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Charakteristika a význam OZE

� OZE - zdroje energie budúcnosti

� Dynamicky sa rozvíjajúce

� Alternatíva ku obmedzeným fosílnym zdrojom

� Minimálny negatívny vplyv na životné prostredie

� Využívaním sa znižuje produkcia CO 2 a ostatných škodlivých emisií – utlmujúci 
vplyv na klimatické zmeny

� Trvalo udržate ľný zdroj, rozvoj

� Nevyčerpate ľný zdroj

� Decentrálny zdroj

� Sebestačnos ť

� Zaujímavý potenciál v SR a možnosti jeho využitia

� Ekonomické a sociálne výhody

� Rozvoj podporovaný EÚ
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Charakteristika a význam OZE

� Dynamicky sa rozvíjajúce

Svetová produkcia obnovite ľnej elektriny pod ľa regiónov s prognózou 
do budúcnosti
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Charakteristika a význam OZE

� Dynamicky sa rozvíjajúce
Novo nainštalované energetické zdroje v Európe v roku  2009 (OZE 62%)
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Charakteristika a význam OZE

� Dynamicky sa rozvíjajúce

Prírastok fotovoltickej kapacity v jednotlivých svet ových regiónoch v 
GW v minulých rokoch a prognóza do budúcich
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Charakteristika a význam OZE

� Dynamicky sa rozvíjajúce
Elektrická energia z novo inštalovaných OZE má potenc iál nahradi ť
fosílnu
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Charakteristika a význam OZE

� Alternatíva ku obmedzeným fosílnym zdrojom

Globálne využitie tepla z obnovite ľných zdrojov energie 

(vrátane komer čného tepla)
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Charakteristika a význam OZE

� Alternatíva ku obmedzeným fosílnym zdrojom

Príspevok OZE na krytie spotreby elektriny v TWh



17

Charakteristika a význam OZE

� Minim álny negatívny vplyv na životné prostredie

Biomasa – vznik NOx pri spa ľovaní, prípadne dechtov

Slnečná energia – fotovoltika – nulový vplyv pri výrobe EE, 

minimálny pri procese výroby článkov na báze kadmia a teluridu

Vodná energia – ve ľké vodné elektrárne – stavebné úpravy majú vplyv na zmen u krajiny a

život v riekach najmä na migráciu rýb – rieši sa osob itými cestami pre

ryby

– malé vodné elektrárne – v porovnaní s klasickými zdroj mi minimálne

vplyvy

Geotermálna energia – vysoký podiel minerálnych láto k z vrtov pôsobí na okolité prostredie

agresívne, je potrebná spätná injektáž vody – teda dva vrty spolu

Veterná energia – VE zaberajú len minimálnu plochu a ok olitú pôdu

– prevádzková hlu čnos ť
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Charakteristika a význam OZE

� Využívaním sa znižuje produkcia CO 2 a ostatných škodlivých 
emisií – utlmujúci vplyv na klimatické zmeny
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Charakteristika a význam OZE

� Trvalo udržate ľný zdroj, rozvoj 
- taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné
životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie
ekosystémov.

Tri základné atribúty udržateľného rozvoja:
· sociálna spravodlivosť pri využívaní a rozdeľovaní prírodných zdrojov,
· environmentálne akceptovateľný rozvoj ekonomiky (symbióza),
· nárok na adekvátnu kvalitu životného prostredia a života (akceptovateľnosť).
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Charakteristika a význam OZE

� Nevyčerpate ľný zdroj



23

Charakteristika a význam OZE

� Nevyčerpate ľný zdroj
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Charakteristika a význam OZE

� Decentrálny zdroj - Decentralizovaná výroba EE a tepla
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Charakteristika a význam OZE

� Sebestačnos ť
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Charakteristika a význam OZE

� Sebestačnos ť

Feldheim je jedna z prvých obcí v Nemecku,

ktorá získava všetku energiu z obnovite ľných

zdrojov. Veterné turbíny (43) a dve výrobne na biopl yn

a biomasu zais ťujú teplo, elektrinu, pracovné miesta,

ale dedina vzbudzuje aj pozornos ť tisícov turistov.

Obyvatelia majú vlastnú sie ť

Veterný park sa postupne začal rozširovať a miestni sa rozhodli prenajať si časť distribučnej siete od 
energetického koncernu E.ON, na ktorú bola dedina vtedy napojená. Spoločnosť však ponuku odmietla a 
dedina tak v spolupráci s mestom Treuenbrietzen, pod ktoré spadá, a nemeckou spoločnosťou 
pôsobiacou v oblasti veternej energie Energiequelle GmbH vybudovala vlastnú rozvodnú sieť. Na 
financovanie projektu za pol milióna eur okrem pôžičiek prispela aj väčšina feldheimských domácností. 
Každá si za 3.000 eur kúpila podiel v obecnej spoločnosti a teraz spoločne s Energiequelle sieť vlastnia. 
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Charakteristika a význam OZE

� Zaujímavý potenciál v SR a možnosti jeho využitia
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Charakteristika a význam OZE

� Ekonomické a sociálne výhody
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Charakteristika a význam OZE

� Rozvoj podporovaný EÚ

ZÁVÄZOK SR V OBLASTI PODPORY OZE

Do roku 2020 by malo Slovensko zvýšiť podiel obnovite ľných zdrojov
energie z hrubej konečnej spotreby energie na 14% čo je v porovnaní

s EÚ cieľom 20% považované za mierny cieľ
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Charakteristika a význam OZE

� Ciele  SR do roku 2015
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Charakteristika a význam OZE

� Rozvoj podporovaný EÚ

EREC, Európska rada pre obnoviteľné zdroje energie, je zastrešujúca 
organizácia hlavný európsky priemysel obnoviteľných zdrojov energie, 
obchodné a výskumné združenia pôsobiace v 
oblasti fotovoltiky, malých vodných elektrární, solárnej energie, bioenergie, 
oceánu a morí, geotermálnej, veternej energie a solárnej tepelnej energie. 
Predstavuje odvetvie s ročným obratom viac ako 70 billion € a viac ako 
550 tisíc zamestnancov. 
EREC zdieľa svoje kancelárie so svojimi členskými asociáciami v oblasti 
obnoviteľných zdrojoch energie v historickej budove v Bruseli:

European Renewable Energy Council
Renewable Energy House

Rue d’Arlon 63-67 - B-1040 Brussels, Belgium
T: +32 2 546 1933 - F: +32 2 546 1934

E: erec@erec.org - I: www.erec.org
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Charakteristika a význam OZE

� Rozvoj podporovaný EÚ

EREC’ members:
AEBIOM (European Biomass Association)
EGEC (European Geothermal Energy Council)
EPIA (European Photovoltaic Industry Association)
EREF (European Renewable Energies Federation)
ESHA (European Small Hydropower Association)
ESTELA (European Solar Thermal Electricity Association)
ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation)
EUBIA (European Biomass Industry Association)
EU-OEA (European Ocean Energy Association)
EUREC Agency (European Association of Renewable
Energy Research Centres)
EWEA (European Wind Energy Association)
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Charakteristika a význam OZE

� Rozvoj podporovaný EÚ

Čo je potrebné urobi ť, aby sa dosiahli ciele pre rok 2020? (SR 14%)
Členské štáty by mali dokon čiť transpozíciu smernice o obnovite ľných 
zdrojoch energie čo najskôr a mali by zvýšiť svoje úsilie pri riešení
prekážok, ktoré bránia využívanie energie z obnoviteľných zdrojov 

• prijať opatrenia na zníženie administratívnej zá ťaže a meškanie ;
• rozvoj elektrickej siete a lepšiu integráciu obnovi teľných zdrojov          
energie na trh;
• aby režimy podpory viac stabilné a transparentné, al e aj nákladovo 
efektívne a trhovo orientované.
Vedenie EK pre energetiku plánuje podporné programy a reformy 
predpokladané v tomto roku, ktoré majú za cieľ zabezpečiť, že táto pomoc 
bude nákladovo efektívna a bude pomáhať výrobe energie z obnoviteľných 
zdrojov integrovať sa do trhu s energiou.
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Druhy OZE a potenciál využitia na Slovensku
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Druhy OZE a potenciál využitia na Slovensku

