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Východiská energetiky 

vysoká závislosť od 
dovozu primárnych 
zdrojov energie a 

potreba zabezpečenia 
spoľahlivosti dodávok 

vysoká energetická 
náročnosť 

hospodárstva 

využívanie OZE a 
zvyšovanie 
energetickej 
efektívnosti 

politika v jadrovej 
energetike 

dopad na 
konkurencieschopnosť 

hospodárstva a na 
spotrebiteľov energie 

zmena klímy a jej 
dôsledky 

hospodárska a 
finančná kríza  
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Energetická politika SR 

 

Strategický cieľ 

Dosiahnuť konkurencieschopnú nízkouhlíkovú energetiku 

zabezpečujúcu spoľahlivú, bezpečnú a efektívnu dodávku všetkých 

foriem energie za prijateľné koncové ceny s prihliadnutím na 

ochranu spotrebiteľa a trvalo udržateľný rozvoj 

 

Energetická 

efektívnosť 

 

Udržateľná 

energetika   

 

Piliere EP 

Konkurencie

-schopnosť 

 Energetická 

bezpečnosť 
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Priority Energetickej politiky SR 

 Energetická 

bezpečnosť 

Infraštruktúra 

Zdroje 

Udržateľná 

energetika 
 

Redukcia emisií 

Znižovanie spotreby 

Energetická 

efektívnosť 

Podpora 
moderných 
technológií 

Konkurencieschopnosť 

 

Dostupné a konkurenčné ceny 

Podpora rastu a zamestnanosti  

Priority 
efektívny rozvoj 

energetickej infraštruktúry 
 

preferovanie technológií s 
vysokou účinnosťou 

fungujúci energetický trh        s 
konkurenčným prostredím, 
stabilný legislatívny rámec, 
konkurencieschopné ceny 

energie 

zvyšovanie podielu 
nízkouhlíkovej výroby 

elektriny 

diverzifikácia energetických 
zdrojov a prepravných trás 

 

zvyšovanie energetickej 
efektívnosti  

zvyšovanie podielu 
obnoviteľných zdrojov 
energie pri výrobe tepla 

disponibilita zdrojov - 
prebytková bilancia výroby   

a spotreby elektriny   
 

spoľahlivosť prevádzky 
sústavy,  

nákladovo efektívna podpora 
zdrojov 

preferovanie vysokoúčinnej 
kombinovanej výroby 

elektriny a tepla 

jadrová bezpečnosť  
a spoľahlivosti jadrových 

elektrární 

 

zlepšenie poskytovania 
informácií spotrebiteľom, 

nevyhnutná podpora 
zraniteľným zákazníkom 

zabezpečiť konzistentnosť 
energetickej politiky              

s ďalšími politikami a 
koncepciami 
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Európske výzvy - 2014 

• Dobudovanie vnútorného trhu EÚ s elektrinou a plynom v r. 2014 

 

• Väčšia konkurencia, tlak na ceny a trhové riešenia 

 

• Prínos pre všetky ciele energetickej politiky, vrátane energetickej 
bezpečnosti 

 

• Dobudovanie vnútorného trhu bude highlightom v oblasti 
energetiky počas slovenského predsedníctva v rámci Vyšehradskej 
skupiny - V4, ktoré sa začne v júni tohto roku 
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Integrácia trhov EÚ 

• Hlavná úloha : rozvoj infraštruktúry 

 

• Spolupráca pri harmonizovaní implementácie sieťových predpisov v 
elektroenergetike a plynárenstve 

 

• Spolupráca V4 v plynárenstve je založená na činnosti Plynárenského fóra 
V4 pre integráciu trhu 

 

• Regionálne projekty integrácie trhov majú zásadný význam pre 
dobudovanie jednotného vnútorného trhu EÚ a posilnenie energetickej 
bezpečnosti 
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Energetická infraštruktúra 

• Realizácia projektov je podmienkou pre dobudovanie trhu 

 

• Zásadný význam pre SR má severojužný plynárenský a elektrizačný 
koridor v regióne strednej a východnej Európy 

 

• Finalizuje sa projekt prepojenia plynárenských sietí s Maďarskom 

 

