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„Globálna civilizácia môže uniknúť život ohrozujúcej pasci fosílnych palív iba v prípade 

razantného prechodu na obnoviteľné a trvalo udržateľné zdroje. Prechod na obnoviteľné 

zdroje energie (OZE) je zmena, ktorá nemá od čias priemyselnej revolúcie obdobu. 

Ekonomická výhodnosť výroby energie z fosílnych a jadrových palív je mýtus, ktorý stojí na 

štátom garantovaných privilégiách. Regionálne zdroje OZE je možné využívať efektívnejšie, 

environmentálne citlivejšie, a teda aj ekonomickejšie, pokiaľ fyzikálne zákony budú prevládať 

nad mutovateľnými zákonmi trhu súčasného ekonomického poriadku.“ (Hermann Scheer, 

Slnečná ekonómia, 2004) 
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ÚVOD 

Podľa sloganu udržateľného rozvoja „Zem sme nezdedili po našich predkoch, ale požičali 

sme si ju od našich detí.“ (Indiánske príslovie). 

Ak sme si Zem vypožičali od našich potomkov, je našou morálnou povinnosťou starať sa o 

ňu tak, aby sme ju vrátili budúcim generáciám v nepoškodenom stave. 

Jednou z najväčších výziev pre našu civilizáciu v treťom tisícročí je vyriešenie problémov  

energetiky. Požiadavky na energiu budú narastať dovtedy, kým budú narastať požiadavky 

ľudí na vyšší štandard života. Prechod na obnoviteľné zdroje energie sa stane pre budúce 

generácie nevyhnutným, síce nie ľahko uskutočniteľným procesom. 

Využitie obnoviteľných zdrojov energie (OZE)  získava v súčasnosti stále väčší význam, 

dokonca sú často považované za zdroje budúcnosti. Predstavujú reálnu alternatívu fosílnym 

palivám, ktorých zásoby sú obmedzené, nedopĺňajú sa a dnes sa vysokou rýchlosťou 

míňajú. Spracovanie fosílnych palív od ťažby až po spaľovanie produkuje množstvo emisií 

škodlivých látok nielen pre životné prostredie, ale aj pre zdravie človeka. Navyše sú z veľkej 

časti zodpovedné za globálne otepľovanie, ktoré dnes spôsobuje problémy po celom svete. 

Účinky obnoviteľných zdrojov na klímu sú minimálne; pokiaľ nahradia fosílne zdroje, znižujú 

množstvo emisií škodlivých látok vrátane ťažkých kovov. Ich využívanie je schopné 

zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj. Majú množstvo výhod, no napriek nim je ich rozvoj u nás 

stále pomalý a blokovaný. 

Vývoj v posledných rokoch čoraz viac vyžaduje prehodnotenie doterajšieho prístupu ľudstva 

v oblasti využívania energie a energetických zdrojov. Zvyšujúci sa deficit zásob fosílnych 

zdrojov, ktoré predstavujú dôležitú súčasť energetickej zmesi v Európskej únii aj v mnohých 

ďalších energetikách, neustály rast ich ceny a nestabilné pomery v oblastiach ich hlavných 

ložísk determinujú smerovanie energetiky. Štáty Európskej únie, OECD, aj ostatné vyspelé 

štáty sveta si uvedomujú problémy, pred ktorými v tejto oblasti stoja. Ich energetická politika 

sa preto v čoraz väčšej miere orientuje na znižovanie závislosti od dovozu primárnych 

energetických zdrojov, na zvyšovanie účinnosti výroby energie a na motiváciu spotrebiteľov 

k racionálnejšiemu využívaniu energie. Slovensko by v tomto smere nemalo zaostávať už len 

z toho dôvodu, že viac ako 90 % všetkých energetických zdrojov dovážame. K výraznému 

zníženiu závislosti od dovozu môže pomôcť využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo 

väčšom rozsahu. Väčšina krajín si uvedomuje potrebu väčšej orientácie na obnoviteľné 

zdroje energie, ktoré predstavujú environmentálne prijateľné riešenie v súlade s víziami 

