
Slovenská asociácia pre elektromobilitu
Od roku 2012 hlas elektromobility na Slovensku



Naši členovia
Väčšina spoločností pôsobiacich v elektromobilite na Slovensku



Benefity členstva
Spoločne formujeme odvetvie elektromobility 

Platforma pre networking a spoluprácu firiem 
z odvetvia elektromobility

Networking a spolupráca

Informácie o trhu a sledovanie 
legislatívnych pravidiel

Prehľad o trhu

Budovanie povedomia, komunikácia s 
médiami a medzinárodné projekty

Osveta, vizibilita a projekty

Participácia na tvorbe legislatívy a 
politík v SR a EÚ

Lobing a legislatíva



Politika a legislatíva
Našou prioritou je spolupráca so štátnymi orgánmi pri výstavbe nabíjacích 
staníc, zavádzaní podpory pre elektromobily a pri tvorbe legislatívy a pravidiel

Výstavba nabíjacej infraštruktúry financovanej z Plánu obnovy

Národná stratégia pre podporu elektromobility „Akčný plán 2.0“

Podporné a daňové opatrenia pre rozvoj trhu s elektrickými vozidlami

Nová regulačná politika a pravidlá na trhu s elektrinou

Rôzne pravidlá (napr. protipožiarna ochrana, parkovanie v mestách)



Osveta a projekty
Našou prioritou je popularizácia elektromobility medzi širokou verejnosťou, 
štátnou správou a médiami, podpora vizibility členov ako aj príprava projektov 
zameraných na trh a inovácie 

Kampane a osveta na sociálnych sieťach

2. séria SEVA podcastu “Na plný prúd“

Mediálne výstupy a tlačové správy

Národné batériové centrum

Reporty a informačné materiály



Medzinárodné projekty
Projekty na podporu 
networkingu, R&D a 
transformácie v doprave v 
rámci EÚ programov

AVERE
Participácia na lobingu k 

novej legislatíve EÚ a 
prehľad o pripravovaných 

zmenách ako člen Európskej 
asociácie pre elektromobilitu

CEE Green Transport Initiative
Networking v regióne CEE a 
lobing regionálnych záujmov 

smerom na inštitúcie EÚ ako člen 
regionálnej platformy CEE GTI

Spolupráca v EÚ
Našou prioritou je medzinárodná spolupráca v rámci regionálnej a európskej 
siete. Cieľom je ovplyvňovať legislatívu, získavať najnovšie informácie pre členov 
a podporovať networking so zahraničnými partnermi



Pridajte sa k ostatným v odvetví

Slovenská asociácia pre elektromobilitu
Špitálska 10, 811 08 Bratislava

Patrik Križanský
riaditeľ
krizansky@seva.sk
+421 915 695 617

a formujte prostredie elektrickej mobility!


