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Zhrnutie  

Slovensko sa prihlásilo ku klimatickej neutralite do roku 2050 až po schválení súčasného znenia 

NECP. Hlavne v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie by sa tak ciele 

v aktualizovanom znení mali radikálne zvýšiť. Aj Európska komisia posúdila práve oblasť 

energetickej efektívnosti a ciele pre obnoviteľné zdroje ako nedostatočné a málo ambiciózne.1 

 

Ako vychádza z údajov podľa modelu Pathways explorer2, ktorý kopíruje dodatočne plánované 

opatrenia WAM z NECP  -  je potrebné zaviesť ďalšie opatrenia a politiky na reálne dosiahnutie 

uhlíkovej neutrality do roku 2050.   

 

Slovenská klimatická iniciatíva preto navrhuje, aby aktualizovaný NECP priniesol nielen 

dodatočné opatrenia do roku 2030, ale ukázal aj na presah týchto opatrení do roku 2050. 

Dôležitá je konfrontácia navrhnutých opatrení s dosiahnutím uhlíkovej neutrality Slovenska v 

roku 2050. Je totiž možné, že modely do roku 2030 ukážu hodnoty emisií, ktoré sa dosiahnu pri 

realizácii WAM opatrení, ale zároveň nepovedú k dosiahnutiu cieľa 2050, preto nemôžu byť 

takto v NECP stanovené. 

 

Požiadavky na ambicióznejšie ciele  prijala Európska komisia  aj v balíku opatrení s názvom Fit 

for 55. Tieto opatrenia majú nastaviť politiku EÚ v oblastiach klímy, energetiky, dopravy, 

využívania pôdy a zdaňovania, s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 55% v 

porovnaní s rokom 1990 a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. V smernici o 

obnoviteľných zdrojoch energie tzv. RED II bol stanovený nový cieľ o podieli OZE na 

energetickom mixe na 40%. V smernici o energetickej efektívnosti sa diskutuje o záväzných 

národných cieľoch pre primárnu energiu a konečnú spotrebu energie. Nové európske smernice 

by sme mali adekvátne transponovať do národnej legislatívy. Navyše, Európska komisia 

 
1https://www.economy.gov.sk/uploads/files/ZP3409sn.pdf 
2https://pathwaysexplorer.climact.com/pathways?visualisation=0&country=AT&source=modelsource&scenario=REF+%28Not+
country+specific%29 

https://www.energie-portal.sk/Dokument/ek-predstavila-novu-legislativu-ktora-moze-priniest-vyssie-ucty-nielen-za-energie-a-dopravu-107312.aspx
https://www.energie-portal.sk/Dokument/ek-predstavila-novu-legislativu-ktora-moze-priniest-vyssie-ucty-nielen-za-energie-a-dopravu-107312.aspx
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navrhuje 45% cieľ pre OZE v rámci iniciatívy RePowerEU.3 Národný energetický plán je preto 

nutné aktualizovať aj s ohľadom na túto požiadavku.  

 

Rok 2030 je v mnohých aspektoch kľúčovým a prelomovým. Slovenská republika získa na 

základe viacročného finančného rámca a krízového rozpočtu EÚ 2021-2023 prístup k zdrojom 

vo výške 26,1 mld. EUR (vyjadrené v bežných cenách).4  Predpokladá sa , že okolo 40% z týchto 

prostriedkov by malo Slovensko čerpať na klimatické opatrenia do roku 2030. Sme preto 

presvedčení a to aj na základe štúdie Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky do roku 20305 (ÚHP, 

2022). 

 

Aktualizovaný NECP musí byť navrhnutý tak, aby implementáciou navrhnutých opatrení  

dosiahlo Slovensko cieľ uhlíkovej neutrality v roku 2050, preto navrhujeme: 

1. Pripraviť aktualizáciu NECP na základe modelovania s 2050 Pathways Explorer v scenári 

ZEM. Model SAV uvažuje okrem WEM a WAM scenárov aj o bezemisnom scenári ZEM, v 

ktorom sektor budov v roku 2050 dosahuje emisie na úrovni 0,7 MtCO2eq, čo by 

znamenalo indikatívny cieľ pre rok 2030 vo výške 2,05 MtCO2eq. Pre sektor energetiky, 

to znamená v sektore bez záchytov skleníkových plynov emisie, na úrovni 5,58 MtCO2eq 

pre rok 2030 a ich zníženie na 4,83 MtCO2eq do roku 2050. 