trvalo udržateľného rozvoja. Zameriava sa preto na výskum a možnosti ďalšieho využitia 

obnoviteľných zdrojov. Jedným z cieľov EÚ je zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na 

celkovej spotrebe energie. EÚ chce takisto výrazne zvýšiť financovanie výskumu a vývoja 

v energetickej oblasti. 
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Ekonomická výkonnosť a blahobyt spoločnosti  závisia od bezpečnej, dostupnej a cenovo 

výhodnej  dodávky energie. Najväčšou výzvou  dnešnej doby je dlhodobé riešenie problémov 

týkajúcich sa  energií, tzn. vytvorenie udržateľných energetických systémov. Znamená to na 

strane spotreby vedomé šetrenie energiou, na  strane ponuky zase zaručenie bezpečnosti 

dodávok.  

Táto štúdia,  vypracovaná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – 

Slovenská republika 2007 – 2013, si kladie za cieľ  podať  prehľad o obnoviteľných zdrojoch 

energie a vývojových trendoch v ich využívaní na Slovensku v súvislosti s ich vplyvom na 

elektrizačnú sústavu SR.  
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1. ČO SÚ TO OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE? 
 

Obnoviteľné zdroje energie sú také zdroje, ktorých zásoby sa nedajú vyčerpať, príp. sa 

v pravidelných cykloch obnovujú. 1 

Triedenie obnoviteľných zdrojov je možné viacerými spôsobmi: 

- podľa typu (napr. vodná, slnečná, geotermálna, veterná, energia, biomasa) 

- podľa typu vytvoriteľnej energie (elektrická energia, tepelná energia) 

- podľa využiteľnosti (napr. tie, ktoré sú k dispozícii nepretržite, nepravidelne alebo 

pravidelne určitú dobu denne) 

Niektoré druhy OZE budú prítomné z hľadiska života človeka ešte niekoľko tisíc ľudských 

generácií a sú teda nevyčerpateľné zdroje, ako napr. slnečná energia, veterná energia 

a geotermálna energia.  Obnoviteľné zdroje, ako napríklad biomasa a vodná energia, sa dajú 

síce vyčerpať, ale pri dodržaní vhodných opatrení vieme zabezpečiť ich trvalú existenciu. 

Platí to hlavne na biomasu, ktorá  je vyčerpateľný, primárny zdroj energie biologického, 

organického pôvodu a vzniká prakticky v prírode alebo v poľnohospodárskej či 

biotechnologickej a priemyselnej výrobe ako hmota uhynutých organizmov či hlavný alebo 

vedľajší produkt a odpad. Stromy, ktorých drevnú hmotu po vyrúbaní a spracovaní 

využívame ako stavebný materiál, pre energetické účely atď., znova narastú, ak zachováme 

určité podmienky nevyhnutné pre ich rast, musíme sa starať teda o ich obnovu. To isté platí 

aj pre produkty poľnohospodárskej výroby, napr. maštaľný hnoj, hnojovica, bioplyn, či 

vedľajšie poľnohospodárske produkty. Veľmi dôležitou formou  biomasy z energetického 

hľadiska je organický rozložiteľný odpad, ktorý môže vznikať z priemyselnej výroby 

spracujúcej materiály organického pôvodu alebo ako biologické odpadové produkty ľudských 

sídiel.     

V porovnaní s  fosílnymi zdrojmi ide teda o takmer bezodpadové technológie za predpokladu 

využitia všetkých využiteľných produktov spracovania. Pre obnoviteľné a nevyčerpateľné 

zdroje sa v súčasnosti používa jednotný názov obnoviteľné zdroje energie alebo aj 

alternatívne zdroje energie, ktoré sú reprezentované oboma skupinami, konkrétne medzi ne 

patria: biomasa, slnečná energia, veterná energia, vodná energia a geotermálna 

energia. 

