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Fit for 55
Cieľ a nástroje
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Reforma ETS - rozšírenie uplatňovania povoleniek na ďalšie 

sektory (lodná doprava, budovy a podobne) 

Cieľ Fit for 55

záväzok Európskej únie znížiť do roku 2030 emisie CO2 o 55 % v porovnaní s rokom 

1990

Uhlíkové clo

Revízia RED II – zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej 

spotrebe energií 
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Je to hrozba alebo príležitosť ?

Aký je dopad „Fit for 55?“ na výrobcu?
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Pohľad 

Slovenských 

elektrární



5 %

Elektráreň Nováky, Elektráreň 

Vojany

Uhlie

11,4 %

Voda

31 vodných elektrární na 

vážskej kaskáde a východe 

Slovenska

0,1 %

OZE

Fotovoltické elektrárne (EMO a 

EVO) a spaľovanie biomasy a 

tuhého druhotného paliva v 

EVO

83,5%

Jadro

JE EBO V2 a JE EMO bl. 1 a 2

Podiel PEZ na dodávke elektriny zo 
zdrojov SE - 2020
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Dekarbonizácia v podaní SE, a.s.
Čo Slovenské elektrárne dosiahli

95%
Podiel dodávky 

elektriny bez 

emisií CO2

Rok 2020
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ENO a EVO
Využitie existujúcich elektrární na rozvoj nových zdrojov na báze OZE

Teplárenstvo 
Projekt ENO – obnova sústavy CZT na Hornej Nitre na báze udržateľného rozvoja 

spoločnosťou Prievidzské tepelné hospodárstvo

Obnova a zefektívnenie existujúcich VE
Projekty na zvyšovanie účinnosti a efektívnosti existujúcich vodných a prečerpávacích 

elektrární vážskej kaskády 

Zdrojová základňa
Plány a rozvoj
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Pohľad na 

spotrebu 

elektriny v 

SR
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Doprava

Zákaz predaja osobných 

automobilov so 

spaľovacími motormi 

rozvoj elektromobility

Priemysel

Prechod z technológií 

závislých na CO2 na 

dekarbonizované procesy

Domácnosti

Komplexná modernizácia 

domácností a budov v 

oblasti tepla a chladu a s 

tým súvisiaci prechod na 

využívanie elektriny

Vplyv „Fit for 55“ na spotrebu elektriny
Zamyslenie sa nad možnou zmenou spotreby elektriny SR
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Je to hrozba alebo príležitosť ?

Otázka na záver, „Fit for 55“
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ĎAKUJEM ZA 
POZORNOSŤ


