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Battery capacity increase, EV range increase
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CPOs, MSPs 
in Slovakia

Najmä vďaka CEF projektom sa na SK nazbierali v 
súkromnom sektore silné kompetencie v emobilite



eMobilita ako služba - eMaaS



eCarSharing

eCarPooling

eCourier

Start and End 
of data

collection

Jun 17- today

July 17- Sep 18

Jun 18 – today

Jan18 - today

Number of 
eCars during

period

7

7

2

2

Model eCars

Nissan Leaf 1.
Kia Soul EV

VW eUP

Kia Soul EV

Nissan eNV
200 Van

Kia Soul EV

Skúsenosti so službami e-mobility
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One CarSharing Car could replaced, in our opinion 4+ cars. Another studies predict from 7-12 cars.  

20-30 %

Predictible Daily

Mileage

100-140 km

4 Post, On demand

Supply, recycling

suplly managment

4 Central urban

area

% of Vehicles Which
Are  Replaceble

Too many conditions 4 

optimal utilization

Bežný kuriér

Mestský kuriér / Posledná 

míľa

Taxi /  Uber?

Donáška jedla / Expresný 

kurieri

Only infrastructure and 

UBER limited utilization

of ecars in TAXI service

Effective ZE Services
or Optimal Type of Vehicles

Osobné autá

Optimal Conditions To 
replacment of ICE Vehicles

Firemné autá Only infrastructure and 

higher price limited

25-35 %

60-80 %

80-90 %

10-20 %

30-50 %

MaaS zmena na eMaaS



Argumentácia 
MŽP SR z 

posledných 
mesiacov

• Máj 2018 – Slovensku (aj ČR) hrozila žaloba EK za slabú ochranu 
ovzdušia

• Kvalita ovzdušia je v súčasnosti jednou z hlavných tém diskusií
na úrovni Európskej únie

• Kľúčová je účinná implementácia opatrení, z ktorých mnohé sú dávno známe, no 
zostávajú na papieri.

• Napriek zlepšeniam má väčšina krajín EÚ, vrátane Slovenska, dlhodobé problémy
s kvalitou ovzdušia, najmä čo sa týka limitných hodnôt pre drobný prach – takzvané
jemné prachové častice PM10, PM2,5 a oxidy dusíka NOx a tiež cieľovej hodnoty
pre benzo(a)pyrén.

• Hlavnou príčinou súčasného znečistenia ovzdušia sú najmä emisie
z vykurovania domácností a emisie z dopravy, ako aj vysoké
koncentrácie pozadia

• Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie
z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac
ako emisie z priemyslu.

• MŽP SR pripravuje Stratégiu ochrany ovzdušia:

• Národný program znižovania emisií

• Stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia



Framework
in Slovakia

• SEPT 2015
• Stratégia rozvoja elektromobility v Slovenskej

republike a jej vplyv na národné hospodárstvo
Slovenskej republiky

• NOV 2016
• Národná politika zavádzania infraštruktúry pre 

alternatívne palivá v podmienkach Slovenskej
republiky (kratší dokument); Národný politický
rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami 
(dlhší dokument)

• 2017/2018
• Príprava Akčného plánu pre elektromobilitu



Akčný plán -
opatrenia



Priama podpora pre nákup EV

• Ukončenie v júni 2018 po 1.5 roku
• Podpora viac ako 800 vozidiel za 3.2 mil €
• Nahradenie schémou pre mestá/obce za 1 mil €, 

podporených 33 vozidiel
• Podpora musí byť stabilná, predvídateľná, jednoduchá

Príprava podpory pre infraštruktúru

• Plánovaných 1 mil €
• Veľmi nízka suma v porovnaní s CEF investíciami v SR
• Nízka suma v porovnaní s investíciami štátu v okolitých 

krajinách
• Komplikované až nevhodné podmienky, neambiciózne

Zoznam 16 opatrení

• Chýba im strategické zdôvodnenie
• Opatrenia nie sú ambiciózne
• Je to len zoznam opatrení, deklaratórny, formálne 

definovaný, so slabým previazaním na konkrétne opatrenia
• Ministerstvá sú spokojné, napriek tomu, že realizácia v praxi 

bude obmedzená/žiadna



• Thank you for your attention

• Peter Ševce

• www.seva.sk

• sevce@seva.sk

http://www.seva.sk/
mailto:sevce@seva.sk

