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Úvod a zhrnutie 

Lídri Európskej Únie sa v marci 2022 na zasadnutí Európskej rady dohodli na čo najskoršom 

ukončení závislosti Európy od dovozu energie z Ruskej federácie. Následne vyzvali Európsku 

komisiu (EK) na urýchlené predloženie plánu, ktorého cieľom má byť rýchle zníženie našej závislosti 

od ruských fosílnych palív, a to urýchlením prechodu na čistú energiu a spojením síl s cieľom 

dosiahnuť odolnejší energetický systém a skutočnú energetickú úniu. 

Európska komisia predstavila v máji 2022 plán REPowerEU, ktorým predkladá v nadväznosti na 

balík návrhov Fit-for-55 ďalší súbor opatrení zameraný na dosiahnutie odklonu od ruských palív. 

Návrh EK sa opiera o tri hlavné oblasti, ktorými je šetrenie energiou, diverzifikácia dodávok 

a nahradenie fosílnych palív urýchleným prechodom Európy na čistú energiu.   

Popri sade nových legislatívnych návrhov, Komisia vyzýva členské štáty, aby do svojich existujúcich 

plánov obnovy a odolnosti doplnili osobitnú kapitolu venovanú novým opatreniam na dosiahnutie 

cieľov plánu REPowerEU v oblasti diverzifikácie dodávok energie a zníženia závislosti od fosílnych 

palív.  

Podľa EK majú byť pre nové kapitoly plánov obnovy a odolnosti smerodajné odporúčania pre 

jednotlivé krajiny na rok 2022. Komisia spolu s týmto oznámením vydala prispôsobené odporúčania 

pre všetky členské štáty týkajúce sa energetickej politiky v súlade s cieľmi plánu REPowerEU. 

Komisia navrhuje na mobilizovanie financií s cieľom pokryť krátkodobé investičné potreby plánu 

REPowerEU cielenú a rýchlu zmenu nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ktorá 

má zabezpečiť dodatočné finančné prostriedky. Takisto budú mať členské štáty možnosť presunu 

prostriedkov z kohéznych fondov alebo z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 

do Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. 
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REPowerEU dáva hlavný dôraz na úsporu energií ako na najrýchlejšie dostupné a najlacnejšie 

riešenie. EK zároveň poukazuje na možnosti a potrebu úspory energie práve prostredníctvom 

investícií a reforiem v sektore budov. Z tohto dôvodu prinášame návrh súboru investícií a reforiem, 

ktoré považujeme za vhodné pre novú kapitolu REPowerEU, a zároveň výrazne prínosné pre plnenie 

daného spoločného cieľa:  

 

Investícia 1 |  Investičná podpora rýchlych opatrení pre účely zníženia spotreby energie vo 

verejných budovách 

Investícia 2 |  Podpora zavádzania inteligentných systémov merania spotreby energií vo verejných 

budovách 

Investícia 3 |  Celonárodná informačná kampaň na podporu úspory energie 

Investícia 4 |  Investičná podpora rýchlych opatrení pre účely zníženia spotreby energie v RD, pre 

domácnosti najviac ohrozené energetickou chudobou 

Investícia 5 ||  Podpora projektovej prípravy komplexných projektov obnovy verejných budov 

 

Reforma 1 |  Zvyšovanie dostupnosti dát o spotrebe energie pre správcov verejných budov 

Reforma 2a |  Zriadenie centrálneho útvaru pre dátovú správu verejných budov 

Reforma 2b |  Zriadenie centrálneho útvaru pre správu verejných budov 

Reforma 3 |  Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v bytových domoch 

Reforma 4 |  Odstránenie legislatívnych bariér pri využívaní systémov tepelných čerpadiel 

Reforma 5 |  Podpora budovania kvalifikovanej pracovnej sily pri prechode na čisté zdroje energií 

a znižovaní energetickej náročnosti hospodárstva 
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Návrh investícií 

 

Názov 

investície 

Investičná podpora rýchlych opatrení pre účely zníženia spotreby 

energie vo verejných budovách 

Návrh 

alokácie 

- mil. € 

Popis 

investície 

Investičná podpora malého rozsahu (do 100 000 € na jeden projekt; poprípade 

vyjadrením maximálneho limitu na m2 podlahovej plochy budovy) vo forme 

nenávratného príspevku pre účely realizácie časovo menej náročných 

stavebnotechnických alebo technologických opatrení, ktorých cieľom je znížiť 

spotrebu energie o 15 % vo verejných budovách vo vykurovacej sezóne 

2022/2023 poprípade v roku 2023.  