2. Zohľadniť ciele a opatrenia  balíka Fit for 55 a plánu RePowerEU, najmä podporu pre 

úspory energie a zrýchlené zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom znížiť 

emisie  a nahradiť fosílne palivá v domácnostiach, priemysle a výrobe elektriny. V 

nadväznosti na to sa upravujú rôzne kľúčové politiky hlave pre obnoviteľné zdroje e 

energetickú efektívnosť. 

3. Zrevidovať podkladové údaje a zdroje dát. Napríklad podľa expertných vyjadrení by sa 

údaje k obnoviteľným zdrojom energie mali revidovať až do roku 2010.67 Dôležité je tiež 

dôsledne zohľadniť aktuálne údaje o hrubej konečnej spotrebe energie v jednotlivých 

sledovaných sektoroch a vypracovať prognózy do budúcnosti na základe relevantných 

predpokladov.  

4. Priorizovať opatrenia. NECP sa komplexne sústredí na všetky sektory, ale pre 

dosiahnutie aj čiastkových cieľov do roku 2030 je potrebné určiť si priority. Navrhujeme 

individuálne prijať opatrenia pre sociálne zraniteľné skupiny a najmenej rozvinuté  

okresy, kde je potrebné efektívne a cielene alokovať verejnú podporu. 

 

 
3https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/renewable-energy-
targets_en#:~:text=Building%20on%20the%2020%25%20target,possible%20upwards%20revision%20by%202023. 
4 https://www.prog.sav.sk/wp-content/uploads/Financovanie-uhlikovej-neutrality.pdf 
5 https://www.minzp.sk/files/iep/decarbonization_of_the_slovak_economy_by_2030_study_062022.pdf 
6 Slovensko sa ocitlo medzi európskou špičkou v obnoviteľnej energii. Veľmi sa tým nechváli, Euractiv.sk, 2021  
7 Analytička SHMÚ: Čísla o spotrebe biomasy nesedeli už roky, nikoho to nezaujímalo, Euractiv.sk, 2021. 

https://pathwaysexplorer.climact.com/dashboard?country=SK
https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_sk
https://euractiv.sk/section/energetika/news/slovensko-sa-ocitlo-medzi-europskou-spickou-v-obnovitelnej-energii-velmi-sa-tym-nechvali/
https://euractiv.sk/section/energetika/interview/analyticka-shmu-cisla-o-spotrebe-biomasy-nesedeli-uz-roky-nikoho-to-nezaujimalo/
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Modelovanie WAM podľa modelu 2050 Pathways Explorer 

 

„2050 Pathways Explorer“ je komplexným modelom systému energetických tokov v 

jednotlivých sektoroch národného hospodárstva (budovy, priemysel, doprava, energetický 

sektor, poľnohospodárstvo a lesníctvo). Pokrýva nielen premenu a spotrebu energie a s nimi 

súvisiace emisie skleníkových plynov, ale aj záchyty skleníkových plynov. Model pripravila 

organizácia Climact, pričom jeho príprava bola inšpirovaná na základe modelu EUCalc, 

GlobalCalc a iných výpočtových modelov. Národná špecifikácia, dátová a modelová kalibrácia  a 

ďalšia starostlivosť o slovenský energeticko emisný model prebieha na Prognostickom ústave 

CSPV SAV. Model je komplementárny k iným makroekonomickým modelom typu General 

equilibrium models (ako sú PRIMES, TIMES/MARKAL) alebo sektorovo špecifickým modelom. 

Prínosom modelu je možnosť zvoliť si víziu rozvoja SR do roku 2050 a pomocou pák vytvoriť 

vlastný scenár, ktorý umožní otestovať dopady nových opatrení, či zmenu existujúcich, a ich 

prepojenosť v celom systéme. V súčasnosti je to najkomplexnejší model národného 

hospodárstva zabezpečujúci meranie emisií skleníkových plynov, energetickej potreby a s nimi 

spojených nákladov pokrývajúci všetky sektory. Súčasne je to jediný voľne dostupný model 

založený na overených a svetovo prijímaných dátach pochádzajúcich z databáz Eurostat a IDEES 

a národnými štatistikami. 

