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I. Základné údaje o obstarávateľovi 

I.1. Názov: 

Ministerstvo hospodárstva SR, Sekcia energetiky 

I.2. Identifikačné číslo: 

00686832 

I.3. Adresa sídla: 

Mlynské nivy 44/a   

827 15  Bratislava 212 

I.4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu  

    obstarávateľa:          

                                   Ing. Ján Petrovič, PhD., generálny riaditeľ  

                                   sekcia energetiky, 

                                   Ministerstvo hospodárstva SR  

Mlynské nivy 44/a 

                                   827 15 Bratislava 212   

                                   Tel: 02/4854 7124 

                                   jan.petrovic@mhsr.sk  

 

I.5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od 

ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na 

konzultácie: 

                                  Ing. Juraj Rokfalusy, hlavný štátny radca 

                                  Ministerstvo hospodárstva SR  

          Mlynské nivy 44/a 

                                  827 15 Bratislava 212   

                                  Tel: 02/4854 1922  

                                  juraj.rokfalusy@mhsr.sk 

                                 

II. Základné údaje o strategickom dokumente 

II.1. Názov: 

Integrovaný národný energetický a klimatický plán 

 

II.2. Charakter dokumentu: 

 

Strategický dokument, ktorý stanovuje národné zámery v oblasti energetiky a  klímy v súlade 

s Nariadením európskeho parlamentu a rady 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení 

v oblasti klímy. 

 

II.3. Hlavné ciele: 

 

Cieľom Integrovaného národného energetického a klimatického plánu je dosiahnuť 

konkurencieschopnú nízkouhlíkovú energetiku, zabezpečujúcu bezpečnú, spoľahlivú 

a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny, s prihliadnutím na ochranu 
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odberateľa a trvalo udržateľný rozvoj, v záujme zabezpečenia účinného dosahovania zámerov 

energetickej únie a v súlade so štátnou environmentálnou politikou. 

Ciele energetickej únie sú rozčlenené do piatich dimenzií:    

- Dimenzia dekarbonizácie, 

- Dimenzia energetickej efektívnosti, 

- Dimenzia energetickej bezpečnosti, 

- Dimenzia vnútorného trhu s energiou, 

- Dimenzia výskumu, inovácie a konkurencieschopnosti. 

 

II.4. Obsah: 

 

ODDIEL A: NÁRODNÝ PLÁN 

- Prehľad a postup stanovenia plánu 

- Národné zámery a ciele pre každú z piatich dimenzií 

- Politiky a opatrenia pre každú z piatich dimenzií 

ODDIEL B: ANALYTICKÝ ZÁKLAD 

- Aktuálna situácia a projekcie vychádzajúce z existujúcich politík a opatrení pre každú 

z piatich dimenzií 

- Posúdenie vplyvu plánovaných politík a opatrení 

PRÍLOHA 1 

- Zoznam parametrov, premenných, energetických bilancií a ukazovateľov, ktoré sa majú 

nahlásiť za účelom modelovania a tvorby prognóz. 

 

II.5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického  

 dokumentu: 

  

Integrovaný národný energetický a klimatický plán neuvažuje o variantných riešeniach, 

predstavuje transpozíciu Nariadenia EP a Rady 2018/1999, ktoré nastavilo mechanizmus 

riadenia energetickej únie na zásadách integrácie strategického plánovania a podávania správ 

o vykonávaní politík v oblasti klímy a energetiky, a na koordinácii medzi aktérmi 

zodpovednými za politiky v oblasti klímy a energetiky na úrovni EU, regiónov a na 

vnútroštátnej úrovni. 

  

II.6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania: 

 

- environmentálne hodnotenie strategického dokumentu    júl 2019 – október 2019           

                                                                                             (predpokladaný termín) 

- medzirezortné pripomienkové konanie                             október 2019 

- predkladanie materiálu na rokovanie vlády SR                 november 2019 

 

II.7. Vzťah k iným strategickým dokumentom. 

Integrovaný národný energetický a klimatický plán je svojim obsahom a zameraním prepojený 

a zosúladený predovšetkým s nasledujúcimi dokumentmi:  
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 Stratégia energetickej bezpečnosti SR 

 Energetická politika SR 

 Stratégia hospodárskej politiky SR 

 Národný program reforiem 

 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja 

 Štátne programy výskumu a vývoja pre roky 2019-2023 

 Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy 

 Stratégia enviromentálnej politiky SR 

 Strategický plán rozvoja dopravy SR 

 Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami 

 Akčný plán pre transformáciu regiónu horná Nitra 

 

II.8. Orgán kompetentný na jeho prijatie:  
 

Vláda Slovenskej republiky 

 

II.9. Druh schvaľovacieho dokumentu:  
 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky 

 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné 

prostredie vrátane zdravia 

 

III.1. Požiadavky na vstupy: 

Vstupom pre Integrovaný národný energetický a klimatický plán sú existujúce politiky 

a opatrenia v oblasti energetiky, dekarbonizácie, energetickej efektívnosti, energetickej 

bezpečnosti, vnútorného trhu s energiou, inovácií a konkurencieschopnosti vo vzťahu k iným 

strategickým dokumentom.  