� Energia z biomasy
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Druhy OZE a potenciál využitia na Slovensku

� Energia z biomasy  - stav 2009
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Druhy OZE a potenciál využitia na Slovensku

� Energia z bioplynu

Hlavné suroviny použiteľné pre anaeróbny rozklad a ich zdroje v SR je možné rozdeliť nasledovne:

1.na poľnohospodársky sektor:

- živočíšnu a poľnohospodársku biomasu, 
hnojivo - bioplyn ,

2.na sektor odpadov :

- komunálny a priemyselný odpad –
skládkový plyn ,

- čističky odpadových vôd - kalový plyn ,
- drevný odpad - drevný plyn,
- gumárenský a plastový odpad –
pyrolýzny plyn.
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Druhy OZE a potenciál využitia na Slovensku

� Energia z bioplynu
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Druhy OZE a potenciál využitia na Slovensku

� Energia z bioplynu  - stav 2009
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Druhy OZE a potenciál využitia na Slovensku

� Vodná energia
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Druhy OZE a potenciál využitia na Slovensku

� Vodná energia
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Druhy OZE a potenciál využitia na Slovensku

� Geoterm álna energia
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Druhy OZE a potenciál využitia na Slovensku

� Geoterm álna energia
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Druhy OZE a potenciál využitia na Slovensku

� Slnečná energia
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Druhy OZE a potenciál využitia na Slovensku
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Druhy OZE a potenciál využitia na Slovensku

� Veterná energia
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Druhy OZE a potenciál využitia na Slovensku

� Veterná energia
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Druhy OZE a potenciál využitia na Slovensku

� Veterná energia

Zdroj: SHMÚ
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Legislatívna podpora OZE v SR

• Energetická politika (MH SR január 2000, 2006)

• Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov (MH SR 2010)

• Zákon 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko
účinnej kombinovanej výroby v znení neskorších predpisov
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Legislatívna podpora OZE v SR

Zákon č. 309/2009 z 19. júna 2009 o podpore obnovite ľných zdrojov energie a vysoko 
účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niekt orých zákonov
Účinnosť od 1. 9. 2009
Tento zákon ustanovuje:
a) spôsob podpory a podmienky podpory výroby:
1. elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
2. elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
3. biometánu;
b) práva a povinnosti výrobcov:
1. elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
2. elektriny kombinovanou výrobou,
3. elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
4. biometánu;
c) práva a povinnosti ďalších účastníkov trhu s elektrinou a plynom.

1.Zákon č. 492/2010 Z. z., - definícia biopaliva a stanovenie požiadaviek pre pridávanie biopaliva do motorových palív
Účinnosť od 1. 1. 2011

2.Zákon č. 558/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko 
účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- obmedzenie podpory pre výrobu elektriny zo slne čnej energie
Účinnosť od 1. 2. 2011 resp 1.4.2011

3.Zákon č. 136/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. a  zákon č. 276/2001 Z. z.
- implementácia smernice 2009/28/ES
Účinnosť od 1. 5. 2011

4.Zákon č. 189/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. a  zákon č. 276/2001 Z. z.
- malý výrobca elektriny z OZE
Účinnosť od 1. 8. 2012
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Legislatívna podpora OZE v SR
5.Zákon č. 373/2012 Z. z.,
- núdzové zásoby – biopalivá
Účinnosť od 1. 1. 2013

6.Zákon č. 30/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009
- výkon fotovoltických elektrární (štítkový údaj),
- zrušenie obmedzenia množstva elektriny pre doplatok  (teplo pre technologické ú čely – 40% podiel),
- obmedzenie výkonu pre podporu fotovoltiky a hydroene rgetiky, obmedzenie doplatku pre rekonštrukcie,
- zánik práva na podporu na základe uloženia pokuty,
Účinnosť od 1. 3. 2013 resp. 1.7.2013

7.Zákon č. 218/2013 Z. z.,
núdzové zásoby – biopalivá
Účinnosť od 1. 8. 2013

8.Zákon č. 382/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko 
účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 
Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z.
Účinnosť od 1. 1. 2014

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon upravuje podmienky na podnikanie 
v energetike, prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike, opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávky 
elektriny a plynu a fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom, práva a povinnosti osôb, ktorých práva a povinnosti 
môžu byť dotknuté účastníkmi trhu v energetike, výkon štátnej správy v energetike a výkon štátneho dozoru a kontroly nad podnikaním 
v energetike.
Účinnosť od 1.09.2012 (Novelizovaný 1. 09. 2012 )

Oznámenie Ministerstva zahrani čných vecí Slovenskej republiky č. 174/2011 Z. z. o uzavretí
Štatútu Medzinárodnej agentúry pre obnovite ľnú energiu (IRENA)
Oznámenie informuje o zriadení Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu, ktorej cieľom je podporovať široké a zvýšené zavádzanie 
a trvalo udržateľné využívanie všetkých foriem obnoviteľných zdrojov energie. V štatúte agentúry, podpísanom dňa 26. januára 2009 
v Bonne, sú okrem iného definované obnoviteľné zdroje energie, opísané aktivity, pracovný program a projekty agentúry, podmienky 
členstva, jej hlavné orgány: zhromaždenie, rada a sekretariát, rozpočet, právna subjektivita, výsady a imunita.



56

Legislatívna podpora OZE v SR

Aktuálne legislatívne podmienky pre nové investície do OZE

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon č. 309/2009 Z.Z. o podpore OZE a VÚ KVET doplnený novelizáciami 
posledná je zákonom č. 382/2013 Z.z.

Vyhláška URSO č.221/2013 
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Legislatívna podpora OZE v SR

Zákon č. 309/2009 Z. z. 
§ 3 ods. 3 písm. a) a b) - obmedzenie inštalovaného v ýkonu pre 

podporu

3) Podpora podľa odseku 1 písm. b) a c) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny

a) s celkovým inštalovaným výkonom do 125 MW,

b) s celkovým inštalovaným výkonom do 200 MW, ak je elektrina vyrábaná vysoko účinnou
kombinovanou výrobou a energetický podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší
ako 30 % alebo energetický podiel plynov vznikajúcich ako vedľajší produkt v metalurgickom
výrobnom procese v palive je vyšší ako 40 %;
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Legislatívna podpora OZE v SR

Zákon č. 309/2009 Z. z. 
§ 3 ods. 4 – obmedzenie množstva elektriny pre podpor u doplatkom

4) Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa vzťahuje na

a) všetku elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny 
s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW vrátane,

b) všetku elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení na kombinovanú
výrobu s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW vrátane,

c) elektrinu zodpovedajúcu pomernému množstvu celkovej vyrobenej elektriny v zariadení
výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW, pričom pomer sa počíta ako 
podiel 5 MW k celkovému inštalovanému výkonu,

d) celú výrobu elektriny v zariadení výrobcu elektriny využívajúcom ako zdroj veternú energiu s 
celkovým inštalovaným výkonom do 15 MW vrátane,
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Legislatívna podpora OZE v SR

Zákon č. 309/2009 Z. z. 
§ 3 ods. 4 – obmedzenie množstva elektriny pre podpor u doplatkom

4) Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa vzťahuje na

e) elektrinu zodpovedajúcu pomernému množstvu celkovej vyrobenej elektriny v zariadení výrobcu
elektriny využívajúcom ako zdroj veternú energiu s celkovým inštalovaným výkonom nad 15 MW,
pričom pomer sa počíta ako podiel 15 MW k celkovému inštalovanému výkonu,

f) všetku elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou s celkovým inštalovaným
výkonom nad 5 MW, ak podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z 
využiteľného tepla,

g) všetku elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenú kombinovanou výrobou s celkovým
inštalovaným výkonom nad 5 MW, ak podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako
20 % a podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,
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Legislatívna podpora OZE v SR

Zákon č. 309/2009 Z. z. 
§ 3 ods. 4 – obmedzenie množstva elektriny pre podpor u doplatkom

4) Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa vzťahuje na

h) všetku elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenú v zariadení na kombinovanú výrobu s
celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW, ak podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je
vyšší ako 30 % a podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného
tepla, (do 31. decembra 2014)

h) všetku elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenú v zariadení na kombinovanú výrobu s
celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW, ak podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je
vyšší ako 30 % a podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného
tepla, (od 1. januára 2015 do 31. decembra 2018)

j) všetku elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou s celkovým inštalovaným
výkonom nad 5 MW, ak energetický podiel plynov vznikajúcich ako vedľajší produkt v
metalurgickom výrobnom procese v palive je vyšší ako 40 %.
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Legislatívna podpora OZE v SR

Zákon č. 309/2009 Z. z. 
§ 6 ods. 5 a 6 – pevná cena alebo investi čná pomoc

5) Podpora pod ľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) sa neposkytuje , ak pri výstavbe, rekonštrukcii alebo
modernizácii zariadenia na výrobu elektriny1) bola poskytnutá podpora z podporných
programov financovaných z prostriedkov štátneho roz počtu.