 
 

 

 

Graf 1: Znázornenie hodnôt emisií 

skleníkových plynov podľa modelu 2050 

Pathways Explorer do roku 2030. 

 

 

WAM approx - scenár zrkadliaci model WAM 

(With Additional Measures), t.j. scenár s 

ďalšími opatreniami použitý v NECP (MH SR 

2019) a v NUS SR (MŽP SR 2020). Zero 

EMission scenario (ZEM) – bezuhlíkový scenár 

Slovenska vytvorený v rámci tohto projektu, 

ktorý zahŕňa opatrenia pre dosiahnutie 

uhlíkovej neutrality do roku 2050.  Ambitious 

Scenario (AS) – scenár nastavený na 

dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2040. 
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Graf 2: Znázornenie hodnôt emisií 

skleníkových plynov podľa modelu 2050 

Pathways Explorer do roku 2050. 

 

WAM approx - scenár zrkadliaci model 

WAM (With Additional Measures), t.j. 

scenár s ďalšími opatreniami použitý v 

NECP (MH SR 2019) a v NUS SR (MŽP SR 

2020). Zero EMission scenario (ZEM) – 

bezuhlíkový scenár Slovenska vytvorený v 

rámci tohto projektu, ktorý zahŕňa 

opatrenia pre dosiahnutie uhlíkovej 

neutrality do roku 2050.  Ambitious 

Scenario (AS) – scenár nastavený na 

dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 

2040 

 

 

Slovensko by podľa modelu 2050 Pathways Explorer správnymi opatreniami vedelo 

dosiahnuť: 

● Indikatívny sektorový cieľ pre budovy v roku 2030 vo výške 2,05 MtCO2eq, čo by 

znamenalo dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v tomto sektore s indikatívnym cieľom pre 

budovy na v roku 2050 vo výške 0,7 MtCO2eq. Zo súčasných 4,23 MtCO2eq v roku 

2020 by sa tak podiel emisií z budov mal znížiť o 51,5% do roku 2030. 

 

● Indikatívny sektorový cieľ pre energetiku v roku 2030 vo výške 5,58 MtCO2eq  a 

indikatívny cieľ 4,83 MtCO2eq do roku 2050 bez záchytov uhlíka. Zo súčasných 8,51 

MtCO2eq by sa tak mal znížiť o 34,4% do roku 2030.  

● Podiel obnoviteľných zdrojov na celkovom energetickom mixe (pri zachovaní uhlíkovej 

neutrality do 2050) by mal byť 32,1% v roku 2030 a mal by rásť aspoň na 53,3% v roku 

2050. 

Budovy  

 

Národný integrovaný energetický a klimatický plán na roky 2021-2030 (NECP, MH SR, 2019) 

pokladá obnovu budov za najdôležitejšiu oblasť pre politiku v oblasti znižovania spotreby 

energie a emisií skleníkových plynov v SR až do roku 2030. Napriek tomu sa však emisie 

skleníkových plynov výrazne nezmenili ani pre ambicióznejší scenár WAM. Súčasťou NECP sú aj 

opatrenia zo Stratégie obnovy bytových a nebytových budov (MDV SR, 2021). 

Dlhodobá stratégia obnovy budov (LTRS) z decembra 2020 odkazuje na smernicu Európskeho 

Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/844 o energetickej hospodárnosti budov a smernicu 2012/27/EÚ 

o energetickej efektívnosti, ktorá zavádza „povinnosť každého členského štátu stanoviť 

orientačné míľniky na roky 2030, 2040 a 2050 s ohľadom na dlhodobý cieľ do roku 2050, ktorým 
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je dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov v Únii o 80 až 95 % v porovnaní s hodnotami z 

roku 1990.“ Stratégia uvádza, že „Dosiahnutie dlhodobého cieľa zníženia emisií skleníkových 

plynov v Únii o 80 až 95 % v porovnaní s hodnotami z roku 1990 znamená stanoviť cieľ na 

národnej úrovni pre sektor budov v rozpätí 0,7-2,8  MtCO2eq.“ Na základe modelu 2050 

Pathways Explorer by teda cieľom pre rok 2030 mala hodnota niekde vo výške 2,05 MtCO2eq. 