 

III.2. Údaje o výstupoch: 

 

Výstupom bude dokument s aktuálnym prehľadom energetického systému, kde budú stanovené 

národné zámery pre každú z piatich dimenzií energetickej únie a príslušných politík, 

vrátane opatrení na dosiahnutie týchto zámerov.  

 

III.3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: 

 

Opatrenia zamerané na komplexný prístup k dekarbonizácii, podpore využívania OZE, 

zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie spotreby fosílnych palív budú mať 

jednoznačne pozitívny vplyv na kvalitu životného prostredia.  

Inovatívne energetické technológie, potrebné na transformáciu energetického systému čistej 

energie, budú podporované len v prípade splnenia odporúčaní a pripomienok z procesu 

posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
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vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a rozhodnutí povoľujúcich orgánov.  

 

III.4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: 

Očakáva sa, že realizácia opatrení Integrovaného národného energetického a klimatického 

plánu bude mať pozitívny vplyv na zdravie obyvateľstva, nakoľko opatrenia sú zamerané na 

znižovanie emisií skleníkových plynov, čo bude viesť k zlepšeniu kvality životného prostredia.  

 

III.5. Vplyvy na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie: 

 

Predpokladané vplyvy strategického dokumentu na chránené územia budú podrobnejšie 

rozpracované v správe o hodnotení.  

  

III.6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu: 

Integrovaný národný energetický a klimatický plán nepredstavuje priame významné 

ovplyvnenie niektorej zložky životného prostredia. Implementácia opatrení plánu môže mať 

lokálne, alebo regionálne vplyvy, ktoré však nie je možné na tejto úrovni kvantitatívne 

a priestorovo identifikovať. Keďže na Slovensku sa už v súčasnosti uplatňuje platná 

energetická politika a environmentálna legislatíva, ktoré sú v súlade s európskym právom, nie 

je dôvod predpokladať, že by v dôsledku Integrovaného národného energetického 

a klimatického plánu došlo k významnej zmene vo vývoji životného prostredia na území 

Slovenska.  

 

III.7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: 

 

Integrovaný národný energetický a klimatický plán sa dotýka aj integrácie trhov v rámci EÚ, 

prepojiteľnosti sietí, alebo diverzifikácie dopravných trás a zdrojov energie. Opatrenia, ako 

napríklad zvyšovanie energetickej efektívnosti, jadrová bezpečnosť a spoľahlivosť, bezpečnosť 

prepravy energie a prevádzky sústav a sietí, nahrádzanie fosílnych palív obnoviteľnými 

zdrojmi energie, však zároveň zmierňujú dopady energetiky na životné prostredie nie len na 

Slovensku, ale aj v oblastiach presahujúcich štátne hranice.  

 

 

IV. Dotknuté subjekty 

 

IV.1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení: 

 

Národné hospodárstvo a obyvateľstvo Slovenskej republiky. 

 

IV.2. Zoznam dotknutých subjektov: 

 

Predpokladáme vplyv na všetky ústredné orgány štátnej správy, miestnu štátnu správu 

a územnú samosprávu Slovenskej republiky na celom území SR. 
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IV.3. Dotknuté susedné štáty: 

 

V Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne je uvedených niekoľko 

konkrétnych projektov ohľadom cezhraničného prepojenia energetických a plynárenských 

systémov, ktorými sú priamo dotknuté susedné štáty: Česká republika, Poľsko, Maďarsko, 

Rakúsko a Ukrajina. 

 

V. Doplňujúce údaje 

 

V.1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej  

    charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu): 

 

Vymedzenie dotknutého územia bude graficky spracovaná v správe o hodnotení. 

 

V.2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu: 

 

Strategické a koncepčné materiály, štatistické údaje, podklady relevantných subjektov, 

pripomienky a námety odbornej i laickej verejnosti. 

 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 

   

Ministerstvo hospodárstva SR, dňa 09. 07. 2019 

 

VII. Potvrdenie správnosti údajov 

 

VII.1. Meno spracovateľa oznámenia: 

 

                                        Ing. Peter Bubeník  

                                        hlavný štátny radca 

                                        odbor energetickej a surovinovej politiky 

                                        Ministerstvo hospodárstva SR 

 

VII.2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu 

obstarávateľa a pečiatka: 

 

 

 

                                      

     ................................................ 

 

                                         Ing. Ján Petrovič, PhD. 

                                         generálny riaditeľ sekcie energetiky 

                                         Ministerstvo hospodárstva SR  

  

 