• Realizujú sa práce na príprave plynárenského prepojenia s Poľskom 

 

• Plánujú sa projekty viacerých prepojení elektrizačných sústav s 
Maďarskom 
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Bezpečnosť dodávok ropy a plynu 

• Bezpečnosť dodávok ropy pre SR = realizácia prioritného koridoru v 
stredovýchodnej Európe 

 

• Bezpečnosť dodávok plynu pre SR = realizácia reverzných prepojení s 
Českou republikou a Rakúskom 

 

• Slovensko podporuje realizáciu reverzného toku plynu na Ukrajinu  

 

• Podmienkou každého riešenia musia byť rozhodnutia, ktoré neohrozia 
bezpečnú prepravu a dodávku plynu pre odberateľov v SR aj celej EÚ 
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Energetická a klimatická 
politika EÚ do roku 2030 

• Príležitosť na prehĺbenie spolupráce V4 

 

• Príliš ambiciózne ciele napr. pre obnoviteľné zdroje energie pre rok 2020 a 
ich masívny rozvoj mal okrem dopadu na bezpečnosť dodávok (napr. 
kruhové toky) aj nepriaznivé ekonomické dopady 

 

• Podporujeme flexibilný rámec, ktorý nebude obmedzovať suverenitu ČŠ 
pri voľbe národného energetického mixu 

 

• Stanovenie iba jedného cieľa pre emisie skleníkových plynov 

 

• Nesúhlasíme so stanovením cieľov pre obnoviteľné zdroje energie a 
efektívnosť  

 
9 



Energetická a klimatická  
politika EÚ do roku 2030 

• Cieľ stanovený pre emisie by sa mal dosiahnuť domácimi opatreniami, 
technologicky neutrálnym a nákladovo efektívnym spôsobom s dôrazom 
na zachovanie konkurencieschopnosti nášho priemyslu 

 

• Dosiahnutie cieľa v SR vďaka vysokému podielu jadrovej energie 

 

• JE spolu s OZE predstavujú 75% podiel nízko-uhlíkovej elektriny 
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Energetická a klimatická  
politika EÚ do roku 2030 

• Súčasťou budúceho rámca musia byť aj opatrenia zamerané na zabránenie 
presunu priemyslu a investícií mimo EÚ  

 

• Priemysel by mal mať porovnateľné podmienky ako jeho globálni 
konkurenti 

 

• Spotrebitelia:  priorita dodávok energie za dostupné ceny 

 

• Zníženie cien cestou reformy podpory obnoviteľných zdrojov energie 

 

• Využívanie cenovej regulácie  

       - v SR - až do dobudovania reálneho trhu s reálnou konkurenciou 

 
11 



Jadrová energetika v SR 

• Rozhodnutie využívať JE zadefinované pred viac  

      ako 50 rokmi  

 

• Bohaté skúsenosti so všetkými fázami jadrového 
cyklu – projektovanie, výstavba, prevádzka  

       aj proces vyraďovania 

 

• JE sú prirodzenou súčasťou našej energetickej 
politiky 

 

• Podiel na domácej výrobe za r. 2013 takmer 55 % 

 

• JE budú základom slovenskej elektroenergetiky a 
energetického mixu aj v budúcnosti 

Energetický mix (palív) v roku 2012 
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Bezpečnosť slovenských JE 
• Jadrová bezpečnosť  = absolútna priorita a základný atribút trvalého 

využívania jadrovej energie v SR 
 

• Úrad jadrového dozoru SR – dozorný orgán má kľúčovú úlohu 
 

• Podľa medzinárodných organizácií ako ENSREG, WANO, WENRA a IAEA je SR 
krajina s vysokým štandardom bezpečnosti  
 

• Rozhodnutie Európskej komisie o vykonaní komplexného posúdenia rizík a 
odolnosti atómových elektrární v extrémnych podmienkach –  

      tzv. záťažové testy  = správny krok k zvyšovaniu bezpečnosti JE 
 

• Je vhodné podporovať rozhodovacie procesy založené na spoločnom postupe 
členských krajín EÚ 

 

• SR sa aktívne zapája do tvorby a napĺňania spoločných programov zvyšovania 
bezpečnosti 
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Ďakujem za pozornosť. 