Investícia môže financovať buď opatrenia podľa výberu správcu budov (napr. 

podľa zoznamu opatrení v materiáloch „Desatoro riešení pre správcov verejných 

budov“ alebo vládou schválený materiál „Verejná správa ide príkladom“). 

Druhou alternatívou je zaviesť povinnosť realizácie konkrétneho opatrenia pre 

určitý typ verejných budov alebo všetky verejné/štátne budovy a zabezpečiť ich 

financovanie prostredníctvom alokácie v tejto investícii. 

Jedná sa o opatrenia ako: 

 Osadenie termostatických hlavíc/ventilov 

 Osadenie termostatov 

 Zavedenie útlmových režimov, ekvitermickej alebo zónovej regulácie 

v systéme vykurovania 

 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy 

 Zateplenie podkrovia alebo strechy 

 Zateplenie rozvodov tepla 

 Inštalácia technických zariadení pre zavedenie energetického 

manažmentu (v prípade ak nebude podporená investícia 2), atď. 

TAB. 1 | Investícia 1 
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Odôvodnenie 

investície 

Vláda SR stanovila záväzný cieľ znížiť v štátnych administratívnych budovách 

spotrebu energie o 15 % v rámci vykurovacej sezóny 2022/2023. Totožný prístup 

by mali však zaujať aj všetky ostatné verejné budovy. Správcovia budov majú 

možnosť zavádzať viacero opatrení s cieľom znížiť spotrebu energie, ktoré 

nevyžadujú žiadne finančné náklady (zníženie teploty o 1 °C, atď.) 

Je však vhodné, predovšetkým v dnešnej dobe napätých verejných rozpočtov, 

aby vláda vyčlenila potrebnú alokáciu na opatrenia, ktoré si budú vyžadovať 

investičné prostriedky. Táto investícia môže byť zároveň prepojená s reformou 2 

a podmieniť získanie prostriedkov zaradením sa do systému zberu dát (alebo 

správy budovy). Poprípade môže byť investícia vhodne skombinovaná 

s investíciou 2 (osadenie inteligentných systémov merania). 

Navrhovaný 

cieľ 

Realizácia opatrení v 1000 verejných budovách/realizácia konkrétneho opatrenia 

vo všetkých verejných budovách určitého typu 

 

 

 

Názov 

investície 

Podpora zavádzania inteligentných systémov merania spotreby 

energií vo verejných budovách 

Návrh 

alokácie 

- mil. € 

Popis 

investície 

Investičná podpora pri zavádzaní inteligentných systémov merania spotreby 

energie (okrem inteligentných meracích systémov v elektroenergetike) 

v budove prostredníctvom nenávratného príspevku.  

Možným riešením môže byť legislatívna úprava zavádzajúca povinnosť 

zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v ostatných 

komoditách než je  elektroenergetika, pri ktorej to už zákon o energetike v § 42 

vyžaduje. 

TAB. 2 | Investícia 2 
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Odôvodnenie 

investície 

Základným a hlavným predpokladom, pre správny návrh úsporných opatrení, je 

mať kvalitné údaje o spotrebe energií v budove. Jednoduchým a efektívnym 

riešením je osadenie inteligentných systémov, ktoré merajú spotrebu energií 

v reálnom čase. Cieľom inštalácie inteligentných systémov merania je mať 

k dispozícii aktuálne dáta o spotrebe energie v reálnom čase.  Zriaďovateľ alebo 

vlastník budovy môže realizovať optimálne úsporné procesy a opatrenia len 

vtedy, ak bude disponovať kvalitnou analýzou nakladania s energiami v 

zariadeniach pod svojou správou. Na základe takéhoto monitoringu majú 

zároveň užívatelia a správcovia tendenciu pristupovať zodpovednejšie k 

šetreniu energiou (neprekurovať, vetrať efektívne, atď.)  

Cieľom inštalácie inteligentných systémov merania je zároveň podporiť 

a zabezpečiť kvalifikovaný a presný zber dát o spotrebe energie verejných 

budov pre analytické účely či pre účely prioritizácie investícií na obnovu 

verejných budov. 