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie 

a vysoko účinnej kombinovanej výroby2 SR definované takto: 

                                                           
1
 http://www.zmz.sk/index.cfm?Module=Static&page=w&s=brozury 

2 Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov z dňa 19. júna 2009, §2, odst. 1, písm. a) 
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Pod pojmom obnoviteľný zdroj energie sa rozumie: „nefosílny zdroj energie, ktorého 

energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí, a ide o 

tieto zdroje: 

1. vodná energia, 

2. slnečná energia, 

3. veterná energia, 

4. geotermálna energia, 

5. biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania, 

6. bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd, 

7. biometán“ 

Pod elektrinou z OZE sa rozumie „elektrina vyrobená v zariadení na výrobu elektriny 

využívajúcom iba obnoviteľné zdroje energie alebo elektrina, ktorá zodpovedá podielu 

obnoviteľných zdrojov energie v zariadení na výrobu elektriny; za elektrinu z obnoviteľných 

zdrojov energie sa nepovažuje elektrina vyrobená v prečerpávacej vodnej elektrárni.“ OZE 

môžu byť tiež definované ako energia získaná z nepretržitých alebo periodicky opakujúcich 

sa prúdov energie v prírodnom prostredí. Prípadne ako energetické toky, ktoré sú 

doplňované v rovnakej miere, ako sa využívajú. 

Rôzne formy OZE primárne závisia na solárnej radiácií. 

Podľa toho možno pôvod OZE rozdeliť: 

- solárna energia: priame využitie (solárne kolektory, fotovoltaické články, solárno-tepelná 

energia) 

- solárna energia: nepriame využitie (hydroenergia, veterná energia, energia vĺn, energia 

biomasy, biopalivá, plynné a tekuté palivá biologického pôvodu) 

- nesolárne OZE: geotermálna energia; energia prílivu/odlivu, morských prúdov  

Energiu obnoviteľných zdrojov možno čerpať prostredníctvom najrozličnejších technológií. 

 

1.1 Charakteristika jednotlivých druhov OZE 

Slnečná energia 

Slnečná energia je najprirodzenejším a najčistejším 

obnoviteľným zdrojom energie, ktorý je takmer  neobmedzene 

dostupný a je hnacím strojom života na Zemi. Zohrieva atmosféru 

a Zem, vytvára  vietor, zohrieva oceány, spôsobuje odparovanie 

vody, dáva silu vodným tokom, rastlinám aby mohli rásť a z 

dlhodobého hľadiska vytvára aj fosílne palivá. Slnečná energia a z nej pochádzajúce 
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obnoviteľné zdroje energie – veterná, vodná a biomasa môžu byť využité na výrobu všetkých 

foriem energie, ktoré dnes ľudstvo využíva. 

Množstvo slnečného žiarenia dopadajúceho na Zem (118 000 TW) niekoľko tisícnásobne 

prevyšuje súčasnú spotrebu energie. Vrchná vrstva atmosféry prijme ročne 152 424 x 1013 

kWh slnečnej energie. Dopadajúce žiarenie prevyšuje celosvetovú spotrebu energie niekoľko 

tisíc násobne (v roku 2005 to bolo cca 12 tisíc násobne).3 Podľa vládnej Koncepcie 

využívania obnoviteľných zdrojov energie z roku 2004 je množstvo dopadajúcej slnečnej 

energie na územie SR je 200 krát väčšie ako súčasná spotreba zo všetkých primárnych 

zdrojov energie v krajine. Je to obrovský, doposiaľ  takmer úplne nevyužitý potenciál. 

Využívanie slnečnej energie je dnes najčistejším spôsobom využívania energie vôbec a na 

rozdiel od iných zdrojov (aj obnoviteľných) sú dopady na okolité životné prostredie 

zanedbateľné.  

