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Model „2050 Pathways Explorer“ 

• Komplexný model

• prepája dopyt po energii, materiáloch, produktoch, pôde 
a potravinách. Ich rozumné využívanie môže viezť k zníženiu emisií 
skleníkových plynov a nastaveniu udržateľných transformačných ciest. 







Model „2050 Pathway Explorer“ – výhody a nevýhody

• Áno – zachytáva transformáciu energie a emisie skleníkových plynov 
vznikajúcich pri fungovaní spoločnosti/ekonomiky vo všetkých sektoroch

• Áno – výroba  a využitie materiálov a pôdy

• Áno – sociálne, kultúrne a behaviorálne aspekty

• Áno – najnovšie poznatky z vedy a praxe – konzultácie s odborníkmi, 
odborné štúdie

• Áno – voľne dostupný online nástroj

• Nie – scenáre nie sú predpovede

• Nie – náklady sú počítané ex-post, model nie je nákladovo optimalizovaný

• Nie - makroekonomické analýzy nie sú súčasťou modelu



Páky – „levers“ – viac ako 150 v modeli

• Lever 1 – projekcie historických trendov – BAU

• Lever 2 – Stredná úroveň 

• Lever 3 – Veľmi ambiciózny - pri súčasnom vývoji technológie a využití 
toho najlepšieho, čo v súčasnosti poznáme

• Lever 4 – Transformačné nastavenie – vyžaduje ďalšie úsilie – napr. 
zníženie nákladov niektorých technológii, výrazné zmeny správania



Model umožňuje:

• Pripraviť scenáre pre verejné politiky

• Posúdiť medzisektorovú dynamiku - Vplyv mojej diéty na 
odlesňovanie alebo výrobu produktov (jedla)

• Pochopiť ako sa nastavenia politík premietnu do ekonomiky –
spotreby výrobkov, energie ale aj emisií

• Porovnať existujúce stratégie (NÚS) s ambicióznejšími (sebou 
vytvorenými)

• Nemonetárne  - znečistenie ovzdušia, potreby zdrojov ako  dreva, 
ocele, ...



• Kontrola a doplnenie historických údajov – model zahŕňa štatistické údaje pre spotrebu 
energie pre jednotlivé sektory národného hospodárstva, ktoré boli prevzaté z databáz 
IDEES a EUROSTAT. Tieto národný tím kontroloval, prípadne dopĺňal na základe 
oficiálnych štatistických údajov, ako aj iných sektorovo špecifických dodatočných údajov 
a konzultácií s odborníkmi. 

• Nastavenie hraničných hodnôt „leverov“ (pák) – jednotlivé páky, ktoré sú súčasťou 
modelu a boli nastavené na základe hodnôt spoločných pre krajiny EÚ alebo špecificky 
pre príslušnú krajinu, sa kontrolovali a upravovali na podmienky SR.  

• Zrkadlenie oficiálnych scenárov SR – oficiálne scenáre, ktoré sú súčasťou vládou 
schválených materiálov (NECP, MH SR  2019 a NUS SR, MŽP SR 2020) boli namodelované 
v modeli „2050 Pathways Explorer“ tak, aby zrkadlili tieto scenáre.  

• Príprava (nového) bezemisného scenára ZEM – prostredníctvom nastavenia rôznych pák 
v jednotlivých sektoroch bol pripravený nový bezemisný scenár ZEM pre SR. 

• Porovnanie scenára WAM approx s bezemisným scenárom ZEM – nový scenár ZEM bol 
porovnaný s „proxy“ scenárom WAM (t.j. scenárom, ktorý bol základom pre prípravu 
NECP a NUS SR). 

• Odporúčania - na základe porovnania scenárov WAM a ZEM boli pripravené návrhy 
opatrení na dosiahnutie uhlíkovej neutrality v SR do roku 2050, a to pre každý sektor.  



Pripravené scenáre
• WEM approx– scenár zrkadliaci model WEM (With Existing Measures

– referenčný scenár), t.j. scenár s opatreniami existujúcimi do roku 
2016, ktorý bol použitý v INKEP a NÚS

• WAM approx - scenár zrkadliaci model WAM (With Additional
Measures), t.j. scenár s ďalšími opatreniami použitý INKEP a NÚS

• Zero EMission scenario (ZEM) – bezuhlíkový scenár Slovenska 
vytvorený v rámci tohto projektu, ktorý zahŕňa opatrenia pre 
dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050.

• Ambitious Scenario (AS) – scenár nastavený na dosiahnutie uhlíkovej 
neutrality do roku 2040. Scenár sa pripravuje. 



WEM



Bezemisný scenár SR - ZEM



Bezemisný scenár SR - ZEM



Budovy- ZEM



Budovy 
• Každoročne obnoviť aspoň 2,4% p.a. bytových budov a aspoň 2% p.a. nebytových budov do roku 2025.

• V roku 2050 bude zhruba 34% bytových aj nebytových budov obnovených do štandardu pasívneho domu a zhruba 54% nových 
bytových a 34% nových nebytových budov v štandarde pasívneho domu do roku 2050. 

• Zvýšiť priemernú celkovú vykurovanú podlahovú plochu bytových budov o max. 3% do roku 2050 (oproti roku 2015) na max. 33,6 
m2/osoba. 

• Udržať nárast celkovej podlahovej plochy nebytových budov do roku 2050 vo výške max. 15% (oproti roku 2015).