Táto investícia môže byť zároveň prepojená s reformou 2 a podmieniť získanie 

prostriedkov zaradením sa do systému zberu dát (alebo správy budovy). 

Zavádzanie a prevádzku inteligentných meracích systémov v elektroenergetike 

vyžaduje zákon č. 251/2012 Z. z. a postup a podmienky upravuje vyhláška č. 

358/2013 Z. z. 

Navrhovaný 

cieľ 

Realizácia opatrenia v 1000 verejných budovách 
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Názov 

investície 

Celonárodná informačná kampaň na podporu úspory energie 

Návrh 

alokácie 

- mil. € 

Popis 

investície 

Realizácia celonárodnej informačnej a osvetovej kampane na podporu úspory 

a šetrenia energií. Kampaň by mala byť prevažne určená pre laickú verejnosť 

a domácnosti, môže byť však doplnená o kampaň špecificky určenú pre 

subjekty verejnej správy alebo MSP. 

Cieľom kampane by malo byť informovať o opatreniach, ktoré môže cieľový 

subjekt zaviesť, zvýšiť povedomie o úsporách vo všeobecnosti, zvýšiť 

povedomie o príprave a realizácii náročnejších technických alebo 

technologických opatrení a o možnostiach ich financovania. Dôležité je 

informovať o okamžitých, ale aj o dlhodobých benefitoch znižovania potreby 

energie v kontexte porovnania investičných nákladov a zníženia následných 

nákladov na energie. 

Investícia by mala zahŕňať náklady na komunikačnú kampaň a poradenské 

služby.  

Odôvodnenie 

investície 

Pre účely potrebného zníženia spotreby energie (alebo plynu) je nutné 

zabezpečiť aby cieľové subjekty (či už domácnosti alebo verejný sektor) mali 

k dispozícii dostatok faktických informácií o nutnosti prečo je to potrebné, 

o druhoch opatrení, ktoré vedia zaviesť a možnostiach, vďaka ktorým môžu 

získať potrebné prostriedky. Kampaň by mala mieriť na možnosti znižovania 

spotreby energie, ktorú vie cieľový subjekt sám ovplyvniť.  

Obdobné kampane spustili viaceré štáty Európskej Únie (napr. Holandsko, 

Belgicko, Česká republika, atď.)  

Prípravu celonárodnej kampane už pripravuje SIEA, avšak s obmedzeným 

rozpočtom a časovým harmonogramom možnej implementácie. Pokiaľ by bolo 

nutné navýšiť alokáciu aspoň na alikvotnú úroveň Českej republiky (0,5 mil. €) 

TAB. 3 | Investícia 3 
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alebo Nemecka (2,5 mil. €), je vhodné zvážiť použitie prostriedkov 

z REPowerEU.  

Navrhovaný 

cieľ 

Dosah kampane na 75 % domácností 

 

 

 

Názov 

investície 

Investičná podpora rýchlych opatrení pre účely zníženia spotreby 

energie pre domácnosti v rodinných domoch, ktoré sú najviac ohrozené 

energetickou chudobou  

Návrh 

alokácie 

- mil. € 

Popis 

investície 

Zriadenie administratívne jednoduchej podpory na realizáciu rýchlych 

stavebných opatrení za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy, 

ktoré nevyžadujú stavebné povolenie (napr. zateplenie šikmej strechy a výmena 

okien) domácností, ktoré sú najviac ohrozené energetickou chudobou. 

Odôvodnenie 

investície 

Po vzore Českej republiky, ktorá na základe urgentnej potreby rýchleho zníženia 

spotreby energie v domácnostiam a veľkému záujmu zo strany domácností 

zriadila spustenie výzvy s názvom „Nová zelenú úsporám Light“, je vhodné 

obdobnú podporu zriadiť aj pre slovenské domácnosti.  

Výzva by mala mieriť predovšetkým na nízkopríjmové domácnosti, ktoré 

nemajú finančné možnosti alebo kapacitu na realizáciu väčších 

a komplexnejších opatrení, a nedokážu splniť základné podmienky existujúceho 

dotačného programu. V prípade ČR ide o domácnosti, kde žiadateľ a všetci 

členovia jeho domácnosti sú ku dňu podania žiadosti poberateľmi starobného 

dôchodku alebo invalidného dôchodku tretieho stupňa alebo boli poberateľmi 

príspevku na bývanie od 12. septembra 2022 do dňa podania žiadosti. 