Možnosti využitia slnečnej energie 

Slnečné žiarenie sa môže využívať viacerými spôsobmi. Jednou z možností je pasívna 

slnečná architektúra, kedy sa slnečné žiarenie využíva čo najefektívnejšie pomocou 

samotného architektonického návrhu budovy. Ďalšou z možností využitia slnečného žiarenia 

sú slnečné kolektory, ktoré premieňajú slnečnú energiu na energiu tepelnú a 

v neposlednom rade je tu premena slnečnej energie na energiu elektrickú vďaka 

fotovoltaickým článkom.4 

Fotovoltaická elektráreň – Fotovoltaické články tvoriace fotovoltaické panely slúžia na 

výrobu elektriny v podobe jednosmerného prúdu. Solárny článok je veľkoplošná 

polovodičová súčiastka (s podobnou vnútornou štruktúrou ako fotodióda), ktoré priamo 

premieňa  svetelnú energiu na energiu elektrickú pomocou fotoelektrického javu. Po dopade 

fotónu svetla príslušnej vlnovej dĺžky (korešpondujúcej so šírkou zakázaného pásma 

použitého polovodiča) je vďaka vnútornému fotoelektrickému javu vygenerovaný elektrón-

dierový pár, ktorý je separovaný vnútorným elektrickým poľom pn-priechodu a pohybom k 

jednotlivým elektródam vytvárajú elektrický prúd. 

V budúcnosti sa dá očakávať výrazné využívanie  solárnej energie. Na druhej strane  

rozšírenie solárnych  panelov brzdia faktory, ako: ich cena, ktorá je daná tým, že ich výroba 

vyžaduje vrcholovú technológiu, je energeticky náročná, v malej sérii sa vyrábajú a účinne 

fungujú iba za slnečného svitu. V poslednej dobe sa ich cena znižuje, podľa predpovedí 

                                                           
3 http://www.solarenergia.sk/slnecna-energia/ 
4 http://www.tzbportal.sk/fotovoltaika/fotovoltaika-cast-1-slnecna-energia-ako-zdroj-elektrickej-energie.html 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C4%8D
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fotodi%C3%B3da
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fotoelektrick%C3%BD_jav
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
http://sk.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C4%8D
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fotoelektrick%C3%BD_jav
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%B3n
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A9_pole
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%B3da
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_pr%C3%BAd
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odborníkov po roku 2010  sa dá očakávať, že náklady na výrobu elektrickej energie 

fotovoltaickou elektrárňou budú na úrovni  nákladov na výrobu fosílnej elektrickej energie.  

Veterná energia  

Energia vetra je formou slnečnej energie, ktorá vzniká pri 

nerovnomernom ohrievaní  zemského povrchu.5 V dôsledku 

vzniku oblastí s rozdielnymi tlakmi vzniká prúdenie, ktorého 

pohybovú energiu možno zužitkovať.  

Slnko vyžaruje smerom k Zemi energiu rovnajúcu sa 100 000 

000 000 000 (1014) kWh. Z tejto hodnoty sa približne 1 až 2 % 

mení na energiu vetra. Je to 50 až 100-krát  viac ako energia, ktorú premenia všetky rastliny 

na Zemi na živú biomasu. Vietor, keďže je  prítomný všade, bol človekom využívaný od 

nepamäti. Navyše táto energia je príťažlivá aj  dnes, pretože jej využívanie neprodukuje 

žiadne odpady, neznečisťuje ovzdušie a nemá  negatívny vplyv na zdravie ľudí. Vietor ako 

primárny zdroj energie je zadarmo a je ho možné  využiť decentralizovane takmer v každej 

časti sveta. 6 

Na premenu veternej energie na elektrickú sa využívajú spravidla veterné turbíny. V 

súčasnosti technológie umožňujú, aby dosahovali inštalovaný výkon rádovo cez 3 MW. 

Inštalovaný výkon turbín, ktoré sa umiestňujú na otvorené more, dosahuje neraz 10 MW. 

Veterné turbíny dokážu produkovať elektrickú energiu spravidla vtedy, ak má vietor rýchlosť 

v rozmedzí 3 - 30 m/s.7 

 Vodná energia 

Vodná energia je technicky využiteľná potenciálna, 

kinetická alebo tepelná energia všetkého vodstva na 

Zemi.8 Vodná energia súvisí  tiež  s aktivitou Slnka.  