Ustanovenie § 6 ods. 5 sa vzťahuje na výrobcu elektriny, na výstavbu, rekonštrukciu alebo 
modernizáciu zariadenia, ktorému bola poskytnutá podpora z podporných programov
financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu po 1. januári 2014 .
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Legislatívna podpora OZE v SR

Zákon č. 309/2009 Z. z. 
§ 6 ods. 5 a 6 – pevná cena alebo investi čná pomoc

6) Odsek 5 sa nepoužije, ak poskytnutá podpora z podporných programov financovaných zo
štátneho rozpočtu bola použitá na realizáciu opatrení na zabezpečenie plnenia emisných limitov
zariadení podľa osobitného predpisu 15a) alebo ak bola z prostriedkov štátneho rozpočtu
poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu.15aa).

15a) § 4 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
15aa) Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.“.
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Legislatívna podpora OZE v SR

Zákon č. 309/2009 Z. z. 
§ 3 ods. 7 – rekonštrukcia, modernizácia

7) Rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny musí
zabezpečiť technologické zhodnotenie zariadenia spočívajúce najmä v preukázateľnom

zvýšení účinnosti,
zvýšení inštalovaného výkonu,
znížení vlastnej spotreby energie alebo
znížení strát a nákladov na výrobu elektriny,
ktoré výrobca preukáže znaleckým posudkom .

Ukončenie rekonštrukcie alebo modernizácie zariadenia na výrobu elektriny
preukazuje výrobca elektriny právoplatným kolaudačným rozhodnutím alebo
znaleckým posudkom, v ktorom sa uvedie dátum, kedy bola rekonštrukcia
alebo modernizácia ukončená, ak kolaudácia stavby nebola potrebná.
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Legislatívna podpora OZE v SR

Zákon č. 309/2009 Z. z. 
§ 3 ods. 7 – rekonštrukcia, modernizácia

obmedzenie výšky doplatku podľa nákladov na rekonštrukciu v porovnaní s nákladmi na obstaranie 
novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny
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Legislatívna podpora OZE v SR

Zákon č. 309/2009 Z. z. 
4a – výroba elektriny z malého zdroja

1) Výrobca elektriny z malého zdroja, ktorého výroba elektriny sa nepovažuje za podnikanie 
pod ľa osobitného predpisu , 11a) má pri splnení podmienok podľa odseku 2 právo na

a) bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy v mieste, ktoré je identické s existujúcim 
odberným miestom,

b)    bezplatnú montáž určeného meradla, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi 
fázami v reálnom čase,

c)    bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri 
strate napätia v distribučnej sústave, ak je možná prevádzka malého zdroja počas 
beznapäťového stavu v distribučnej sústave, keď je elektrická inštalácia odberného miesta a 
zdroja na výrobu elektriny mechanicky oddelená od distribučnej sústavy.
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Legislatívna podpora OZE v SR

Zákon č. 309/2009 Z. z. 
4a – výroba elektriny z malého zdroja

11a)   § 4 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v malom zdroji výrobcom, ak si neuplatňuje 
podporu doplatkom podľa osobitného predpisu a ktorý je zároveň odberateľom elektriny v 
domácnosti a jeho ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej
spotreby odberného miesta prepočítanej na základe priemernej dennej spotreby podľa 
posledného vyúčtovania odberateľa v domácnosti. Pri nových odberných miestach sa 12-
mesačná skutočná spotreba elektriny nahradí projektovanou ročnou spotrebou elektriny 
uvedenou v stavebnom povolení.
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Legislatívna podpora OZE v SR

Zákon č. 309/2009 Z. z. 
4a – výroba elektriny z malého zdroja

2) Podmienky podľa odseku 1 sú

a) celkový inštalovaný výkon malého zdroja nepresiahne hodnotu, ktorú zabezpečuje istenie 
16 A    na jednej fáze,

b) podanie oznámenia o pripojení do distribučnej sústavy, ktoré obsahuje
1. kladné stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy o rezervovanej kapacite na 

pripojenie malého zdroja,
2. vyhlásenie o zhode na striedač a generátor,
3. potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané
osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a ods. 2
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Legislatívna podpora OZE v SR

Zákon č. 309/2009 Z. z. 
4a – výroba elektriny z malého zdroja

3) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zaslať stanovisko k rezervovanej kapacite na
pripojenie malého zdroja s platnosťou šesť mesiacov do 10 pracovných dní odo d ňa
doru čenia žiadosti o stanovisko . Vzor žiadosti zverejní prevádzkovateľ distribučnej sústavy na
svojom webovom sídle.

4) Činnosti podľa odseku 1 je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ distribučnej sústavy, na ktorého
území je malý zdroj inštalovaný, najneskôr do piatich pracovných dní odo d ňa doru čenia
oznámenia o pripojení malého zdroja .

5) Výrobca alebo ním poverená osoba písomne alebo elektronicky oznámi prevádzkovateľovi 
distribučnej sústavy, na ktorého území je malý zdroj inštalovaný, najneskôr dva dni vopred,
termín uvedenia malého zdroja do prevádzky .
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Legislatívna podpora OZE v SR

Zákon č. 309/2009 Z. z. 
4a – výroba elektriny z malého zdroja

6) Výrobca elektriny z malého zdroja oznámi do 10 pracovných dní prevádzkovateľovi distribučnej
sústavy uvedenie malého zdroja do prevádzky. Oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu
pobytu fyzickej osoby, dátum inštalácie a opis malého zdroja. Ak si výrobca elektriny nesplní
povinnosť podľa prvej vety, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený ho odpojiť.

7) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zasiela úradu a organizátorovi krátkodobého trhu 
s  elektrinou údaje o inštalovanom výkone malého zdroja do 10 pracovných dní po skončení
polroka.

8) Výrobca elektriny z malého zdroja stráca právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c), ak mu
bola poskytnutá podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho 
rozpočtu.
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Legislatívna podpora OZE v SR

Podmienka získania 100%-nej výšky výkupnej ceny EE:

Výroba EE v Bioplynových staniciach spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou 

a elektrinu z plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy

a) Ak je meraná technologická spotreba

Výroba tepla – technologická spotreba (ohrev fermentorov) 25% = využiteľné teplo a

z neho 50 % na dodávku využiteľného tepla 

b) Ak nie je meraná technologická spotreba

Výroba tepla – technologická spotreba (ohrev fermentorov) 15% = využiteľné teplo a

z neho 50% na dodávku využiteľného tepla

Výroba EE vysokoúčinnou kombinovanou výrobou s inštalovaným výkonom nad 5MW

Teplo dodané na technologické účely je maximálne 40% z využiteľného tepla

Aktuálne zmeny v zákone o OZE
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Legislatívna podpora OZE v SR

Výroba EE spaľovaním biomasy

sa považuje za vysokoúčinnú kombinovanú výrobu a z toho vyplývajúce podmienky na výpočet  množstva

elektrickej energie podporenej doplatkom. Výsledkom využitia KVET je úspora primárnej energie.

G-komponent

V návrhu novely zákona sa výška G-komponentu zjednotila na úrovni 50 centov za

megawatt.

Aktuálne zmeny v zákone o OZE
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OZE, životné prostredie a zdravie

� Využívaním OZE sa rieši problematika emisií, elimin ujú sa negatíva a 
devastácia životného prostredia vznikajúce využívan ím fosílnych palív.