TAB. 4 | Investícia 4 
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Výzva by sa mala zamerať na menšie projekty, ktoré sa dajú ľahko a rýchlo 

realizovať, menšie rekonštrukcie ako je zateplenie vybraných konštrukcií (napr. 

podkrovia/stropu) alebo dokonca čiastočná výmena okien a dverí. Rovnako ako 

v prípade nastavania v ČR je vhodné, aby bolo možné získať dotáciou vopred 

formou zálohovej platby. 

Podávanie žiadostí o dotácie by malo byť tiež podstatne jednoduchšie ako v 

prípade existujúcich programov. Energetické hodnotenie ani projektová 

dokumentácia by nemali byť vyžadované. Na preukázanie realizácie by mala 

stačiť fotografia a správa o vykonaných úpravách. 

Výzva by mala paralelne fungovať popri informačnej kampani mierenej na túto 

časť domácností, ktorej cieľom je informovať o tom, ktoré opatrenia je vhodné 

realizovať.   

Výzvu je vhodné zriadiť ako súčasť existujúcej schémy (poprípade upraviť výzvu 

pre socioekonomické domácnosti). Je vhodné uvažovať o použití prostriedkov 

z Modernizačného fondu, iných prostriedkov z výnosov z predaja emisných 

povoleniek alebo štátneho rozpočtu.  

Navrhovaný 

cieľ 

Podpora XY domácností  

 

 

Názov 

investície 

Podpora projektovej prípravy komplexných projektov obnovy 

verejných budov 

Návrh 

alokácie 

- mil. € 

Popis 

investície 

Nenávratný príspevok na náklady spojené s projektovou prípravou komplexnej 

obnovy alebo auditom pre správcov a vlastníkov verejných budov 

TAB. 5 | Investícia 5 
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Odôvodnenie 

investície 

V nasledujúcich rokoch je možné predpokladať rozsiahle investície do obnovy 

verejných budov z dôvodu vysokých alokácií predovšetkým z európskych 

fondov (Plán obnovy, EŠIF, ...). Zo skúseností a komunikácie so samosprávami či 

inými správcami či vlastníkmi verejných budov však vyplýva, že veľkou výzvou 

je príprava a financovanie kvalitného projektu, ktorý by mal predchádzať 

samotnej investícii.  

Zo skúseností z Plánu obnovy zase vieme, že pre účely investícií, ktoré vyžadujú 

rýchlu implementáciu je potrebné pripravovať projekty priebežne a mať 

k dispozícii zásobník projektov, ktoré je možné ideálne okamžite financovať. 

Inak to nie je ani pri implementácii ostatných investícií z európskych 

prostriedkov. Tie sa najčastejšie implementujú prostredníctvom vyhlasovania 

výziev na štátnej úrovni. Pre vlastníka alebo správcu budovy je častokrát ideálne 

mať pripravený projekt a až následne hľadať vhodnú formu financovania (či už 

prostredníctvom otvorenej výzvy pri európskych projektoch alebo 

prostredníctvom iných finančných nástrojov).  

Z tohto dôvodu je vhodné alokovať prostriedky určené priamo na projektovú 

prípravu poprípade na audit. Podmienky príspevku by zároveň mali motivovať 

ku komplexnej a ambicióznej obnove verejnej budovy. Možná inšpirácia z ČR 

v projekte EFEKT. 

Do úvahy prichádza aj financovanie technickej prípravy projektov z existujúceho 

programu ELENA, ktorý zastrešuje EIB. Oprávnená technická podpora je vo 

forme štúdií, energetických auditov a prípravy verejného obstarávania. 

Súčasťou podpory nie je financovanie projektovej dokumentácie. Bližšie 

informácie sú dostupné tu.  

Navrhovaný 

cieľ 

Podpora 200 projektov 
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Návrh reforiem 

 

Názov 

reformy 

Zvyšovanie dostupnosti dát o spotrebe energie pre správcov verejných 

budov 

Návrh 

alokácie 

- mil. € 

Popis 

reformy 

Zavedenie zákonnej povinnosti dodávateľov energií a ďalších služieb sieťových 

odvetní poskytovať klientom (minimálne na úrovni ÚOŠS a orgánov samospráv) 

dáta o ich vlastnej spotrebe energie v danom odbernom mieste v strojovo 

spracovanej forme na požiadanie a bez poplatku. 

