
Energetická 

efektívnosť, sloboda

a investície s 

garantovanou 

úsporou



EÚ presadzuje ambiciózne ciele v 

oblasti energetiky, priemyslu a 

životného prostredia

Nárast cien elektrickej energie 

sprevádzaný výraznou volatilitou

Tlak na optimalizáciu spotreby 

elektrickej energie vo verejnom sektore 

aj súkromnej sfére

Zvýšená potreba investícií spojených 

s dekarbonizáciou, ktoré musí niekto 

zaplatiť

Udržateľnosť, Investície 
do HIM a Úspory energií 

majú spoločného 
menovateľa

ENERGETICKÉ 
ÚSPORY SO 
ZÁRUKOU



5 P

Poradíme

Postavíme 

Pre-financujeme

Prevádzkujeme

Postaráme sa

Obálka budov + TZB

Fasáda, strecha, okná (obálka)

Teplo 

Chlad

Vzduchotechnika/Klíma

Osvetlenie

Odpadové teplo

Voda

Stlačený vzduch/plyny

Fotovoltika

ENERGETICKÉ SLUŽBY

❑ Inteligentné a komplexné riešenia na kľúč

❑ V prípade záujmu a štúdie uskutočniteľnosti ručíme za
návratnosť investície formou Garantovanej Energetickej
služby (GES)

❑ GES vrátane modernizácie technologického zariadenia
budov (TZB) resp. inovácií

❑ Financovanie našich projektov pre Vás



Nezávislosť

Fixácia

Dekarbonizácia

Financovanie

Garancia

EPC

Úspora

SLOBODA



Firmy s energeticky náročnou výrobou a prevádzkou

Firmy, ktoré historicky nedostatočne investovali do energetiky

Firmy, ktoré nevedia získať dlhodobý investičný úver na technológie súvisiace s energiami

VÝHODNÉ PRE

EKONOMIKA „GES“ PROJEKTOV

Individuálny prístup

Komplexnosť

Spoľahlivosť

Úspora

Finančný servis

Profesionalita



Sme dlhoročný poskytovateľ

energetických riešení

Realizátor najväčšieho slov. projektu 

GES

Ocenený najlepší projekt energetickej 

efektívnosti EFEKTIA 2019

Poskytovateľ komplexných „state of 

the art“ riešení, člen silného 

konzorcia 

Garantované energetické služby

Energetické audity, analýzy a expertné služby

Energetický dispečing (monitoring/management)

Generálny dodávateľ stavebno-montážnych prác

Fotovoltika

NAŠA ŠPECIALIZÁCIA



ČEZ ESCO je jedným z najväčších

poskytovateľov komplexných

energetických služieb v regióne

strednej Európy, ktorý poskytuje

riešenia pre svojich klientov

prostredníctvom energetických

služieb šitých na mieru vrátane

energetickej optimalizácie.

Slovenský plynárenský priemysel

(SPP) je najväčším

a najvýznamnejším slovenským

dodávateľom energií.

ESCO SLOVENSKO

❑ e-Dome a.s. je súčasťou silnej energetickej

skupiny ESCO Slovensko JV - ČEZ ESCO

a SPP

❑ ESCO Slovensko silný partner, ktorý kladie

dôraz na životné prostredie aj ekonomickú

efektívnosť.



REFERENCIE

Nemocnice

Kultúrne budovy

Administratívne budovy

Obchodné centrá

Priemyselné budovy
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http://www.e-dome.sk/