Negatíva využívania fosílnych palív:

- Devastácia krajiny pri povrchovej ťažbe

- Vznik veľkého množstva nevyužiteľného odpadu

- Do ovzdušia sa dostávajú vysoké množstvá CO2, čo významnou

mierou prispieva ku globálnemu otepľovaniu
- H2O, ďalej aj oxidy dusíka, síry a amoniak, ktoré spôsobujú
okyslenie prostredia, ďalej rôzne prchavé látky, popolček a ťažké kovy 
(As, Cd,    Hg, Pb, Zn). Tieto látky svojím pôsobením na človeka znižujú jeho
imunitu, zvyšujú náchylnosť na bežné ochorenia dýchacích ciest a na rôzne
chronické zápalové ochorenia

- Emisie oxidov síry a dusíka, najmä z dopravy a priemyslu, majú priamy vplyv na vznik
kyslých dažďov, ktoré vznikajú chemickou reakciou medzi týmito plynmi a vodou v
atmosfére. Následne pri daždi nám potom doslova padá na hlavu zriedená kyselina, ktorá

má škodlivé účinky na lesy, vodné plochy, budovy a zdravie ľudí.
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Klimatické zmeny v kontexte OZE
Zmena klímy na Slovensku
Región strednej Európy nesie všeobecné črty klimatickej zmeny. Oteplenie sa v nej prejavuje vo 
všetkých polohách a klimatických oblastiach. Trendy v atmosférických zrážkach nie sú síce také
jednoznačné, ale tento fakt je spôsobený ich väčšou premenlivosťou ako aj modifikovaním 
úhrnov náveternými a záveternými vplyvmi. 

Za obdobie 1881-2010 sa na Slovensku pozoroval: 
� rast priemernej ročnej teploty vzduchu asi o 1,7 °C; 
� pokles ročných úhrnov atmosférických zrážok v priemere asi o 0,5 % (na juhu SR bol pokles miestami aj viac ako 10%, na severe a severovýchode 

ojedinele úhrn zrážok vzrástol do 3%); 
� pokles relatívnej vlhkosti vzduchu (na juhu Slovenska od roku 1900 doteraz o 5%, na ostatnom území menej); 
� pokles všetkých charakteristík snehovej pokrývky do výšky 1000 m takmer na celom území SR (vo väčšej

nadmorskej výške bol zaznamenaný jej nárast); 
� vzrast potenciálneho výparu a pokles vlhkosti pôdy – charakteristiky výparu vody z pôdy a rastlín, vlhkosti pôdy,

slnečného žiarenia potvrdzujú, že najmä juh Slovenska sa postupne vysušuje; 
� zmeny v premenlivosti klímy (najmä zrážkových úhrnov) – príkladom sú za sebou v krátkom časovom intervale

idúce extrémne suchý rok 2003 a čiastočne aj 2007, extrémne vlhký rok 2010 a mimoriadne suchý rok 2011 a
čiastočne aj 2012. Za posledných 15 rokov došlo k významnejšiemu rastu výskytu extrémnych denných a 
niekoľkodenných úhrnov zrážok, čo malo za následok zvýšenie rizika lokálnych povodní v rôznych oblastiach SR.
Na druhej strane v období rokov 1989-2012 sa oveľa častejšie ako predtým vyskytovalo lokálne alebo celoplošné
sucho, ktoré bolo zapríčinené predovšetkým dlhými periódami relatívne teplého počasia s malými úhrnmi zrážok v
niektorej časti vegetačného obdobia. Zvlášť výrazné bolo sucho v rokoch 1990-1994, 2000, 2002, 2003 a 2007. 

Ukazuje sa, že po časie sa v posledných dekádach stalo viac extrémnym.  

Štatistické spracovania mesa čných teplotných extrémov poukazujú na výkyvy vo výsk yte
extrémnych teplôt a zrážok po čas jednotlivých dekád od roku 1961 doteraz, avšak t rendy 
daných charakteristík sú pomerne jednozna čné.
Vhodný spôsob na vyjadrenie týchto trendov je stanovenie podielu výskytu extrémnej hodnoty
charakteristiky teploty vzduchu, resp. aj zrážok, či snehovej pokrývky.
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Klimatické zmeny v kontexte OZE
� Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny  klímy

Zdroj: SHMÚ a MŽP SR z augusta 2013
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OZE a ekonomika

Vývoj nákladov obnovite ľných a klasických zdrojov energie
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OZE a ekonomika

Príklad - Strešný fotovoltický systém – malý zdroj ene rgie do 10kW
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OZE a ekonomika

Príklad - Strešný fotovoltický systém – malý zdroj ene rgie do 10kW
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OZE a ekonomika

Príklad - Strešný fotovoltický systém – malý zdroj ene rgie do 10kW
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OZE a ekonomika

Systém podpory OZE

� Podpora elektriny z OZE prostredníctvom výkupných cien (angl. feed-in tariffs), resp. prémií je 
najviac rozšírenou podporou v rámci EÚ. Tento systém podpory používa 21 členských krajín EÚ. 
Podľa dokumentu Európskej komisie[1] (EK) z roku 2008, ktorý porovnáva dva hlavné typy 
podporných schém, teda povinné kvóty (angl. quota obligations) a výkupné ceny, historické
sledovanie členských štátov ukazuje, že väčší prienik OZE sa zaznamenal pri systéme výkupných 
cien a pri tomto systéme sú aj nižšie náklady na spotrebiteľov.

� V Zákone o podpore OZE sa aj s ohľadom na predchádzajúcu podporu OZE prijal systém 
podpory prostredníctvom výkupných cien. Tento systém podpory je považovaný investormi za 
výhodný z dôvodu garancie návratnosti investície. Takýto systém podpory umožňuje vo 
všeobecnosti vláde alebo regulačnému úradu daného štátu, v prípade Slovenskej republiky 
URSO, na základe výšky stanovených cien, a teda doby návratnosti investície, preferovať určité
rozvojové zámery v OZE.     

[1] COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, The support of electricity from renewable energy
sources, SEC(2008) 57, Brusel, 23. 1. 2008
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OZE a ekonomika

Systém podpory OZE

� Výkupná cena elektriny z OZE pozostáva z 2 cien. Prvou zložkou je cena elektriny na straty , ktorá
odráža trhovú cenu elektriny a je definovaná ako aritmetický priemer cien elektriny na účely pokrytia 
strát 3 prevádzkovateľov distribučných sústav. Druhou zložkou je doplatok , ktorý predstavuje 
rozdiel medzi cenou elektriny a cenou elektriny na straty, ktorý uhrádza výrobcovi elektriny 
z obnoviteľných zdrojov energie alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie 
výrobcu elektriny pripojené alebo na ktorého vymedzenom území sa nachádza.

� Súčasný systém  podpory s filozofiou výkupu elektriny na krytie strát v distribučnej sústave je 
neudržateľný najmä z dôvodu, že v nasledujúcich rokoch výroba elektriny, ktorá bude povinne 
vykupovaná, presiahne straty v distribučných sústavách. Navyše pomerne komplikovaná je aj 
kalkulácia systémových nákladov u každého prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Preto sa 
odporúča prehodnoti ť existujúcu filozofiu výkupu elektriny na krytie str át. 

� Okrem nespornej výhody systému výkupných cien v podobe garancie stability investorom tento 
systém prináša viaceré riziká . Ide najmä o tieto riziká:

� významné zvýšenie ceny elektriny,
� vplyv na stabilitu a bezpečnosť elektrizačnej sústavy,
� neprimeraná podpora rekonštruovaným zariadeniam.

� Možno konštatovať, že v Slovenskej republike bolo toto riziko podcenené a pre zdroj, ktorý má
najvyššie výkupné ceny viď tabuľka, boli pre investorov stanovené tieto ceny veľmi priaznivo. 
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OZE a ekonomika

Systém podpory OZE  v SR - Výkupné ceny EE v roku 201 0
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OZE a ekonomika
Systém podpory OZE  v SR

� Veľkoryso určenou výkupnou cenou pre fotovoltiku, ktorú URSO stanovil po prijatí Zákona o podpore OZE na rok 
2010, bol vyvolaný veľký záujem investorov. Investori, ktorí mali pripravené finančné prostriedky pre projekty na 
rôzne druhy OZE, sa väčšinou sústredili na oblasť fotovoltiky a v roku 2010 realizovali výstavbu slnečných 
elektrární, ktorých inštalovaný výkon presahuje 100 MW a do konca roka 2011 cca 500 MW.

