
Výzva zástupcov stavebného sektora predsedovi 
vlády Eduardovi Hegerovi a členom Vlády SR:

Nová geopolitická realita a realita na trhu s energiami nám ukazuje potrebu radikálneho zvýšenia ener-
getickej nezávislosti Európy a Slovenska od ruských energetických komodít, predovšetkým na ruskom 
plyne. Cieľom plánu Európskej komisie REPowerEU je znížiť dopyt EÚ po ruskom plyne o dve tretiny do 
konca roka 2022 a zabezpečiť nezávislosť Európy od ruských fosílnych palív v dostatočnom predstihu 
pred rokom 2030. 

Slovensko tiež potrebuje jasný plán, ako a z akých zdrojov zabezpečí energetické komodity nielen na 
budúcu vykurovaciu sezónu, ale aj ako sa postupne zbavíme závislosti na fosílnych palivách z Ruska. 
Podľa odhadov Inštitútu finančnej politiky, predpokladaný nárast ceny plynu na budúci rok je o 60 % 
a tepla o 40 %. Riziko nárastu energetickej chudoby je enormné. Teraz je ten správny čas zamerať sa na 
energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. 

Cieľom Slovenskej republiky by malo byť znížiť dovoz plynu z Ruskej federácie do konca roku 2022 
v súlade so spoločným cieľom EÚ (pokles dovozu ruského plynu do EÚ o dve tretiny) a zároveň definitívne 
ukončiť dovoz plynu z Ruskej federácie aspoň do konca roka 2026, ktorý ako realistický označil na mar-
covom summite EÚ premiér SR E. Heger. Je preto nutné, aby Vláda SR prijala jasný záväzok v podobe 
týchto dvoch cieľov, ktorým bude daná najvyššia politická priorita z úrovne predsedu Vlády SR. Následne 
by Vláda SR mala predstaviť balíky potrebných opatrení v podobe dvoch akčných plánov:

Dosiahnutie takéhoto cieľu si bude vyžadovať kombináciu opatrení v podobe diverzifikácie nových zdro-
jov plynu a opatrení na znižovanie samotnej potreby plynu. Akčné plány, ktoré by mala slovenská vláda 
pripraviť, musia počítať s podporou zvyšovania energetickej efektívnosti a podielu obnoviteľných zdro-
jov. 

Stratégiou akčných plánov by malo byť: 

Okamžité ukončenie verejnej podpory inštalácie nových zdrojov na zemný plyn. 
Bezodkladné spustenie pripravovaných podporných programov. 
Zavedenie podpory na rýchle opatrenia, ktoré znížia spotrebu plynu v čo najväčšom počte budov
a zároveň nevytvoria prekážku na dokončenie ich hĺbkovej obnovy v budúcnosti.

SLOVENSKO POTREBUJE AKČNÝ PLÁN PRE ZNIŽOVANIE 
ZÁVISLOSTI NA RUSKOM PLYNE S VÝRAZNÝM DÔRAZOM
NA ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 

Zníženie dovozu ruského plynu do 
konca roku 2022 v súlade s cieľmi EÚ.

Ukončenie závislosti na ruskom plyne 
do konca roka 2026.

1. Pripravení na zimu 2. Nezávislí na ruskom plyne

V návrhu nášho akčného plánu navrhujeme sériu riešení. Zodpovednosť za túto strategickú otázku má 
však vláda. Vyzývame predsedu vlády a ďalších členov vlády, aby bezodkladne začali pripravovať plány, 
ktoré Slovensko dovedú k energetickej nezávislosti od ruských energetických komodít a ochránia 
slovenských spotrebiteľov a inštitúcie od rastu cien energií. Už nie je na čo čakať.

Výzvu iniciovala platforma Budovy pre budúcnosť.



 Podporu tejto výzve vyjadrili títo signatári

Slovenská rada pre zelené budovy

Inštitút pre pasívne domy

Manifest2020

SLOVENERGOokno

Asociácia výrobcov minerálnych izolácií

Asociácia poskytovateľov energetických služieb

Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá

Fakulta architektúry a dizajnu STU

ZZMO CITENERGO

Knauf Insulation, s.r.o

VELUX SLOVENSKO, spol. s.r.o.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o.

Schüco International KG, organizačná zložka Slovensko

KOOR, s.r.o.

REHAU, s.r.o.

ROCKWOOL Slovensko, s.r.o

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o 

Slovenská klimatická iniciatíva

SAPI Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE

Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov

Slovenský živnostenský zväz


