
 
 

 

Stanovisko KUVOZE k novele vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorou sa mení a 

dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s 

elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. 

 

V tomto období Európska komisia zverejnila zimný energetický balíček legislatívnych návrhov pre Energetickú 

úniu, čo veľmi úzko súvisí aj s tlačovou besedou k uvedenej novele ÚRSO dňa 5.12.2016. 

 Veľmi oceňujeme informácie, ktoré na Slovensku nedávno prezentoval podpredseda Európskej komisie pre 

Energetickú úniu Maroš Šefčovič na konferencii v Bratislave, ako aj vo viacerých médiách SR v oblasti 

OZE, a to: 

1. zvýšenie energetickej efektívnosti do roku 2030 z 27 % na 40 %. 

2. ekodizajn (znižovanie energetickej náročnosti elektrických spotrebičov) 

3. nový dizajn trhu s elektrinou v Európe 

4. práca na energetických a klimatických plánoch 

5. návrhy týkajúce sa mobility v osobnej a nákladnej doprave ako aj letectve 

6. do roku 2050 žiť v uhlíkovo neutrálnej ekonomike 

7. nové modely riešenia inteligentných budov, obcí a miest s cieľom znižovať emisie a pod. 

 Veľmi oceňujeme aj prístup ministerstva hospodárstva SR, ktoré sa v týchto zámeroch začalo aktívne 

angažovať a pripravuje rozpracovanie uvedených zámerov v podmienkach SR. 

 Napríklad v susednej ČR sa problematike OZE a celej energetike venuje podstatne vyššia pozornosť ako 

v SR (ČR prednedávnom doriešila v EÚ notifikáciu OZE, získala prístup k veľkej finančnej podpore OZE 

a v mnohých oblastiach tak výrazne predstihla SR). 

 Je preto veľmi potrebné, aby sa do tohto procesu veľmi kvalifikovane a efektívne zapojil aj ÚRSO, 

ktorý výrazným spôsobom môže pozitívne, ale aj negatívne ovplyvniť ďalší vývoj OZE v podmienkach 

SR. Teraz má k tomu najväčšiu príležitosť v rámci pripomienkového procesu novely ÚRSO „ktorou 

sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie 

vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z., pravidlám vnútorného trhu 

s energiami“. 
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