 NECP má v prvom rade rešpektovať smernice EÚ a schválené strategické dokumenty SR. Z toho 

vyplýva pre sektor budov nasledovné: 

●  Nastaviť ciele a míľniky, ktoré povedú k dosiahnutiu cieľa uhlíkovej neutrality v roku 

2050 v súlade s Dlhodobou stratégiou obnovy budov. 

●  Navrhnúť opatrenia na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, znižovanie 

spotreby energie v budovách a zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov v budovách a 

preukázať, že tieto opatrenia povedú k potrebnému zníženiu emisií skleníkových plynov 

v jednotlivých časových míľnikoch a k dosiahnutiu cieľa v roku 2050. 

Ciele:  

Graf 3: Sektorový cieľ za budovy  na 

zníženie emisií skleníkových plynov v 

MtCO2eq do roku 2030 a 2050. 
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Graf 4: Znižovanie potreby energie v 

budovách do roku 2030 a 2050. 

Znázornené podielmi jednotlivých 

potrieb, ktoré ovplyvňujú celkovú 

konečnú spotrebu.  

 

 

 

 

Zdôvodnenie: 

V scenári ZEM v modeli 2050 Pathways Explorer boli navrhnuté opatrenia tak, aby sa v SR do 

roku 2050 dosiahla uhlíková neutralita. Sektor budov tu hrá svoju významnú úlohu. Vďaka 

opatreniam energetickej efektívnosti a prechodu k OZE a iným nízkouhlíkovým palivám je 

možné výrazne znížiť emisie v tomto sektore (o 84% do roku 2050 v porovnaní s rokom 2015). 

 

Z analýzy na základe modelovania v modeli 2050 Pathways Explorer v sektore budov vyplýva, 

že: 

● Model SHMÚ ukazuje, že dodatočné naplánované (WAM) opatrenia v sektore budov 

nevedú k dosiahnutiu cieľa v roku 2050 (emisie by mali byť na úrovni 4 MtCO2eq, čo 

predstavuje viac ako dvojnásobok strednej hodnoty cieľa podľa LTRS – 1,8 MtCO2eq). Je 

zrejmé, že je potrebné prijať dodatočné opatrenia, ktoré nastavia trend znižovania 

emisií v trajektórii uhlíkovej neutrality v roku 2050. 

● Model 2050 Pathways Explorer uvažuje okrem WEM a WAM scenároch aj o 

bezemisnom scenári. ZEM scenár potvrdzuje, že uplatnením ambicióznejších opatrení je 

možné do roku 2050 znížiť emisie skleníkových plynov v sektore budov na veľmi nízku 

úroveň, v ktorom sektor budov v roku 2050 dosahuje emisie na úrovni 0,7 MtCO2eq.  

Opatrenia: 

Opatrenia uvažované v bezemisnom scenári ZEM nad rámec WAM považujeme za ambiciózne, 

ale realistické: 

● Každoročne obnoviť aspoň 2,4% p.a. bytových budov a aspoň 2% p.a. nebytových budov 

do roku 2025. 

● V roku 2050 bude v štandarde pasívneho domu obnovených zhruba 34% bytových aj 

nebytových budov a postavených zhruba 54% nových bytových a 34% nových 

nebytových budov. 
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● Zvýšiť priemernú celkovú vykurovanú podlahovú plochu bytových budov o max. 3% do 

roku 2050 (oproti roku 2015) na max. 33,6 m2/osoba. 

● Udržať nárast celkovej podlahovej plochy nebytových budov do roku 2050 vo výške max. 

15% (oproti roku 2015). 

●  Zachovať priemernú spotrebu teplej úžitkovej vody v domácnosti (do roku 2050 

maximálne zvýšiť nároky o 4,5% oproti roku 2015). 

● Výrazne znížiť priemernú spotrebu energie na prípravu teplej vody vo verejných 

budovách (do roku 2050 minimálne o 40% oproti roku 2015, vo verejných 

administratívnych a komerčných budovách dokonca o 90% oproti roku 2015). 

● Podiel bytových budov vybavených klimatizačným systémom nepresiahne 20% 

bytového fondu do roku 2050 (oproti 1,5% bytového fondu v roku 2015). 

● Podiel nebytových budov vybavených chladiacimi systémami stúpne na maximálne 75% 

fondu nebytových budov do roku 2050 (oproti zhruba 24% nebytového fondu v roku 

2015). 

