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• Čistú dopravu a mobilitu vnímame v kontexte predchádzania a zmierňovania zmeny klímy, zlepšovania kvality 
ovzdušia a ochrany zdravia ľudí

• Dôraz v pripravovaných strategických dokumentoch: 
• Envirostratégia do roku 2030 – „Zvýšiť podiel nízkoemisnej dopravy“, 
• Stratégia nízkouhlíkového rozvoja SR do roku 2050, Stratégia ochrany ovzdušia do 2030
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Aggregované emisie skelníkových plynov po sektoroch

Zdroj: EEA, 2017
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Cestná doprava v SR v roku 2016: 38% nárast emisií CO2 v porovnaní s rokom 1990



Doprava a mobilita ↔ ovzdušie, zdravie obyvateľstva a dopady na životné prostredie
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• Kvalita ovzdušia na SK sa od r. 2005 zlepšila, stále však nespĺňame niektoré ustanovené 
kritériá

• Doprava sa na Slovensku podieľa viac ako 40% na celkových emisiách oxidov dusíka (NOx)

• Vplyv znečisteného ovzdušia na ekosystémy

• Vplyv na zdravie - ochorenia dýchacej sústavy = 3. najčastejšia príčina úmrtí v EÚ, na SK 
približne 4 000 predčasných úmrtí ročne

• Hluková záťaž obyvateľstva  – až 40% obyvateľov EÚ je vystavených nadmernému hluku z 
dopravy, aj na SK vysoké číslo
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• Slovensko líder v počte vyrobených automobilov per capita, (zatiaľ) však nie líder v oblasti 
elektromobility

• Postupný nárast – novozaregistrované vozidlá s batériovým elektrickým a plug-in hybridným pohonom:

• 2017 – 1952 nových vozidiel
• 2016 – 434 nových vozidiel
• 2015 – 188 nových vozidiel

• K 31.12.2017 celkovo 3 944 evidovaných vozidiel

Súčasný stav
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STRATEGICKÉ DOKUMENTY:

• Stratégia rozvoja elektromobility v SR a jej vplyv na národné hospodárstvo (2015)

• Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami 

• Akčný plán rozvoja elektromobility v SR – máj/jún do 2018 do vlády, aktívna spolupráca MŽP SR

CIELE: 

• 35 000 elektrických vozidiel a plug-in hybridov do r. 2030

• 1 500 stojanov pre stredne rýchle a rýchle nabíjanie do r. 2025

• SR má v súčasnosti nízkouhlíkový mix zdrojov elektriny (2016) na úrovni 80%. – jadro 53,8%, vodná 
energia 17,6%, OZE okrem vodnej 8.9%. (fosílne palivá 19,4%)

Súčasný stav
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1. Podpora prechodu k nízkoemisným a bezemisným formám dopravy + podpora prechodu z individuálnej 
dopravy k verejnej = podpora činností spojených so znižovaním znečistenia ovzdušia v mestách

2. Novela zákona o ochrane ovzdušia – zavádzanie nízkoemisných zón

3. Zelené verejné obstarávanie (GPP)

4. Vzdelávanie, osveta a zvyšovanie povedomia

Aktivity ministerstva životného prostredia
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• Novela zákona o ochrane ovzdušia – v platnosti od novembra 2017

• Kompetencie obce a mestá – rozhodnú, ktoré vozidlá budú mať povolený vjazd do nízkoemisnej zóny

• Prispôsobenie sa týka aj dopravného označenia a označenia automobilov špeciálnou plaketou so zaradením
do príslušnej emisnej triedy

• Zoznam všetkých nízkoemisných zón na území SR bude viesť Ministerstvo životného prostredia SR

Nízkoemisné zóny
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• GPP zakotvené v programovom vyhlásení vlády SR

• Dôraz aj v pripravovanej Envirostratégii 2030

• Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie na roky 2016-2020

• Produktová skupina „Doprava“ medzi prioritnými v NAP GPP III

• Novela zákona o verejnom obstarávaní – rokovania medzi MŽP SR a Úradom pre verejné obstarávanie SR

• Analýza Inštitútu environmentálnej politiky pri MŽP SR

Zelené verejné obstarávanie (gpp)





Poznámka: vrátane prevádzkových nákladov Zdroj: IEP, 2018 
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Štandard

Hybrid

Elektromobil (s príspevkom)

Plug-in hybrid (s príspevkom)

Elektromobil (bez príspevku) • celkové náklady obstarávania environmentálne 
šetrnejších osobných áut nemusia byť pre štát 
vyššie, pretože celkové užívateľské náklady 
ekologických áut sa s rastúcim počtom 
najazdených kilometrov približujú štandardným 
autám

• cenový rozdiel pri nákupe elektromobilov sa bude 
výrazne znižovať

Náklady životného cyklu (tis. eur) strednej triedy áut, pri 250 tis. najazdených km 
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• Výzva Environmentálneho fondu

• dotácia pre obce a samosprávy na kúpu

elektromobilu až do výšky 30 000 EUR

• spolu 1 mil EUR

• Okrem toho aj projekt Min hospodarstva SR + ZAP

• dotácia pre jednotlivcov

• na elektromobil 5 000 EUR

• na plug-in hybrid 3 000 EUR

Podpora formou dotácie

Zdroj: e-taxi



Ďakujem za pozornosť!

milan.chrenko@enviro.gov.sk