• Zachovať priemernú spotrebu teplej úžitkovej vody v domácnosti (do roku 2050 maximálne zvýšiť nároky o 4,5% oproti roku 2015).

• Výrazne znížiť priemernú spotrebu energie na prípravu teplej vody vo verejných budovách (do roku 2050 minimálne o 40% oproti 
roku 2015, vo verejných administratívnych a komerčných budovách dokonca o 90% oproti roku 2015).

• Podiel bytových budov vybavených klimatizačným systémom nepresiahne 20% bytového fondu do roku 2050 (oproti 1,5% 
bytového fondu v roku 2015).

• Podiel nebytových budov vybavených chladiacimi systémami stúpne na maximálne 75% fondu nebytových budov do roku 2050 
(oproti zhruba 24% nebytového fondu v roku 2015).

• Udržiavať systémy CZT tak, aby do roku 2050 do zhruba 40% bytových budov bolo teplo dodané zo systémov CZT (v porovnaní so 
zhruba 32% budov zásobovaných teplom z CZT v roku 2015). 

• Výrazne znížiť spotrebu fosílnych palív pre vykurovanie.

• Zvýšiť podiel vykurovania a prípravy teplej vody z tepelných čerpadiel na minimálne 27% z KES na vykurovanie (okrem CZT) v 
bytových budovách a 37% pri nebytových budovách do roku 2050 (oproti 3% pre bytové a 9,4% pre nebytové budovy v roku 2015).

• Dosiahnuť teplotu vykurovania v bytových budovách na 20˚C do roku 2050. Každé zníženie teploty pre vykurovanie o jeden stupeň 
znamená úsporu 6% nákladov na energiu. 

• Zabezpečiť úsporné využívanie elektrických spotrebičov (napr. biela technika, počítač, televízia) a udržať vybavenosť domácností
spotrebičmi na udržateľnej úrovni (t.j. úrovni potrebnej pre normálny beh domácnosti).



Doprava - ZEM



Doprava
Pri osobnej preprave:

• vyššie využívanie hromadnej dopravy, najmä vlakovej ( zvýšenie podielu prímestskej 
a medzimestskej autobusovej dopravy a vlakovej dopravy každá na 28%),

• vyššia obsadenosť vozidiel osobnej dopravy (priemerne 2,3 človeka na auto),

• zdieľanie automobilov,

• bicyklová či pešia doprava (20%, resp. 30% pre mestské prostredie). 

Pri nákladnej doprave:

• zvýšiť množstvo prepravovaného nákladu v autách, s cieľom znížiť počet automobilov na cestách, 

• uprednostňovať vlakovú prepravu tovarov (mierne zvýšenie na 38%),

• v mestách a na krátke vzdialenosti zvýšiť využívanie bicyklov na prepravu tovarov (10% 
prepravovaných tovarov).

Technické zlepšenia:

• zvýšenie energetickej efektívnosti vozidiel (v osobnej aj nákladnej doprave: 73%, resp. 67% podiel 
bezemisných vozidiel medzi novopredanými),

• výmena starých vozidiel s vysokými emisiami za nové – bezemisné,

• zvýšenie využívania biopalív v osobnej aj nákladnej doprave (na 50% celkových cestných palív).



ZEM - Nárast podielu cyklistickej  dopravy 
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ZEM - Skladba vozového parku nákladnej prepravy v roku 2050 



ZEM - Energetika



Existujúca a nová inštalovaná kapacita výroby 
elektrickej energie z jadra a z OZE



Energetika

• Zvýšiť kapacitu elektrární na biomasu a odpad na 1 GW.

• Zvýšiť využívanie geotermálnej energie.

• Zvýšiť kapacitu solárnych elektrární na 7,5 GW.

• Zvýšiť kapacitu veterných elektrární na 2 GW.

• Vyradiť uhoľné elektrárne (do roku 2023).

• Udržať výkonu jadrových elektrární na súčasných hodnotách až do 
roku 2050.

• Zvýšiť zachytávanie uhlíka vzniknutého spaľovaním plynu na 50%.

• Zachovať všetky vodné elektrárne.



ZEM- Priemysel



Priemysel

• Zlepšenie materiálovej a energetickej efektívnosti.

• Zníženie výroby ocele o 5%.

• Zníženie výroby hliníka o 7,5%.

• Zníženie výroby cementu o 10%.

• Mierne zníženie (do 2%) inej priemyselnej výroby – neželezných výrobkov, 
skla, keramiky, chemických výrobkov.

• Zvýšenie elektrifikácie priemyslu.

• Výrazné zvýšenie zachytávania a ukladania uhlíka.

• Zníženie využívania plastových obalov v domácnostiach o 20%.

• Zvýšenie životnosti domácich spotrebičov.



ZEM -
Poľnohospodárstvo



Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a iné 
využitie pôdy 
• Zamedzenie plytvania potravinami - znížiť nadspotrebu potravín o 

15%.

• Zníženie konzumácie bravčového a hovädzieho mäsa a hydiny o 50%.

• Zníženie potravinového odpadu: ovocie, zelenina o 63%, hovädzieho 
mäsa o 70%, bravčového o 55%, obilnín o 70%.

• Zníženie využívania umelých hnojív o 60%, kompenzácia maštaľným 
hnojom.

• Zníženie degradácie lesov.