� Toto niekoľkonásobné prekročenie odhadu inštalovaného výkonu bolo okrem vyššie uvedeného dôvodu spôsobené
aj znížením ceny fotovoltických modulov . Výrazné zníženie cien fotovoltických modulov potom vytvorilo 
nadmerné neočakávané zisky (windfall profits) investorov.

� Výkupná cena elektriny zo slne čnej energie , ktorá bola v r.2010 niekoľkonásobne vyššia ako trhová cena 
elektriny, sa významne premietla do ceny elektriny. 

� Pre rok 2011 URSO zvýšil plánované náklady na podporu OZE v tarife za prevádzkovanie systému zo 1,70 €/MWh
na 8,80 €/MWh. Tieto náklady na kompenzáciu najmä výkupných cien pre fotovoltiku sa premietli do zvýšenia tarify 
za prevádzkovanie systému zo sumy 6,30 €/MWh na 14,85 €/MWh, čo predstavuje zvýšenie o 136 %. 

� G-komponent – Grid charge - zahŕňa poplatky za prístup do siete. (podľa vyhlášky URSO o cenovej regulácii 
v elektroenergetike č.221/2013 Z.z. platnej od 1.1.2014)
Platba za prístup do distribu čnej sústavy sa uhrádza prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy 
výrobcom elektriny pripojeným do regionálnej distribučnej sústavy vo výške 30 % hodnoty maximálnej rezervovanej 
kapacity alebo z hodnoty celkového inštalovaného výkonu zariadenia.
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OZE a ekonomika

Systém podpory OZE  v SR – G - komponent
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OZE a ekonomika

Systém podpory OZE  v SR - Výkupné ceny EE pre rok 20 14

� Z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny
do 100 kW vrátane..........................................................................111,27 EUR/MWh,
nad 100 kW do 200 kW vrátane.....................................................109,17 EUR/MWh,
nad 200 kW do 500 kW vrátane.....................................................106,84 EUR/MWh,
nad 500 kW do 1 MW vrátane........................................................105,15 EUR/MWh,
nad 1 MW do 5 MW vrátane............................................................ 97,98 EUR/MWh,

� zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia
výrobcu elektriny do 30 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom 
plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom.............98,94 EUR/MWh,

� z veternej energie.............................................................................70,30 EUR/ MWh,
� z geotermálnej energie...................................................................155,13 EUR/ MWh,

� zo spaľovania alebo spoluspaľovania kombinovanou výrobou cielene pestovanej biomasy
okrem obilnej slamy..........................................................................92,09 EUR/MWh,
odpadnej biomasy ostatnej okrem obilnej slamy............................100,63 EUR/MWh,
obilnej slamy...................................................................................126,10 EUR/MWh,

� Biokvapaliny......................................................................................94,36 EUR/MWh,
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OZE a ekonomika

Systém podpory OZE  v SR - Výkupné ceny EE pre rok 20 14

� zo spoluspaľovania biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu s fosílnymi 
palivami kombinovanou výrobou; ak podiel biologicky rozložiteľnej zložky v komunálnom 
odpade je podľa osobitného predpisu, cena sa uplatní bez podmienky výroby elektriny
kombinovanou výrobou...................................................................100,49 EUR/MWh,

� zo spaľovania 
� 1. skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd..........70,34 EUR/MWh,
� 2. biometánu získaného z bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou

s celkovým výkonom zariadenia do 1 MW vrátane......................... 107,53 EUR/MWh,
� 3. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým

výkonom zariadenia do 250 kW vrátane..........................................125,29 EUR/MWh,
� 4. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým

výkonom zariadenia nad 250 kW do 500 kW vrátane......................119,41 EUR/MWh,
� 5. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom 

zariadenia nad 500 kW do 750 kW vrátane......................................110,62 EUR/MWh,
� 6. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom 

zariadenia nad 750 kW.....................................................................107,26 EUR/MWh,
� 7. plynu vyrobeného termochemickým splynovaním biomasy v splyňovacom generátore

.......................................................................................................122,62 EUR/MWh,
� 8. fermentovanej zmesi vyrobenej aeróbnou fermentáciou biologicky rozložiteľného odpadu

.......................................................................................................118,88 EUR/MWh.



86

OZE a ekonomika

Systém podpory OZE  v SR
Návrhy na prehodnotenie systému podpory

Existujúci systém podpory vytvára určité riziká vyplývajúce nielen z povahy OZE,
ale aj vo vzťahu k dosahom na cenu elektriny. Preto sa navrhujú nasledujúce
opatrenia:
� stanovenie výkupných cien rešpektujúce minimalizáciu dosahov na cenu elektriny,
� aukcie,
� výkup elektriny.

� V súlade s legislatívou EÚ sa uskutočňuje centralizácia záväzkov vznikajúca s podporou 
elektriny z OZE a vysoko účinnej kombinovanej výroby, čo znamená, že zodpovednosť za 
výkup a súvisiaca administrácia sa sústreďuje na jeden subjekt. Týmto centrálnym subjektom 
pre podporu elektriny z OZE je zatiaľ organizátor krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, pričom 
má za úlohu transparentne rozlišovať náklady na podporu OZE od ostatných nákladov, 
napríklad na podporné služby. Tento subjekt by mal predával elektrinu vykúpenú od výrobcov 
elektriny na voľnom trhu. Uvedené riešenie zvyšuje likviditu trhu s elektrinou. Centralizácia 
navyše umožní nákladovú optimalizáciu zodpovednosti za odchýlku v rámci územia Slovenska, 
čo prinesie nižšie náklady ako nákladový suboptimálny systém troch regionálnych distribučných 
spoločností.

� URSO bude vykonáva ť kontrolnú činnos ť nákladov len v jednom subjekte a tým nastavovať
poplatky efektívnejšie.
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OZE a zamestnanos ť

� Na Slovensku by mohlo do roku 2020, využitím v súčasnosti dostupného technického
potenciálu obnoviteľných zdrojov energie, vzniknúť 10 000 – 15 000 nových a dlhodobých
pracovných miest.

� Ide o decentrálne zdroje, ktoré vyžadujú v sume viac pracovných miest ako pri centralizovaných 
zdrojoch.

� Pracovníci na týchto miestach nie sú ohrození škodlivými emisiami či už rádioaktívnych látok, 
emisiami ťažkých kovov alebo toxickými a dráždivými oxidmi síry, dusíka, atď.

� OZE má do budúcnosti lepšiu a dlhodobejšiu perspektívu. To sa týka výroby, prevádzky, servisu a 
údržby, ako aj odstavenia a sanácie. 
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OZE a politika, bezpe čnos ť a stabilita

� Obnovite ľné zdroje prinášajú alternatívu aj v prípade zabezpečenia
energetickej bezpečnosti krajiny, nakoľko v ich prípade ide o prednostné
využívanie domácich zdrojov bez závislosti na dovoze. 

