
Príloha č. 2 INTEGROVANÝ NÁRODNÝ ENERGETICKÝ 
A KLIMATICKÝ PLÁN 

 
 

Európska únia v oblasti energetickej politiky prijala a prijíma ďalšie 
smernice, ktoré ukladajú členským štátov prijať opatrenia a vytvoriť príslušnú 
legislatívu. Na podporu týchto aktivít vyčlenila množstvo finančných 
prostriedkov, ktoré v členských štátoch môžu získať podnikatelia i organizácie 
verejnej správy, teda mestá a obce. Vzniká tak jedinečná príležitosť využiť 
danú situáciu a naštartovať zmeny v oblasti energetiky. Podmienkou 
k získaniu finančných prostriedkov je mať jasno v tom, čo chcem urobiť a aký 
efekt to prinesie. Potreby zdokumentované v odborných materiáloch 
a v koncepciách žiadosti o pridelenie financií podporia.  
 
 

Integrovaný národný energetický a klimatický plán n a roky 2021 - 
2030 

 
 

Integrovaný plán aktualizuje platnú energetickú politiku a rozširuje ju 
o oblasť dekarbonizácie. Podľa Integrovaného plánu sú priority energetickej 
politiky Slovenska: 
 
 

- optimálny energetický mix;  
 
- zvyšovanie bezpečnosti dodávok energie;  
 
- rozvoj energetickej infraštruktúry;  
 
- diverzifikácia energetických zdrojov a prepravných trás;  
 
- maximálne využitie prenosových sietí a tranzitných sústav 

prechádzajúcich cez územie SR;  
 
- uplatňovanie zásady prvoradosti energetickej efektívnosti;  
 
- znižovanie energetickej náročnosti;  
 
- fungujúci energetický trh s konkurenčným prostredím;  
 
- kvalita dodávok energie za prijateľné ceny;  
 
- ochrana zraniteľných odberateľov;  
 
- riešenie energetickej chudoby;  
 
- primeraná proexportná bilancia v elektroenergetike;  
 
- podpora vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla;  



 
- podpora využívania účinných systémov centrálneho zásobovania 

teplom (CZT);  
 
- podpora využívania OZE na výrobu elektriny, vodíka, tepla a chladu.  
 

 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ciele EÚ a SR do roku 2030 

v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, podielu obnoviteľných zdrojov 
energie a energetickej efektívnosti. 
 
 

 
 
Tabuľka č.1: Ciele EÚ a SR do roku 2030 
 
Zdroj: https://www.economy.gov.sk/energetika/navrh-integrovaneho-narodneho-

energetickeho-a-klimatickeho-planu 
 
 

Znižovanie emisií skleníkových plynov 
 

 
Záväzné ciele na úrovni EÚ, ktoré vyplývajú z legislatívy EÚ:  

 
 

- zníženie emisií skleníkových plynov: 40 % v roku 2030 a 80 - 85 % v 
roku 2050 v porovnaní s rokom 1990;  

 
- zníženie emisií CO2 v EÚ ETS: 43 % v roku 2030 a 90 % v roku 2050 

v porovnaní s rokom 2005, čo však vyplýva z trajektórií cien uhlíka v 
EÚ ETS ako výsledku trhových regulácií ETS v EÚ vrátane trhovej 
stabilizačnej rezervy, ako bola prijatá;  

 
- zníženie emisií skleníkových plynov mimo EÚ ETS: 30 % v roku 2030 

v porovnaní s rokom 2005 so špecifickými povinnosťami podľa krajín;  
 



- podiel OZE: 32 % hrubej konečnej spotreby energie v roku 2030;  
 
- energetická účinnosť: zníženie primárnej energie o 32,5 % v roku 

2030 v porovnaní so základnou úrovňou z roku 2007.  
 