Odôvodnenie 

reformy 

Dostupnosť aktuálnych dát o spotrebe energií je kľúčová pre identifikáciu 

možností na úsporu energie, ako aj na plánovanie investícií do opatrení 

spojených so znižovaním energetickej náročnosti budov. Bez znalosti súčasnej 

spotreby nie je dostatočne možné plánovať opatrenia na úsporu energie resp. 

jej nahradenie OZE. Identifikácia možných miest na úsporu je zároveň náročná, 

pokiaľ sa odberateľ dozvie o svojej spotrebe až na konci určitého zúčtovacieho 

obdobia.  Zo skúseností vyplýva, že prístup k dátam je častokrát obmedzený 

alebo náročný. 

Táto reforma môže byť prepojená s investíciou 2 (podpora zavádzania 

inteligentných systémov merania). Pokiaľ je to nutné a potrebné, je vhodné 

investične podporiť osadenie takýchto systémov merania. 

 

Navrhovaný 

míľnik 

 Úprava príslušnej legislatívy 

 Zabezpečenie dostupnosti dát o spotrebe pre 100 % budov ÚOŠS 

a budov samospráv 

 

 

TAB. 6 | Reforma 1 
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Názov 

reformy 

Zriadenie centrálneho útvaru pre správu dát o verejných budovách 

(Dátový manažment) 

Návrh 

alokácie 

- mil. € 

Popis 

reformy 

 

Vytvorenie nadrezortného  tímu/centrálneho útvaru, ktorého úlohou je zber, 

správa a analýza údajov o budovách štátnej (a poprípade aj verejnej) správy 

v rozsahu relevantných údajov. Cieľom by malo byť zmapovať fond verejných 

budov a vytvoriť databázu údajov ako sú celková spotreba energie, spotreba 

v jednotlivých miestach spotreby alebo jednotlivých komodít v reálnom čase, 

informácie z energetického certifikátu, informácie o objeme a ploche budovy, 

informácie o technickom stave, informácie o využívanosti budovy, atď. 

Tento nástroj by mal byť následne, po pilotnom odskúšaní na budovách ÚOŠS, 

ponúknutý ostatným vlastníkom a správcom verejných budov (predovšetkým 

samosprávam).  

Odôvodnenie 

reformy 

Nevyhnutným predpokladom pre efektívne plánovanie verejných politík pre 

kvalifikované rozhodnutia týkajúce sa dlhodobého plánovania obnov verejných 

budov je zber a analýza vybraných dát o budove. Zber a analýza dát o spotrebe 

energií v budovách ÚOŠS je dôležitým predpokladom aj pre využívanie nástrojov 

akými sú garantované energetické služby.  

Na absenciu komplexných dát a koncepčného prístupu k ich spravovaniu 

poukazuje viacero národných strategických dokumentov, Najvyšší kontrolný 

úrad aj správa Útvaru hodnoty za peniaze.  

NECP: Z analytického hľadiska a hľadiska monitorovania úspor energie je potrebné 

vytvoriť ucelené a vzájomne prepojené zoznamy budov štátnej a verejnej správy s 

informáciami o ich stave, možnostiach obnovy a možnostiach využitia GES alebo 

iných finančných prostriedkov a ich kombinácií pre tieto budovy. 

TAB. 7 | Reforma 2a 



                              

Budovy pre Budúcnosť | Pozičný dokument 13 

LTRS: SR nemá jedného správcu budov vo vlastníctve štátu, ani budov ÚOŠS. Tiež sa 

neuskutočňujú štatistické zisťovania podľa vlastníctva o nebytových budovách 

(akýchkoľvek). Do budúcnosti je potrebné zabezpečiť zber a zlepšenie dostupnosti 

údajov potrebných pre cielené plánovanie obnovy budov verejného sektora, najmä 

údajov o stavebnotechnickom stave budovy, jej energetickej hospodárnosti alebo 

údajov týkajúcich sa energetickej spotreby. Vznikol by tak informačný zdroj pre lepšie 

plánovanie investícií do obnovy v sektore verejných budov. Údaje budú mať najvyššiu 

pridanú hodnotu, ak budú doplnené aj do existujúcich informačných systémov 

evidencie budov, akým je napríklad Centrálna evidencia majetku (ďalej len „CEM“). 