● Udržiavať systémy CZT tak, aby do roku 2050 do zhruba 40% bytových budov bolo teplo 

dodané zo systémov CZT (v porovnaní so zhruba 32% budov zásobovaných teplom z CZT 

v roku 2015). 

● Výrazne znížiť spotrebu fosílnych palív pre vykurovanie. 

● Zvýšiť podiel vykurovania a prípravy teplej vody z tepelných čerpadiel na minimálne 27% 

z konečnej spotrebe energie na vykurovanie (okrem CZT) v bytových budovách a 37% pri 

nebytových budovách do roku 2050 (oproti 3% pre bytové a 9,4% pre nebytové budovy 

v roku 2015). 

●  Dosiahnuť teplotu vykurovania v bytových budovách na 20˚C do roku 2050. Každé 

zníženie teploty pre vykurovanie o jeden stupeň znamená úsporu 6% nákladov na 

energiu. 

Energia z obnoviteľných zdrojov  

Energetický sektor v súčasnosti tvorí emisie skleníkových plynov vo výške 8,51 MtCO2e, čo je 

25% celkových emisií v SR. Viac ako polovica týchto emisií pochádza z vykurovania domov, 

bytov a iných budov. Významný je aj podiel emisií zo spracovania ropných produktov v 

rafinériách a využitia tuhých palív v priemysle, ako i fugitívne emisie. Predpokladá, že v mixe 

výroby elektriny na Slovensku bude naďalej zohrávať kritickú úlohu jadrová energia.  

 

Ciele:  

Model 2050 Pathways Explorer stanovuje indikatívny sektorový cieľ pre energetiku (podľa 

scenára ZEM) bez záchytov uhlíka tak, že sa 8,51 MtCO2e emisií skleníkových plynov (2020): 

● v roku 2030 znížia na 5,58 MtCO2eq (na 66% oproti roku 2020) 

● v roku 2050 znížia na 4,83 MtCO2eq ( na 57% oproti roku 2020) 
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Graf 5: Pre naplnenie cieľov 

uhlíkovej neutrality v sektore 

energetiky sú indikatívne ciele pre 

rok 2030  zníženie na 4,73 

MtCO2eq so záchytmi a 5,58  

MtCO2eq bez záchytov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 6: Podiel obnoviteľných 

zdrojov na celkovom energetickom 

mixe (pri zachovaní uhlíkovej 

neutrality do 2050) by mal byť 

32,1% v roku 2030 a mal by rásť 

aspoň na 53,3% v roku 2050. 

 

 

 

 

 

Vzhľadom na vyšší podiel 

elektrifikácie v sektoroch 

dopravy a priemyslu bude potreba primárnej energie v období 2030 – 2050 rásť.  

● Preto bude potrebné zaistiť nielen flexibilitu a stabilitu elektrickej siete  aj s pomocou 

úložísk energie, ale i dodatočnú novú kapacitu, ktorú môžu poskytnúť práve 

obnoviteľné zdroje energie.  

● Podpora OZE vo výrobe elektriny by mala byť prostredníctvom solárnej fotovoltiky, 

veterných turbín, geotermálu, bioplynu/biometánu a biomasy. 

● Zároveň rast potreby elektrickej energie má byť priamo úmerný poklesu emisií 

sklníkových plynov.  

● Je potrebné zabezpečiť správny energetický mix, ktorý zahŕňa tieto podmienku zvýšiť 

podiel OZE na energetickom mixe na 40% (alebo na 45% cieľ pre OZE v rámci iniciatívy 

RePowerEU) do roku 2030 v rámci EÚ. 
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Graf 7: Rast spotreby elektrickej 

energie do roku 2030 a po roku 2050 

podľa scenára ZEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvyšovanie energetických úspor patrí k jedným z najdôležitejších opatrení znižovania emisií 

skleníkových plynov v energetike. Je potrebné urýchliť dosahovanie energetických úspor v 

budovách a domácnostiach napríklad rýchlejšou obnovou budov vrátane výmeny kotlov za 

energeticky úspornejšie alebo ich náhradou tepelnými čerpadlami, ako aj zvýšením miery 

energetickej účinnosti elektrických spotrebičov a vykurovacích zariadení. K zníženiu potreby 

energie prispeje aj zmena životného štýlu obyvateľov napr. znížením vykurovania miestností 

aspoň o 1°C. 

