
Stratégia rozvoja elektromobility v Slovenskej 
republike a jej vplyv na národné hospodárstvo 

Slovenskej republiky 

Pohľad Ministerstva hospodárstva SR 

Ing. Andrea Farkašová          15. 10. 2014 



Záštita - E-mobility 

 

Agenda E-mobility bola v roku 2011 zastrešená pod rezort     

                                  

Ministerstva hospodárstva SR 

 

Sekciu priemyslu a obchodu 

 

Odbor priemyselného rozvoja a investícií  



Potenciál SR v tomto odvetví zabezpečuje: 

 
 

 prítomnosť troch automobilových výrobcov 

 

 silná sieť dodávateľov 

 

 elektrotechnická tradícia 

 

 tradícia chemického priemyslu 
 

 
  



Platforma na Slovensku 

 Pracovná skupina pre E-mobilitu  

 koordinovanie súčinnosti rezortov pri príprave                                         
a implementácii strategických materiálov  a zásadných politík 
s nadrezortným rozmerom 

 definovanie príležitostí a odporúčaní pre optimálne 
opatrenia zo strany štátnych inštitúcií, rozvoj a podpora                         
e-mobility z hľadiska implementácie a prevádzky 
komplexného a integrovaného systému pre reálne využívanie 
elektrických vozidiel  



Návrh Stratégie rozvoja elektromobility v Slovenskej republike                   
a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky 
 

MH SR pripravilo spolu s Pracovnou skupinou pre E-mobilitu 
dokument:  

 

„Návrh Stratégie rozvoja elektromobility v Slovenskej 
republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej 
republiky“, ktorý je predložený na Úrade vlády SR, ale 
zatiaľ nebol vládou SR prerokovaný. V súčasnosti 
prebiehajú analýzy a rokovania ohľadom strategického 
smerovania tak významnej oblasti akou elektromobilita je 

 
stratégia Obsahuje 23 opatrení - vrátane nepriamej podpory 

majiteľov elektromobilov, resp. výhod pre nich 

 



 
OPATRENIA  
pre využitie potenciálu elektromobility  

 

 

Vypracovanie – Akčných plánov pre realizáciu navrhnutých opatrení                     
v  návrhu Stratégie rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej 
vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky 

 

Podpora vedy, výskumu a inovácií  

 

Príprava podmienok pre zahrnutie aktivít Stratégie do budúcich 
operačných programov na obdobie 2015 – 2020 a podpora efektívneho 
čerpania zdrojov z fondov EÚ pre rozvoj elektromobility 

 

 

 



 Odlíšiteľné označenie elektrických vozidiel 

 

 Zjednodušenie administratívneho procesu pri výstavbe nabíjacej 
infraštruktúry 

 

 Zvýhodnenie parkovania a vjazdu do užších centier miest a peších zón pre 
elektrické vozidlá 

 

 Nepriama podpora pre elektrické vozidlá 

 

 Zjednodušenie administratívneho procesu pri výstavbe nabíjacej 
infraštruktúry 

 

 Vyhradenie verejných parkovacích miest pre majiteľa nabíjacej infraštruktúry                
v mieste bydliska 

 

 



 
 

 
                  
 
 
 
Ing. Andrea Farkašová 
Odbor priemyselného rozvoja a investícií 
Ministerstvo hospodárstva SR 
andrea.farkasova@mhsr.sk 
(02/4854 5060   

Ďakujem za Vašu pozornosť 
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