CEM je vytvorená ako verejne dostupná evidencia nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve Slovenskej republiky. Pri plánovaní využitia existujúcich informačných 

systémov bude zároveň nevyhnutné, v spolupráci s ich prevádzkovateľmi, posúdiť 

náklady na úpravy systému a zabezpečiť ich financovanie. Stanoviť ciele v rámci 

obnovy nebytových budov je náročné z viacerých hľadísk. Najdôležitejším je fakt, že 

o fonde nebytových budov nie sú k dispozícii relevantné štatistiky a sledovania, ktoré 

by umožnili analytické činnosti v tomto segmente budov. Dostupné sú obmedzené 

štatistiky pre budovy ústredných orgánov štátnej správy, pre budovy verejného 

sektora nie je dostupná ucelená štatistika s potrebnými informáciami relevantnými 

pre plánovanie obnovy. Budovy verejného sektora majú pritom značný potenciál 

úspor energie, nakoľko zahŕňajú veľký počet budov s najnižšou energetickou 

hospodárnosťou. 

Správa NKÚ:  V SR absentuje systematická obnova verejných budov. To spôsobuje, 

že niektoré nehnuteľnosti nespĺňajú minimálne požiadavky na energetickú 

hospodárnosť alebo podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci či požiarnej 

ochrany. SR nemá vypracovanú celoštátnu stratégiu vlastníctva a správy 

nehnuteľného majetku štátu, a tak nemôže uplatňovať strategické a dlhodobé 

rozhodovanie pri nakladaní s majetkom štátu. MF SR zriadilo centrálnu evidenciu 

nehnuteľného majetku štátu, avšak jej potenciál nie je využitý naplno z dôvodu 

absencie ukazovateľov efektívnosti a rozsahu evidencie nehnuteľného majetku. 

Navrhovaný 

míľnik 

Zabezpečenie zberu dát o všetkých budovách ÚOŠS 
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Názov 

reformy 

Zriadenie centrálneho útvaru pre správu verejných budov (Facility 

management) 

Návrh 

alokácie 

- mil. € 

Popis 

reformy 

Vytvorenie centrálneho útvaru pre správu verejných budov. Cieľom reformy by 

mal byť presun kompetencií v rámci energetického a ekonomického 

manažmentu verejných budov pod jeden centralizovaný útvar nadrezortného 

charakteru.  

Úlohou centrálneho útvaru by malo byť centrálne obstarávanie nájomných 

priestorov, obstarávanie energií, technická správa nehnuteľností, plánovanie 

a realizácia modernizácie všetkých budov vo vlastníctve štátu.  

 

Odôvodnenie 

reformy 

Táto varianta reformy 1 je rozšírenou možnosťou vytvorenia a správy databázy 

o verejných budovách na samotnú správu verejných budov. Nevyhnutným 

predpokladom pre samotný energetický a ekonomický manažment budov je 

zber a analýza vybraných dát o budove, ktorý je súčasťou prvej varianty 

reformy.  

Tak ako však poznamenal NKÚ a ÚHP vo svojich správach decentralizovaný 

model, v ktorom budovy vlastnia a manažujú ministerstvá prináša vyššie 

výdavky a horšie spravovanie, z dôvodu neexistujúcej koordinácie pri prenájme 

a predaji majetku. Aj obnovy štátnych budov sú realizované výlučne na základe 

preferencií a finančných možností jednotlivých rozpočtových kapitol, nie na 

základe ich prínosu z celospoločenského hľadiska. Podľa NKÚ a ÚHP to môže 

viesť k neefektívnosti a realizovaniu rekonštrukcií s nízkym potenciálom úspor. 

