

Podpora využívania OZE ii) ✔ 7 ✔

Envirostratégia 2030
INEKP 2021 - 2030 
Nízkouhlíková st. rozvoja 2030
Európska zelená dohoda

Rozvoj inteligentných energetických 
systémov vrátane uskladňovania energie 

iii) ✔ 7 ✔

Envirostratégia 2030
INEKP 2021 - 2030 
Nízkouhlíková st. rozvoja 2030
Európska zelená dohoda
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Dôvody intervencie

 nedostatočná miera prepojenia záväzkov SR vyplývajúcich zo smerníc v oblasti energetickej efektívnosti, energetickej hospodárnosti budov 
a OZE, z právnych predpisov EÚ a medzinárodných dohovorov v oblasti životného prostredia, strategických dokumentov a opatrení potrebných 
na dosiahnutie týchto cieľov s potrebami jednotlivých regiónov,

 ambícia - vybudovať ekologickejšie, nízkouhlíkové a zároveň konkurencieschopné hospodárstvo je prioritou a výzvou SR, 

 nedostatočná regionálna koordinácia realizácie projektov v oblasti energetickej efektívnosti a využívania OZE,

 vysoká energetická náročnosť priemyslu, 

 nízke tempo obnovy verejných budov a ich nedostatočne komplexná obnova a nedostatočná aplikácia zelených prvkov obnovy,

 nízka miera nákladovo efektívnej hĺbkovej obnovy bytových budov,

 nízka miera vybavenia budov systémami riadenia a automatizácie budovy, inteligentnými meracími a monitorovacími systémami 
zameranými na úsporu energie,

 nedostatočné vybavenie podnikov, spotrebiteľov meracou a riadiacou technikou na zavádzanie SMART-technológií vrátane inteligentných 
sietí,

 nízka miera vybavenia spotrebiteľov spotrebičmi v najlepších triedach energetickej efektívnosti,

 nedostatočne dimenzovaná elektroenergetická infraštruktúra z pohľadu požiadaviek na elektromobilitu, využívanie obnoviteľných zdrojov 
energie, akumuláciu energie, energetickú efektívnosť a požiadavky digitalizácie a inteligentných sietí, 

 predimenzované zdroje tepla a rozvody tepla v systémoch centralizovaného zásobovania najmä z dôvodu vysokej energetickej náročnosti v 
budovách zo 70. a 80. rokov minulého storočia a nízky podiel OZE v týchto systémoch,

 nedostatočná pripravenosť na zvyšovanie podielu OZE v energonosičoch, napr. pridávaním OZE do zemného plynu.
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Podpora opatrení na zlepšovanie energetickej efektívnosti 
a zníženie emisií skleníkových plynov

• realizácia opatrení na zlepšenie 
energetickej efektívnosti v podnikoch 

• opatrenia na zlepšenie energetickej 
hospodárnosti budov

• opatrenia zamerané na zvýšenie 
účinnosti systémov zásobovania teplom a 
chladom

• využívanie alternatívnych pohonov 
v podnikoch, vrátane budovania 
príslušnej neverejnej infraštruktúry 

• pokračovanie zvyšovania povedomia v 
oblasti úspor energie a podpora rozvoja 
regionálnej energetiky

Očakávané výsledky:

• príspevok k plneniu cieľov EÚ v oblasti energetickej efektívnosti do roku 2030 a strategických 
cieľov prechodu EÚ na uhlíkovú neutralitu do roku 2050, 

• podpora implementácie opatrení energetickej efektívnosti s cieľom prispieť k zníženiu 
konečnej energetickej spotreby a plneniu záväzkov špecifikovaných v Integrovanom národnom 
energeticko-klimatickom pláne SR,

• zvýšenie energetickej efektívnosti v podnikoch prostredníctvom podpory zavádzania 
energeticky efektívnych opatrení, SMART technológií, meracej a riadiacej techniky,

• rozšírenie vysoko energeticky efektívneho a dekarbonizovaného fondu budov a aktivizácia 
digitalizácie budov,

• zintenzívnenie miery nákladovo-efektívnych hĺbkových obnov bytových budov a zvýšenie 
tempa hĺbkovej obnovy verejných budov s uplatňovaním prvkov na ochranu biodiverzity 
a zelenej infraštruktúry,

• zvýšenie počtu budov vybavených systémami riadenia a automatizácie budovy,
• zníženie energetickej náročnosti distribúcie tepla/chladu, efektívnejšie využitie kapacity 

existujúcich systémov CZT (napojením nových odberateľov) a zlepšovanie energetickej 
efektívnosti infraštruktúry pri zásobovaní energiou,

• zvýšenie využívania alternatívnych pohonov v podnikoch,
• systematická podpora energetického plánovania a podpora rozvoja regionálnej a lokálnej 

energetiky s cieľom optimalizovať energetickú potrebu a spotrebu, vrátane zvyšovania  
informovanosti  v oblasti energetickej efektívnosti.
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Podpora energie z obnoviteľných zdrojov

• Vhodnou kombináciou OZE a nízkouhlíkových
technológií sa bude znižovať spotreba fosílnych palív, 
teda aj emisie skleníkových plynov.

• Podpora hydrogeologického prieskumu zameraného 
na geotermálnu energiu (vrátane hĺbenia 
geotermálnych vrtov) prispeje k vytvoreniu 
podmienok na reálne využívanie týchto OZE pre 
zásobovanie teplom. 

• Zvyšovanie účinnosti výroby a distribúcie tepla, aj 
zvyšovanie podielu OZE v systémoch zásobovania 
teplom/chladom. 

• Zvyšovanie podielu využívania OZE v domácnostiach 
na báze samosprotrebiteľov a energetických 
komunít.

Očakávané výsledky:

• príspevok k plneniu cieľov EÚ v oblasti využívania 
obnoviteľných zdrojov energie,

• zvyšovanie podielu OZE v systémoch zásobovania teplom a 
chladom, ako aj zvyšovanie podielu OZE v energonosičoch, 
vrátane biometánu a zeleného vodíka, najmä pre 
zabezpečenie vykurovania a chladenia,

• zvýšenie podielu OZE v individuálnom vykurovaní a 
chladení,

• vytvorenie podmienok pre využívanie geotermálnej 
energie na energetické účely,

• urýchlenie prechodu na nákladovo efektívny, udržateľný a 
bezpečný systém zásobovania energiou, znižovanie emisií a 
zlepšovanie kvality ovzdušia
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Rozvoj inteligentných energetických systémov, sietí 
a uskladenia mimo TEN-e

Podpora pre zariadenia na výrobu, distribúciu a 
skladovanie energie, vrátane inteligentných systémov 
merania a riadenia prispeje k zvýšeniu efektívnosti 
zariadení na využívanie energie, vrátane možností pre 
inštaláciu nových zariadení na využívanie OZE, k 
zjednodušeniu a optimalizácii procesu pripájania 
zariadení. 

Očakávané výsledky:

• efektívne využívanie zdrojov a akumulačných zariadení 
prepojených so sústavou, 

• vytvorenie možností pre aktívne zapájanie užívateľov do 
procesu optimalizácie a znižovania ich energetických 
nárokov a nákladov,

• zlepšenie energetickej efektívnosti a znižovanie 
energetických strát.



Ďakujeme za pozornosť