 

Revidovaná smernica o EÚ ETS stanovuje cieľ pre zníženie emisií 
skleníkových plynov v sektoroch zaradených pod EÚ ETS o 43 % v roku 2030 
oproti roku 2005. Toto predstavuje priemerné ročné zníženie o 2,2 % v období 
2021 - 2030. 

 
Cieľ pod ESR bol rozdelený na národné ciele, ktoré musia byť 

dosiahnuté členskými štátmi individuálne. Pod nariadením o spoločnom úsilí 
sú stanovené národné emisné ciele pre rok 2030 ako percentuálna zmena 
oproti roku 2005. Pre Slovenskú republiku je to 12 % redukcia oproti roku 
2005. Maximálne množstvo emisií skleníkových plynov pre sektory mimo EÚ 
ETS pre každý rok od roku 2021 do roku 2030 je vyjadrené v množstve ročne 
pridelených emisných kvót ( AEA ), ktoré sú stanovené pre každý členský štát 
v danom roku. 

 
Strategický dokument Envirostratégia 2030 stanovila ambicióznejší 

národný cieľ pre Slovensko v sektoroch mimo EÚ ETS a to znížiť emisie 
skleníkových plynov o 20 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2005. 
 

Pozn:  ETS - systém obchodovania s emisiami 
 
 

Energia z obnovite ľných zdrojov 
 

 
Slovenská republika navrhuje v roku 2030 cieľ 19,2 %, čo je nárast 5,2 

percentuálneho bodu v porovnaní s cieľom stanoveným pre rok 2020. Na 
základe požiadavky článku 4 ods. 2 Nariadenia sú pri cieli 19,2% referenčné 
body v orientačnej trajektórii pre roky 2022, 2025 a 2027 stanovené na 14,94 
%, 16,24 % a 17,38 %. 
 
 

Energetická efektívnos ť 
 
 

Orientačný národný príspevok v oblasti energetickej efektívnosti k 
dosiahnutiu cieľov energetickej efektívnosti Únie aspoň na úrovni 32,5 % v 
roku 2030, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 a článku 3 ods. 5 smernice 2012 / 
27 / EÚ, na základe primárnej alebo konečnej energetickej spotreby, alebo na 
základe úspor primárnej alebo konečnej energie alebo na základe energetickej 
náročnosti. 
 

Kumulatívny objem úspor energie u konečného spotrebiteľa v rokoch 
2021 až 2030 je vo výške 47 877,5 GWh. Na ročnej báze je hodnota 
príspevku 870,5 GWh. Tento cieľ je počítaný v súlade s článkom 7 ods. 1 



písm. b) EED, ktorý hovorí, že členské štáty dosiahnu kumulatívne úspory 
energie u konečného spotrebiteľa, ktoré zodpovedajú aspoň každoročným 
novým úsporám od 1. januára 2021 do 31. decembra 2030 vo výške 0,8 % 
ročnej konečnej energetickej spotreby, ktorá sa stanoví ako priemer za tri 
najaktuálnejšie roky pred 1. januárom 2019. 
 

Na základe novely smernice o energetickej efektívnosti 2018 / 2002 
budú môcť členské štáty započítať len tie úspory energie, ktoré vyplývajú z 
politických opatrení, ktoré sa zaviedli do 31. decembra 2020 alebo po tomto 
dátume, a to pod podmienkou, že výsledkom týchto opatrení budú nové 
individuálne opatrenia vykonávané po 31. decembri 2020. Z uvedeného 
vyplýva, že členské štáty si nebudú môcť započítať úspory energie dosiahnuté 
z individuálnych opatrení resp. projektov, ktoré boli realizované pred rokom 
2021, čo predstavuje jednu z bariér rozvoja energetickej efektívnosti a taktiež 
umelo vytvorené zníženie ambície dosahovania cieľa v roku 2020. Prakticky 
táto zmena znamená, že z hľadiska plnenia cieľa po roku 2020 bude životnosť 
opatrení realizovaných pred rokom 2020 bezpredmetná. 
 