Navrhovaný 

míľnik 

 Zriadenie centrálneho útvaru 

 Presun kompetencií z ÚOŠS pod novovytvorený útvar 

 

TAB. 8 | Reforma 2b 
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Názov 

reformy 

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v bytových domoch 

Návrh 

alokácie 

- mil. € 

Popis 

reformy 

Rozšírenie prijímateľov programu Zelená domácnostiam o bytové domy 

s vlastnou plynovou kotolňou, pokiaľ ide o podporu inštalácie tepelných 

čerpadiel a rozšírenie o oprávnené územie Bratislavský kraj 

Odôvodnenie 

reformy 

Zvýšenie cien zemného plynu sa od začiatku roka 2022 spomedzi slovenských 

domácností najviac dotklo tých, ktorí na vykurovanie využívajú vlastnú bytovú 

kotolňu. Domácnosti v takomto bytovom dome nepatria medzi regulované 

subjekty a nárast cien plynu sa bez zásahu štátu automaticky plne premietol do 

nákladov za vykurovanie. 

Tento typ bytových domov čelí v súčasnosti veľkej výzve a pre účely 

celonárodného cieľa zníženia spotreby plynu je zo strednodobého pohľadu 

vhodné zamerať sa práve na tieto bytové domy. Popri krátkodobom opatrení 

v podobe zastropovania cien je vhodné podporiť ich znižovanie potreby plynu, 

poprípade opätovné pripojenie na CZT či zmenu zdroja vykurovania. 

V súčasnosti podporuje program Zelená domácnostiam bytové domy len 

inštaláciou solárneho kolektora a kotlov na biomasu. Je preto vhodné rozšíriť 

túto podporu aj o tepelné čerpadlá. 

Navrhovaný 

míľnik 

Zmena podmienok v programe „Zelená domácnostiam“ 

 

 

 

 

TAB. 9 | Reforma 3 
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Názov 

reformy 

Odstránenie legislatívnych bariér pri využívaní systémov tepelných 

čerpadiel 

Návrh 

alokácie 

0 mil. € 

Popis 

reformy 

Legislatívna úprava vodného zákona (Zákon č. 364/2004 Z. z.), ktorej cieľom je 

stanovenie výnimky pri poplatkoch za odbery podzemných vôd pre účely 

energetického využívania tepelnými čerpadlami (TČ) systému voda-voda. 

Odôvodnenie 

reformy 

Vodný zákon stanovuje poplatok za užívanie vôd, ktorého účelom je spoplatniť 

odber podzemných vôd alebo vypúšťanie odpadových vôd do pozemných alebo 

podzemných vôd. Zmyslom poplatku je stanoviť primeraný príspevok za 

rozličné spôsoby nakladania s vodami, okrem iného aj v záujme zabezpečenia 

príspevku na náklady súvisiace s ochranou vodných zdrojov a realizáciou 

opatrení na zlepšovanie resp. udržanie stavu vôd.  

Zákon zároveň stanovuje činnosti, na ktoré sa poplatok z logických dôvodov 

nevzťahuje. Do roku 2014 patrilo medzi tieto výnimky aj využívanie 

podzemných vôd na účely energetického využitia (predovšetkým pre účely TČ). 

Novelou platnou od apríla 2014 sa však táto výnimka zrušila. V súčasnosti teda 

platí nezmyselná povinnosť platiť poplatky za využívanie vôd pri využívaní TČ 

systému voda-voda, ktoré majú podľa zákona slúžiť ako finančná náhrada za 

užívanie vôd. Paradoxom je, že tieto poplatky sú príjmom Environmentálneho 

fondu, ktorého cieľom je podpora činností zameraných na dosiahnutie 

environmentálnych a klimatických cieľov SR, medzi ktoré patrí taktiež podpora 

využívania TČ. Zároveň ide o zanedbateľný podiel príjmov Environmentálneho 

fondu. 

Okrem Slovenskej republiky nie je známa krajina v EÚ, ktorá by mala zavedený 

takýto nezmyselný poplatok pri využívaní TČ voda-voda na účely vykurovania. 

Pri využívaní podzemnej vody na účely energetického využitia pre tepelné 

čerpadlá sa stav vody nemení a vodohospodárskym službám nevznikajú žiadne 

náklady. Takýto prístup je zároveň plne v rozpore s Plánom REPowerEU, 

TAB. 10 | Reforma 4 
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v ktorom EK navrhuje zdvojnásobiť mieru zavádzania TČ v nasledujúcich 5 

rokoch. Zároveň vyzvala členské štáty, aby v plnej miere využili opatrenia, ktoré 

by znížili bariéry pri prechode na čistú energiu, ako je využívanie TČ. 