� „Energetická bezpe čnos ť sa vo všeobecnosti vníma ako spoľahlivá
dodávka energie, zabezpečenie prístupu k energetickým zdrojom a
palivám v požadovanom množstve a kvalite za primerané ceny.“

� „Vzhľadom na to, že na území Slovenska sú veľmi malé zásoby fosílnych
palív, rozvoj energetiky je potrebné orientovať na zabezpečenie
diverzifikácie primárnych energetických zdrojov so zvyšujúcim sa

využívaním domácich obnoviteľných zdrojov energie pri trvalom znižovaní
energetickej náročnosti. Oddelenie rastu ekonomiky od rastu spotreby
energie významne zvýši odolnosť hospodárstva od turbulentného vývoja
na energetických trhoch.“
(Stratégia vyššieho využita OZE, 2007)
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OZE a EÚ

Cieľ: dosiahnu ť 20 % podiel energie z obnovite ľných zdrojov na 
spotrebe EÚ a dosiahnuť 10 % podiel biopalív v doprave.
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OZE a EÚ
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Aktuálny stav využitia OZE na Slovensku
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Aktuálny stav využitia OZE na Slovensku

Inštalovaný výkon OZE v SR k 31.12.2012

5 4603 113Spolu

energie-portal.sk za 
rok 2012 (URSO)59175BPS

ŠÚSR, EUROSTAT 
za rok 201263Veterné elektrárne

ŠÚSR, EUROSTAT 
za rok 2012424513Solárne elektrárne

ŠÚSR, EUROSTAT 
za rok 2012336916

z toho: 
prečerpávacie VE

ŠÚSR, EUROSTAT 
za rok 20124 4392 522Vodné elektrárne

Zdrojv GWh za rok 2012v MW k 31.12.2012

Výroba elektriny Inštalovaný výkon
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Aktuálny stav využitia OZE na Slovensku

Výroba, spotreba a za ťaženie ES SR v rokoch 2005-2012 
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Aktuálny stav využitia OZE na Slovensku

Bilancia celkovej výroby a spotreby elektriny SR za  roky 2005-2012
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Aktuálny stav využitia OZE na Slovensku

Štruktúra inštalovaného výkonu a výroby EE v SR v r oku 2012
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Aktuálny stav využitia OZE na Slovensku

Priebeh za ťaženia a jeho krytie v de ň maxima roku 2012

V súvislosti s rozvojom výroby z 
obnoviteľných zdrojov energie bolo 

vytvorené komunikačné prepojenie s 
dispečingami regionálnych 

distribučných sústav na monitoring 
výroby SZE v reálnom čase
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Aktuálny stav využitia OZE na Slovensku

Predpokladaný vývoj zásobovania elektrinou na nasle dujúcich 5 rokov 
(2014 až 2018) – zdroj MH SR

Budúci vývoj v zásobovaní elektrinou budú ovplyvňovať najmä nasledovné faktory a riziká: 
� vývoj spotreby elektriny 
� vyraďovanie dožitých výrobných kapacít 
�dostupnosť palív a ich cenový vývoj na svetových trhoch 
� vývoj cien na trhu s elektrinou 
� vývoj rastu cien v oblasti nových výrobných technológií
� neistoty súvisiace s vývojom výšky poplatkov za emisie, predovšetkým CO2 
� dlhodobá návratnosť vložených investičných prostriedkov pri realizácii projektov v 
elektroenergetike
� stabilita podnikateľského prostredia a regulačného rámca 
� prípadné zvyšovanie podielu nepredikovateľných SZE a veterných elektrárni (VTE) na pokrývaní
diagramu zaťaženia 
� vývoj stratégie energetickej politiky v EÚ, resp. SR, a v tomto zmysle legislatívne zmeny, prípadne 
úpravy existujúcej legislatívy 
� značný nárast dôsledkov stále sa zvyšujúcej liberalizácie trhu s elektrinou na území EÚ na 
technické aspekty prevádzky prepojenej nadnárodnej elektrizačnej sústavy 
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Opatrenia pre zvýšenie využitia OZE na Slovensku

Pre podporu vyššieho zhodnocovania OZE na regionáln ej úrovni využíva ť nástroje 
v oblasti poskytovania:

� informácií a poradenstva (zostavovanie katalógov lokalizačných výhod, kooperácia
s verejnoprávnymi korporáciami),

� finančnej motivácie (spolufinancovanie projektov podporených zo štrukturálnych fondov
EÚ i ďalších projektov, poskytovanie dotácií a návratných finančných výpomocí
právnickým osobám, príspevky na komunálne a regionálne rozvojové projekty),

� podpory výstavby infraštruktúry (založenie vedeckých parkov, technologických
a podnikateľských centier, infraštruktúrna pomoc obciam),

� administratívnych opatrení (zmeny ÚPN, regulácia investícií, nových technológií,
zakladania podnikov, koordinácia obcí a regionálnych zariadení).
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Príklady využitia OZE na Slovensku

Schéma fermenta čnej biolpynovej stanice
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Príklady využitia OZE na Slovensku
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Príklady využitia OZE na Slovensku

Modelový výpo čet energetickej bilancie BPS
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Príklady využitia OZE na Slovensku

Modelový výpo čet ekonomickej bilancie BPS
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Príklady využitia OZE na Slovensku

Ekonomická analýza projektu BPS
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Príklady využitia OZE na Slovensku

Kumulatívny Cash Flow projektu BPS
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Bariéry a prekážky ďalšieho rozvoja OZE na Slovensku

� Vodná energia – bariérou sú najmä vyššie investičné náklady a obmedzenia v chránených oblastiach,

� Biomasa - bariérou je najmä neznalosť a nedôvera k novým technológiám, nedostatok informácií
o nákladoch vykurovania, nedostatočná štátna podpora,

� Bioplyn - bariérou sú malé skúsenosti s prípravou, výstavbou a prevádzkovaním bioplynových staníc,
málo rozvinutý trh dodávateľov technologických a stavebných častí,

� Veterná energia - bariérou rozvoja je najmä nedostatočná znalosť veterných klimatických podmienok,
silná závislosť od veterných klimatických podmienok, blokácia SEPS,

� Geotermálna energia - bariérou rozvoja sú najmä vysoké investičné náklady a nedostatočný rozvoj 
techniky a technológií,

� Slnečná energia - bariérou rozvoja sú najmä vysoké investičné náklady, nedostatočná znalosť možností
využitia fotovoltickej technológie a nízka účinnosť premeny slnečnej energie
na elektrickú, obmedzovanie inštalovaných výkonov a prudké zníženie výkupných
cien.
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Výhody a nevýhody jednotlivých druhov OZE

Všeobecné výhody a nevýhody využitia OZE

Výhody:

• Nízke až nulové emisie skleníkových plynov
• Šetrenie fosílnych palív ako zdroja so širokospektrálnym využitím
• Zvyšovanie energetickej bezpečnosti krajiny
• Odolnosť voči finančným a energetickým krízam
• Znižovanie závislosti od dovozu energetických surovín zo zahraničia
• Stabilizácia a miestne oživenie ekonomiky, rozvoj vidieka
• Diverzifikácia zdrojov
• Znižovanie znečistenia prostredia nižšími emisiami škodlivín
• Zlepšenie zdravotného stavu ľudí
• Využitie takmer bezodpadových technológií bez havárií s možnosťou úplného odstránenia
z krajiny

• Zdroje sú rovnomernejšie rozmiestnené na rozdiel od fosílnych zdrojov či uránu
• Dlhodobé pracovné miesta
• Žiadna produkcia rádioaktívnych odpadov
• Ľahké využitie podľa aktuálnej spotreby priemyslu a domácností
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Výhody a nevýhody jednotlivých druhov OZE

Všeobecné výhody a nevýhody využitia OZE

Nevýhody:

• Vyššie investičné náklady v súvislosti s nedostatočným štátnym podporným systémom

• Nízka informovanosť obyvateľov o ich výhodách, množstvo sociálnych, legislatívnych
a systémových bariér

• Dostupnosť a kvalita jednotlivých zdrojov je odlišná a závislá od geografických a geologických
podmienok, vždy je však možné si vybrať tú najvhodnejšiu alternatívu pre daný región

• Sezónna závislosť na prírodných podmienkach (malé vodné elektrárne, slnečná energia,
veterná energia)

• Relatívne nízka koncentrácia a nízky jednotkový potenciál v porovnaní s klasickými zdrojmi. 
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Výhody a nevýhody jednotlivých druhov OZE

SWOT analýza využitia fotovoltickej energie
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Výhody a nevýhody jednotlivých druhov OZE

Výhody a nevýhody využitia BPS

Výhody:
�Jednou z najväčších výhod biomasy je jej ľahká a lokálna dostupnosť. Odpadávajú
náklady na dovoz zo zahraničia a taktiež v mnohých oblastiach Slovenska je možné eliminovať
náklady aj na dovoz v rámci SR využitím lokálne dostupných zdrojov. Konečná
cena je teda znížená o tieto náklady.