 

 

Graf 8: Podľa modelu ZEM sú kapacity 

na výrobu elektriny z OZE (ktoré nie sú 

v ETS) v MW do roku 2050 vo všetkých 

segmentoch. 
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Zdôvodnenie: 

Výroba elektrickej energie a tepla z obnoviteľných zdrojov energie je nevyhnutná. Na to, aby 

sme  dosiahli cieľ a zvýšili podiel OZE na energetickom mixe na 40% teda na .  Navyše, Európska 

komisia navrhuje 45% cieľ pre OZE v rámci iniciatívy RePowerEU. 

 

Výraznejšia podpora výroby a znižovanie legislatívnych, administratívnych a finančných bariér 

podporí rast inštalovanej kapacity výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie. Pred 

výstavbou veľkých solárnych a veterných parkov by sa však mali uprednostniť lokálne riešenia a 

malé zdroje pre vlastnú potrebu energie. Fotovoltické panely môžu byť inštalované na 

strechách a stenách súkromných a verejných budov, ale i na nevyužívaných zastavaných 

plochách, najmä strechách priemyselných budov a parkovísk, logistických hál a skladov. 

 

Variabilitu solárnej a veternej energie je potrebné kompenzovať investíciami do digitalizácie a 

flexibility elektrickej siete a rozšírením možností uskladnenia energie batériovými úložiskami, 

inštaláciou novej kapacity spätného prečerpávania vody, alebo inými novými technológiami ako 

power to liquid a power to gas. 

Opatrenia:  

K odporúčaným opatreniam pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality patria do roku 2030: 

• Zvýšiť cieľ inštalovaného výkonu elektrární na biomasu (drevo, bioplyn a odpad) na 250 MW a 

korešpondujúci cieľ pre výrobu elektriny  s využitím priemerného faktoru kapacity na úrovni 

7500 MWh/MWe. 

• Zvýšiť cieľ inštalovaného výkonu pregeotermálnu energiu na výrobu elektriny na 40 MW a 

korešpondujúci cieľ pre výrobu elektriny  s využitím priemerného faktoru kapacity na úrovni 

7500 MWh/MWe. 

• Zvýšiť cieľ inštalovaného výkonu solárnych fotovoltických elektrární na 28555 MW a 

korešpondujúci cieľ pre výrobu elektriny s využitím priemerného faktoru kapacity v hodnote 

1100 MWh/MWp. 

• Zvýšiť  cieľ inštalovaného výkonu veterných elektrární na 669 MW a korešpondujúci cieľ pre 

výrobu elektriny  s využitím priemerného faktoru kapacity na úrovni 2500 MWh/MWe. 

• Vyradiť uhoľné elektrárne podľa Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra (do roku 

2023) (MIRRI, 2021). 

• Udržať výkonu jadrových elektrární na súčasných hodnotách až do roku 2050. 

• Zvýšiť zachytávanie uhlíka vzniknutého spaľovaním plynu na 50%. 

• Zachovať prevádzku a inštalovaný výkon všetkých vodných elektrární a využiť zostávajúci 

technický a ekonomický potenciál na modernizáciu a výstavbu nových vodných elektrární pri 

zohľadnení kritérií udržateľnosti. 

• Zvýšiť sektorový cieľ na z aktuálnej hodnoty 19,2 % na 32 % pre rok 2030 
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• Vypracovať akčný plán na dosahovanie cieľov pre jednotlivé druhy OZE, ktorý bude 

obsahovať aj identifikáciu a opatrenia na systematické odstraňovanie prekážok ich rozvoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská klimatická iniciatíva je združenie, ktoré spája mimovládne organizácie, akademickú obec a podnikateľský sektor. 

Našim cieľom je prinášať konkrétne a odborné riešenia na dosiahnutie udržateľnej ekonomiky s ohľadom na efektívne opatrenia 

udržateľnosti v oblasti energetiky. Princípy, ktoré prispievajú k zmierneniu klimatickej zmeny by mali byť aplikované v rámci 

každej novej , či existujúcej verejnej politike. Zakladajúcimi členmi SKI sú Budovy pre Budúcnosť, Slovenská asociácia 

fotovoltického priemyslu a OZE, Priatelia Zeme – CEPA a Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied. 