Najvyššiu efektívnosť a najvyššie úspory primárnej energie je možné dosiahnuť 

práve pri systémoch TČ voda-voda. Slovenská republika však paradoxne 

znevýhodňuje túto technológiu oproti ostatným zdrojom týmto ojedinelým 

poplatkom, čo zároveň sťažuje dosiahnutie vyšších energetických tried budov. 

Zároveň SR priamo podporuje využívanie TČ rôznymi typmi dotácií a na druhej 

strane trestá investora, ktorý sa rozhodol pre už tak investične náročnú 

technológiu, ktorej prínos pre zníženie primárnej energie a emisií CO2 je 

obrovský. 

Navrhovaný 

míľnik 

Úprava vodného zákona č. 364/2004 Z. z.  

 

 

  

Názov 

reformy 

Podpora budovania kvalifikovanej pracovnej sily pri prechode na čisté 

zdroje energií a znižovaní energetickej náročnosti hospodárstva 

Návrh 

alokácie 

- mil. € 

Popis 

reformy 

Podpora budovania kapacít kvalifikovanej pracovnej sily pre inštaláciu a servis 

tepelných čerpadiel (TČ),  prostredníctvom uvoľnenia alokácie pre stredné 

odborné školy, ktorých účelom je navýšenie počtu žiakov, ktoré môže škola 

prijať do prvého ročníka. Táto problematika sa však rovnako týka aj profesií 

v oblasti montáže okenných otvorov či iných technológií.  

Riešením je taktiež podpora duálneho vzdelávania a rekvalifikačných 

programov pre pracovníkov v plynárenstve. 

TAB. 11 | Reforma 5 
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Odôvodnenie 

reformy 

V súčasnosti vykazuje slovenský trh nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily 

v oblasti inštalácie a servisu tepelných čerpadiel. Na to aby bolo možné splniť 

ciele REPowerEU, a to zdvojnásobiť mieru zavádzania tepelných čerpadiel 

v priebehu nasledujúcich piatich rokov, je však nutné počítať s výrazným 

navýšením kapacít v tejto oblasti. Je predpoklad, že v kontexte investícií, ktoré 

smerujú na Slovensko bude pre segment TČ  vytvorených v nasledujúcich troch 

rokoch 2500 pracovných miest. Pri súčasnom nastavení to však môže byť 

problémom. 

V súčasnosti existujú na Slovensku len dve školy, ktoré dokážu vyučovať 

technikov pre TČ (Zlaté Moravce a Bratislava). Obe školy majú kapacitu na 

výučbu dostatočného počtu žiakov, avšak problémom je získať alokácie na vyšší 

počet žiakov od príslušných samosprávnych krajov (napr. NSK povolilo prijať len 

10 žiakov pre Zlaté Moravce na základe čoho musel Zväz pre chladiacu 

a klimatizačnú techniku zasielať podporné stanovisko pre navýšenie počtu 

žiakov). Zároveň je problémom, že bol daný odbor tento rok vyradený zo 

zoznamu nedostatkových odborov, bez predchádzajúceho oznámenia Zväzu ani 

školám. 

Nedostatok pracovnej sily je taktiež spôsobený prijímaním nesprávnych 

signálov o potrebách trhu na Úradoch práce. Tie nehlásia dopyt po tomto 

povolaní a neevidujú ponuky práce pre daný typ profesie, čo následne vytvára 

nesprávny obraz o nedostatku pracovnej sily. Dôvodom je, že takto odborne 

vzdelanú pracovnú silu nehľadá väčšina zamestnávateľov na úradoch práce. 

Úrady si zároveň nevedia pozrieť o aký silný segment z pohľadu obratu 

a zamestnanosti ide nakoľko väčšina firiem používa všeobecný kód klasifikácie 

ekonomických činností (SK NACE – 43220 Inštalácia kanalizačných, výhrevných 

a klimatizačných zariadení).   

V súčasnosti sa dá predpokladať, že v priebehu nasledujúcich rokov nebude na 

Slovensku problém s dostupnosťou technológie, ale s nedostatkom pracovnej 

sily spôsobenej tým, že nie je umožnené vzdelávať sa ľuďom, ktorí sa vzdelávať 

chcú.  
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Navrhovaný 

míľnik 

Podporených XY pracovníkov  
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