�Možnosti využitia odpadových materiálov z drevospracujúceho priemyslu (piliny, kôra,
brúsny prach, odrezky, kusový odpad – ročne sa takto vyprodukuje 1,265 milióna
ton odpadovej biomasy, lesníctva (odpad zo spracovania dreva prerieďovania lesov
a ťažby, konáre, pne, kôra), poľnohospodárstva (slama, zvyšky plodín, odpady z viníc,
ovocných sadov, hnojovica…).

�Výroba energeticky koncentrovanejších materiálov z drevnej odpadovej biomasy: brikety
(valce 15 – 25 cm), štiepky (2 – 4 cm kúsky), pelety (granule cca do 1 cm) → využitie
„bezcenného” odpadu.

�Má vyššiu výhrevnosť ako hnedé uhlie.
�Len spaľovaním v súčasnosti na Slovensku málo využívanej slamy by sme mohli získať
1,6 mld kWh elektriny a 4,8 mld kWh tepelnej energie, čo sa rovná spotrebe v asi
380 000 domácnostiach.
�Veľká perspektíva z pohľadu rozvoja vidieka a pri prekonávaní krízy v poľnohospodárstve.
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Výhody a nevýhody jednotlivých druhov OZE

Výhody a nevýhody využitia BPS

Nevýhody:

� Využitie biopalív sa nepovažuje za ekologické za súčasných 
legislatívnych a trhových podmienok z dôvodu možnosti zneužitia 
poľnohospodárskych plôch len na energetické účely namiesto 
potravinárskej výroby kvôli vyšším ekonomickým ziskom.

� Pestovanie plošne rozsiahlych monokultúr energetických plodín nie je 
ekologicky prijateľné, taktiež ich mohutné hnojenie priemyselnými 
hnojivami.

� Holorubná ťažba je na Slovensku síce zakázaná, ale nadmerná ťažba 
dreva je reálnou hrozbou pre lesy. Preto je nutné prijať pravidlá
udržateľného využívania biomasy pre energetické účely.
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Výhody a nevýhody jednotlivých druhov OZE

Výhody a nevýhody využitia veternej energie

Výhody:

�Dnes už existuje moderný spôsob pokládky elektrických káblov vedúcich pod zemou
k týmto zdrojom, ktorý nezanecháva takmer žiadne stopy v krajine a nie sú pri nej potrebné
náročné a nákladné výkopové práce. V stručnosti ide o rozrezanie a nadvihnutie
pôdneho krytu s vegetáciou, vtlačenie káblov do zeme s následným spätným priložením
nadvihnutého pôdneho krytu naspäť na svoje miesto.
�Veterné turbíny sú z prostredia ľahko a bezpečne odstrániteľné, neprodukujú a neostáva
z nich odpad.
�Na rozdiel od slnka vietor fúka rovnomernejšie počas roka a najmä v zime, kedy je
energetický dopyt najvyšší.
�Veterná elektráreň vyrobí elektrinu, ktorá bola potrebná na jej výrobu za približne 3 –
8 mesiacov.
�Lokálny zdroj príjmov, kde je „palivo“ zadarmo.
�Moderná veterná elektráreň s inštalovaným výkonom 2 MW vyprodukuje elektrinu pre
približne 1 000 domácností a ušetrí ročne v priemere 3 680 ton emisií CO2, ktoré by
vznikli výrobou rovnakého množstva v tradičných uhoľných elektrárňach.
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Výhody a nevýhody jednotlivých druhov OZE

Výhody a nevýhody využitia veternej energie

Nevýhody:

� Možný vplyv na vtáctvo. Dnešné štúdie však popisujú túto hrozbu úplne inak: veterné
turbíny sú zodpovedné za 0,01 % úhynov vtákov vzhľadom na človekom vytvorené
stavby. Napríklad budovy, najmä presklené, sú zodpovedné za takmer 59 % takýchto
úmrtí, doprava, používanie pesticídov, vedenia vysokého napätia majú spolu na svedomí
23,5 %. Ide teda len o nafúknutú bublinu účinného lobingu.

� Nakoľko ide o veľmi významný prvok v krajine, veľa ľudí sa k tejto alternatíve stavia
negatívne. Určite nie je vhodné situovať veterné turbíny do krajov s historickou hodnotou,
osobitou krajinnou štruktúrou alebo do krajiny s významnými dominantami. Je
preto dôležité, aby aj ľudia vyjadrili svoj názor v obecnom referende a tento názor bol
rešpektovaný.

� Eliminácia hlučnosti vzdialenosťou a montážou nových moderných turbín
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Výhody a nevýhody jednotlivých druhov OZE

Výhody a nevýhody využitia geotermálnej energie

Výhody:

� Vykurovanie cenovo nezávislé od stavu energetického trhu.

� Vykurovanie nezávislé od počasia (ako v prípade slnečnej energie).

� Kombinovaná výroba elektriny a tepla pri geotermálnych zdrojoch s teplotou nad 100°C.

� Širokospektrálne možnosti využitia okrem výroby elektriny alebo na kúrenie (ohrev skleníkov,
potravinárska výroba – sušenie plodín, termálne a liečivé kúpele a kúpaliská…).

� Perspektívne využitie vo viacerých obciach na Slovensku, najmä však na východnom
Slovensku v Košickej kotline.
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Výhody a nevýhody jednotlivých druhov OZE

Výhody a nevýhody využitia geotermálnej energie

Nevýhody:

� Vysoké vstupné náklady vzhľadom na potrebný geologický prieskum.

� Potreba používania výmenníkov pri využívaní horúcich prameňov z dôvodu vysokej
mineralizácie našich geotermálnych vôd (odpadá pri využívaní tepla horniny).

� Vysoká mineralizácia vody zvyšuje nároky na jej ďalšie spracovanie, nakoľko nie je
možné ju vypúšťať do povrchových vôd. Reinjektáž do podzemia môže stabilizovať tlak
v horninovom prostredí, čo je výhodou, avšak môže znížiť životnosť zdroja postupným
ochladzovaním zdroja kontaktom s ochladenou využitou vodou.
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Výhody a nevýhody jednotlivých druhov OZE

Výhody a nevýhody využitia vodnej energie MVE

Výhody:

� MVE sú úplne bez emisií, nerušia prostredie ani hlukom ani vizuálne a pri 
vybudovaní
kanálov alebo iných priepustí pre vodné živočíchy minimálne narúšajú vodné
prostredie.

� Doba návratnosti pri MVE je asi 7 – 10 rokov.

� MVE majú oproti iným zdrojom dlhú životnosť – aj viac ako 70 rokov. 
Nakoľko cena elektriny má rastúci trend, pre investorov by mali byť čoraz 
zaujímavejšie.

� Dlhá životnosť (často viac ako 70 rokov).

� Spoľahlivosť, bezobslužná prevádzka.

� Bezpečnosť vložených investícií a nízke prevádzkové náklady. 
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Výhody a nevýhody jednotlivých druhov OZE

Výhody a nevýhody využitia malej vodnej energie MVE

Nevýhody:

� Investičná náročnosť.

� Dlhšia projektová fáza, schvaľovanie vplyvov.

� Častý odpor obyvateľstva.

� Nutnosť vybudovania obtokov pre migráciu rýb.

� Významný zásah do prírodných podmienok krajiny, zmena miestnej klímy, môže byť však aj pozitívny.
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Možnosti investovania do OZE v sú časnosti

Fotovoltické elektrárne: 
- do existujúcich FVE - rekonštrukcie a optimalizácie prvkov, nastavenia a diaľkového monitoringu,
(na zemi) - optimalizačný a hodnotiaci audit,

- predaj a kúpa existujúcich FVE v prevádzke,
-do nových strešných FVE do 30kW,
-do FVE na budovách zabudovaných na fasádach – taktiež termosolárne panely,
-do FVE na domoch do 10kW – malý zdroj bez doplatku pre krytie vlastnej spotreby,  

– taktiež termosolárne panely,
Biomasové zariadenia:
- do nových biomasových kotolní, rekonštrukcie starých zariadení novými technológiami,

KVET, kogenera čné výrobne, pyrolýzne zariadenia (napr. na spracovani e plastového odpadu)
- do nových kogeneračných zariadení so zabezpečeným vstupným palivom splynovaním odpadov alebo plynom za 
výhodnú cenu, prípadne na bionaftu,

Bioplynové stanice:
- do nových BPS, pri súčasných výkupných cenách treba počítať s dlhšou dobou návratnosti (cca 10 rokov),

Malé vodné elektrárne:
- do nových MVE, pri súčasných výkupných cenách a vyšších investičných nákladoch treba počítať s dlhšou dobou 

návratnosti (cca 15 – 20 rokov),

Veterné elektrárne:
- po zrušení obmedzenia a uvoľnenia pripojovacej kapacity ( cca 100MW) zo strany SEPS nastane rýchle naplnenie 
kapacity projektovo pripravenými novými veternými elektrárňami po čom nastane znova stop stav,

Geotermálne elektrárne: 
- investície vhodné pre centrálne vykurovanie, zváženie maximálnej doby návratnosti-
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Možnosti investovania do OZE v sú časnosti

Koncepcia rozvoja

V júni 2013 vláda schválila "Koncepciu rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov 

energie v SR".

