
 

 
CHANGE BEST NEWS 

Podpora a rozvoj energetických služieb  (EES) na trhu - príklady dobrej praxe a zmien v podnikaní 
energetických služieb, stratégií a podporných politík a opatrení v rámci implementácie smernice 2006/32/ES 
o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách 
 
 

Projekt ChangeBest  
Podpora rozvoja  trhu s energetickými 
službami , čo to znamená v praxi? 
Stručne, projekt bude prispievať, k 
implementácii smernice EÚ o efektívnosti 
pri používaní energie a následných 
národných zákonov (zákon o energetickej 
efektívnosti), kde hlavným cieľom je 
stimulácia trhu a energetických 
spoločností poskytujúcich energeticke 
služby pre zvýšenie energetickej 
efektívnosti. 
 
 
 

Hlavné cieľe  projektu 
 Asistencia energetickým spoločnostiam k vstupu na trh  business to business (B2B)  

a  business to customer (B2C)  
 Prispievať k vývoju trhu energetických služieb zameraných na zvýšenie energetickej 

účinnosti 
 Prezentácia úspešných projektov a skúseností pri implementácii zákona o 

energetickej efektívnosti s iných krajín EÚ  
 
V strednodobom horizonte ovplyvniť rozvíjajúci sa  trh s účelom: 
 Postupnej transformácie trhu zameranej na energeticky účinné technológie a služby 

aktivovaním potenciálnych dodávateľov energetických služieb 
 Vývoj postupov a metodík a konkrátnych návrhov pre zlepšenie energetických 

služieb, pri zaistení konzistentnej európskej a národnej legislatívy 
 PODPORA vzniku ESCOs – spoločností poskytujúcich energetické služby, 

zameraných na dosiahnutie vyššej 
energetickej účinnosti 

 Vytvorenie Európskej siete (asociácie) 
spoločností poskytujúcich ES 

 
 

 

Energy Efficiency Services. How and to which extent the EES market 
could be further developed? 

ChangeBest prispieva k vývoju a implementácii 
smerníce o energetickej účinnosti 

Energetické služby .Ako daľej s vývojom energetických 
služieb na podporu zvýšenia energetickej účinnosti? 
d l d? 



Príprava národnej správy o službách energetickej efektívnosti 
 
Správa je rozdelená na tri hlavné časti: 
 Prehľad  o rozvoji národného trhu ES  
 Analýza trhu a príležitostí pre energetické spoločnosti  
 Produkty ES a stratégie v podnikaní ES, úspešné modelové projekty  
 

 
www.changebest.eu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Čo bude 
hlavným produktom projektu ChangeBest ? 
 Národná správa 

/správy z 
jednotlivých krajín 
o situácii na ES 
trhoch, vrátane 
celkovej analýzy 
EU a dobrých 
príkladoch  

 Správa o situácii 
partnerov projektu 
v zúčastnených 
krajinách 

 Správa a analýza 
legislatívy a 
opatrení pre 
podporu ES a 
energetickej 
efektívnosti 

 Súbor daľších 
 webpage  projektu  ChangeBest   

Energy 
efficiency 
measures 

Measurement 
and targeting 

Optimisation 
and technical 

operation 

Implementation: 
- Operation 

- Supervision Financing and 
subsidies 

Technical 
planning 

Identification 
of measures 

Awareness 
rising 

 



analýz trhu a jeho segmentov, s odporúčaním pre zmenu národných legislative 
 Organizovanie Workshopov 
 Web stránka projektu 
 Koncept pre  európsku sieť spoločností ESCO ( spoločnosti poskytujúce energetické 

služby)  
 Európska konferencia projektu 
 

Partneri  projektu  
Projektu ChangeBest sa zúčastnuje celkovo 20  partnerov zo  17 členských štátov EÚ,  
daľších minimálne  45 partnerov z praxe, subdodávateľov a ďalších externých odborníkov 
pre energetickú efektívnosť a energetické služby.  
 
 

 
 

 Konzorcium  projektu 
Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energy   DE 
e7 Energie Markt Analyse GmbH     AT 
SEVEn         CZ 
ESB - Energy Saving Bureau      EE 
ARMINES -        FR 
EDF – Electricity of France      FR 
ASEW -          DE 
ULUND - Lund University      SE 
HELESCO S.A.        EL 
eERG - Politecnico di Milano - Energy Department   IT 
Ekodoma        LV 
ISR – University of Coimbra      PT 
ECN - Energy research Centre of the Netherlands   NL 
BSREC - Black Sea Regional Energy Centre    BL 
Energy Piano        DK 
REACM - Regional Energy Agency of Central Macedonia   EL 
KISE - Krakow Institute for Sustainable Energy   PL 
CESys - Center for Energy Systems      SK 
IJS - Jozef Stefan Institute – Energy Efficiency Centre    SL 
ESCAN, S.A.        ES 
 

 
 
Center for Energy Systems 
www.cesys.sk 
Hviezdoslavova 12, 917 00 Trnava 

http://www.cesys.sk/�


Slovak Republic 
Contact: Lubomir Tomik 
Lubos.tomik@cesys.sk 
Tel. 00421(0)33 5515 753 
Fax. 00421(0)33 5515 755 

 
 
The authors are solely responsible for this publication. It does not represent the opinion of the European Community and 
the European Community is not responsible for any use that might be made of data appearing therein. Access to and use 
of the contents in this publication is at the user‘s own risk. Damage and warranty claims arising from missing or incorrect 
data are excluded. The authors bear no responsibility or liability for damage of any kind, also for indirect or consequential 
damages resulting from access to or use of this publication. 
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