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Iniciatíva v rámci EÚ :

V apríli v roku 2010 prijala Komisia stratégiu pre čisté a energeticky úsporné
vozidlá, v ktorom zdôraznila potenciál elektromobilov.

Iniciatíva MH SR : 
Vychádzajúc z hlavných princípov priemyselnej politiky SR - integrovaný
prístup k technológii a životnému prostrediu, lepšie sociálne a ekonomické
podmienky a dostupnosť nových vozidiel pre širokú skupinu zákazníkov, vidíme
priestor hlavne v motivačných opatreniach nielen pre výrobcov, ale i pre
zákazníkov.

MH SR víta a plne podporuje všetky aktivity v oblasti automobilovej výroby a jej
ekologizácie so zámerom vybudovania environmentálne priaznivejšej
ekonomiky a výroby nových ekologických automobilov

Prvý okrúhly stôl k téme E-mobilita, 22. 08. 2011

Cieľ - vytvorenie pracovnej skupiny „Slovenská platforma pre E-mobilitu“.

Podporné aktivity 

23. 01. 2012



Slovensko a E-mobilita
Rozvoj elektromobility so sebou prináša impulz pre modernizáciu elektrizačnej sústavy

Potenciál SR v tomto odvetví zabezpečuje:

� prítomnos ť troch automobilových výrobcov

� sieť dodávate ľov

� istá elektrotechnická tradícia

� istá tradícia chemického priemyslu
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Agenda E-mobility bola na základe listu predsedníčky
vlády SR, pani Ivety Radičovej, zo dňa 6. októbra 2011
zastrešená pod rezort

Ministerstva hospodárstva SR
sekciu stratégie
odbor priemyslu a inovácií

Záštita - E-mobility
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- Spolupráca so Spolkovým ministerstvom hospodárstva a technológií
v oblasti elektromobility

- Usporiadanie „okrúhleho stola“ k príprave vytvorenia slovenskej
platformy pre E-mobilitu

- Usporiadanie dnešnej konferencie, ktorá má za cieľ vytvoriť
pracovnú skupinu „Slovenská platforma pre E-mobilitu“, ktorej
založenie je plánované v I. polroku 2012

Aktivity odboru priemyslu a inovácií v oblasti 
E-mobility

23. 01. 2012



23. 01. 2012

� Vytvorenie „Slovenskej platformy pre E-mobilitu“, podľa
zahraničných vzorov - napr. Národná platforma pre E-mobilitu,
resp. Berlínska platforma pre E-mobilitu, ako poradného orgánu s
termínom - I. polrok 2012.

Vízia

� Úsilie je potrebné smerovať najmä do vývoja, výskumu
a následne výroby ekologických a lacnejších vozidiel s cieľom
zrýchlenej obnovy vozidlového parku.

� Podmienkou je vybudovanie dostupnej siete staníc.

� Je potrebné zadefinovať fázu trhovej prípravy a rozbehu
E-mobility na Slovensku.

Platforma na Slovensku



- zvýšenie kvalifikovanej pracovnej sily v oblasti
elektromobility

- zvýšenie investícií do oblasti výskumu a vývoja
technológií

- sústrediť sa predovšetkým na vývoj zdroja - batérií
a rozvoj potrebnej infraštruktúry - systém nabíjania

E-mobilita – súčasné výzvy
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Nezabúdajme na fakt, že odmenou za správne skĺbenie 
ekonomiky, ekológie, techniky a logistiky bude zvýšená kvalita 

nášho života

Ďakujem za Vašu pozornosť!
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