Koncepcia rozvoja sleduje cieľ stanovený EÚ, do roku 2020 dosiahnuť 14%-ný podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie. Na splnenie záväzku Slovenska je potrebné
vybudovať približne 300 MW nových OZE.

Podľa štúdie, ktorú v októbri 2012 na základe objednávky SEPS vypracovala STU Bratislava, o 
Posúdení vplyvu OZE prevádzkovaných na území SR na elektrizačnú sústavu SR by bol nárast 
výroby z OZE na 24 % celkovej spotreby elektriny možný a efektívny za podmienky exportu 
elektriny zo Slovenska, a to pri zachovaní regulačnej schopnosti regulovanej oblasti SR.
Avšak výroba elektriny bez adekvátnej výstavby a posilnenia elektrizačnej sústavy SR by mohla 
vážne ohroziť bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy a na Slovensku nie je možné
do konca roku 2016, resp. až do ďalšieho zvýšenia prenosovej kapacity na profile Slovensko–
Maďarsko uvažovať s masívnou výstavbou nových zdrojov.

Riešením má byť zmena spôsobu podpory OZE. V budúcnosti už nemá byť poskytovaná
prostredníctvom výkupu vyrobenej elektriny, ale sa má zamerať na vlastnú spotrebu elektriny 
výrobcom a legislatívne, organizačne aj finančne, vrátane zdrojov EÚ, podporiť výstavbu malých 
OZE.
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Možnosti investovania do OZE v sú časnosti

Koncepcia rozvoja

V prvej etape, začínajúcej v roku 2014 sa má uskutočniť:

� zmena zákona o OZE č. 309/2009 Z. z. a súvisiacich ustanovení,
� prenesenie informačnej povinnosti o inštalovanom výkone a výrobe elektriny z prevádzkovateľa 
malého zdroja na prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
� zavedenie jednorazovej podpory pri výstavbe zariadenia.

V druhej, od roku 2015 účinnej etape majú byť vytvorené pravidlá pre decentralizáciu elektrizačnej 
sústavy a podporu miestnych ostrovov:
� pravidlá pre čiastočne ostrovné sústavy zdrojov elektriny a tepla,
� pravidlá pre miestne sústavy schopné regulovanej dodávky a schopnosti riešiť podpätia a 
výpadky napájania,
� analýza schopnosti elektrizačnej sústavy absorbovať veľký počet malých zdrojov.



120

Popis investi čných fáz realizácie projektov OZE

Celý proces plánovania a realizácie investičných projektov 
sa rozdeľuje do troch základných fáz:

1. predinvestičná fáza: a. identifikácia projektov
b. predbežný výber 
c. štúdia uskutočniteľnosti alebo 

technicko-ekonomická štúdia 
(Feasibility Study) 

2. investičná fáza, 
3. prevádzková fáza, 
4. ukončenie prevádzky a likvidácia. 
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Popis investi čných fáz realizácie projektov OZE

1. Štúdia realizovate ľnosti - Feasibility Study - by mala obsahovať:

• analýzu trhu, 
• marketingovú stratégiu, 
• analýzu vstupov, 
• analýzu výrobných zariadení a technológií, 
• analýzu ľudských zdrojov, 
• analýza lokalizácie projektu, 
• analýzu organizácie a riadenia, 
• analýzu rizika, 
• finančnú analýzu a hodnotenie, návratnos ť a rentabilita investície
• plán realizácie (stanovenie úloh, termínov, zodpovedných osôb),
• citlivostnú analýzu jednotlivých hlavných vstupných a výstupných

parametrov (odporúča sa).
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Popis investi čných fáz realizácie projektov OZE

2. Investi čná fáza:

• príprava financovania z vlastných a úverových prostriedkov,
• založenie projektovej investičnej spoločnosti a organizačného

rámca vrátane zodpovedných osôb a ich funkcií,
• projekt pre územné rozhodnutie, územné rozhodnutie,
• EIA – štúdia vplyvov na životné prostredie,
• projekt pre stavebné povolenie, stavebné povolenie,
• zakúpenie alebo prenájom pozemkov, ak nie sú vlastné
• výber dodávateľov, uzatváranie dodávateľských, poistných a

finančných zmlúv,
• získanie potrebných povolení a licencií:

- povolenie na pripojenie do DS,
- príslušné povolenie na podnikanie v energetike (nad 1MW),
- Cenové rozhodnutie od URSO pre výkup EE,

• energetický audit, ako podklad pre financujúcu banku, bankový dozor,
• realizácia investície ukončená funkčnými skúškami, kolaudáciou a

skúšobnou prevádzkou. 
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Prognóza vývoja investícií do OZE v budúcnosti
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Prognóza vývoja investícií do OZE v budúcnosti
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Prognóza vývoja investícií do OZE v budúcnosti
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Prognóza vývoja investícií do OZE v budúcnosti
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Prognóza vývoja investícií do OZE v budúcnosti
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Prognóza vývoja investícií do OZE v budúcnosti

Prognóza vývoja podielu disponibilnej výroby na spo trebe EE SR v %



129

Prognóza vývoja investícií do OZE v budúcnosti

Prognóza vývoja podielu disponibilnej výroby na spo trebe EE SR v %
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Skúsenosti a odporú čania z praxe
� Fotovoltické elektrárne: 

- možnosti zvyšovania výroby existujúcich FVE optimalizáciou prvkov, nastavenia a diaľkového monitoringu 

– OPTIMALIZAČNÝ AUDIT

� Biomasové zariadenia:

- potreba dostatočného množstva vstupnej suroviny v blízkosti zariadenia

� KVET, kogenera čné výrobne, pyrolýzne zariadenia (napr. na spracovani e plastového odpadu)

- dôležitý dostatočný odber tepla za výhodných podmienok, kvalitný servis motorov, očakáva sa zdokonalenie pyrolýznej technológie s 
kontinuálnou výrobou a dostatočnou účinnosťou

� Bioplynové stanice:

- potreba kvalitného biologického servisu a dostatku kvalitnej vstupnej suroviny

� Malé vodné elektrárne:

- závislosť na dostatočnom prietoku, častý odpor obyvateľstva

� Veterné elektrárne:

- energeticky zaujímavé, cena veterných turbín relatívne vysoká, bariéra – obmedzenie kapacitou siete s nutnosťou povolenia od SEPS –
potreba zmeny v SR

-

� Geotermálne elektrárne: 

- predovšetkým na vykurovanie, výroba EE investične veľmi náročná, z dôvodu zanášania vrtov a turbín
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Zaujímavé linky

Smart grid – vizualizacia:
� http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grid-interactive- tool

Mapy OZE:
� http://www.atlasoze.sk/

� http://globalatlas.irena.org/default.aspx

� http://solargis.info/imaps/
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Záverečná diskusia

Otázky ????????
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Ďakujem za pozornos ť

Kontakt:
� Ing. Milan Jarás, PhD.

energetický audítor
( osved čenie SIEA – r. č. 0406 )
zapísaný v zozname MH SR p. č.46
rozhodnutím č. 3458/2009-3400
_________________________________

ENERGIA - Jarás, s.r.o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
office tel.: +421 692153785
mobil:       +421 905 341 382

+421 948 747 417
mail: milan.jaras@energia-jaras.sk

info@energia-jaras.sk

web: www.energia-jaras.sk