Voda je na Zemi a v jej atmosfére v neustálom 

pohybe. V dôsledku aktivity Slnka sa odparuje z 

vodných plôch, vytvára oblaky pary a padá k Zemi 

vo forme dažďa alebo snehu.  Energia tohto 

                                                           
5
 http://www.inforse.dk/europe/fae/OEZ/vietor/vietor.html 

6
 http://centrum-oze.webnode.sk/obnovitelne-zdroje-energie/ 

7
 http://www.energia.sk/tema/veterna-energia/veterna-energia/0561/ 

8
 http://sk.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%A1_energia 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Technika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%A1lna_energia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kinetick%C3%A1_energia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_energia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Voda
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zem
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vodného cyklu je veľmi účinne využívaná vodnými elektrárňami alebo vodou  poháňanými 

mechanickými dielami.  

Najnovšie technológie výroby elektriny z vody sú  založené na využití morského prílivu, 

morských vĺn alebo teplotného rozdielu vody  v oceánoch. Z uvedených typov vodnej energie 

len energia morského prílivu nie je výsledkom aktivity Slnka, ale je spôsobovaná príťažlivou 

silou Mesiaca. 9 

Množstvo energie obsiahnutej v zemskom vodnom cykle je obrovské, avšak  jej využitie je 

zložité. Napriek tomu, že existuje viacero spôsobov ako využívať energiu vody, 

najrozšírenejšia je výroba elektriny vo vodných elektrárňach. Výhodou tejto výroby je, že je to 

obnoviteľný energetický zdroj nespôsobujúci emisie škodlivín do ovzdušia a navyše je možné 

ho využiť na okamžité pokrytie spotreby t.j. v čase kedy to je potrebné. Nevýhodou sú však 

vysoké investičné náklady na výstavbu a tiež aj negatívne dopady na okolité životné 

prostredie, hlavne v prípade veľkých vodných diel. 

Energia mora 

Možnosti využitia vodnej energie sú nielen na vodných tokoch, ale aj v jej najväčšej 

zásobárni na Zemi: v moriach a oceánoch. 

 Príliv - odliv  

Príťažlivosť Mesiaca spôsobuje na morských pobrežiach kolísanie hladiny mora–príliv 

a odliv, ktorý na niektorých miestach Zeme dosahuje niekoľko metrov.  

Ak sa nájde vhodný profil pobrežia, na ktorom možno postaviť hrádzu do uzavretej zátoky, 

môže morská voda pri prúdení do vnútrozemia i späť do mora, teda 2x, poháňať turbíny 

vodnej elektrárne. Vhodné miesta na stavbu prílivových elektrárni existujú v zátokách 

a ústiach riek najmä v Severnej a Južnej Amerike i v Európe. Vo Francúzsku pracuje takáto 

elektráreň v ústi rieky La Rance. 

 Energia morských prúdov  

by sa dala využiť vo veľkých prietokových turbínach zakotvených o dno. 

 Energia  morských  vĺn  

Mechanická energia morských vĺn je značná, ale má niektoré nevýhody:  

                                                           
9
 http://www.seps.sk/zp/fond/2001/voda.htm 
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- je málo koncentrovaná (ne jej využitie sú potrebné veľké plochy a teda drahé 

zariadenia)  

- má premenlivú veľkosť  

- konštrukcia je náročná (musí umožňovať využitie slabého vlnenia a na druhej strane 

odolávať veľmi silným búrkam) 10 

Energia morských vĺn a prílivu by mohla v roku 2050 pokrývať 15 percent spotreby v Európe, 

odhaduje priemysel a vyzýva na podporu využívania jej potenciálu.11 

Geotermálna energia 

Geotermálna energia je najstaršou energiou na našej 

planéte, pretože je to energia, ktorú získala Zem pri 

svojom vzniku a  má pôvod v horúcom jadre Zeme, z 

ktorého uniká teplo cez vulkanické pukliny v horninách. 

Geotermálna energia nie je v pravom slova zmysle 

obnoviteľným zdrojom energie, ale vzhľadom na obrovské, takmer nevyčerpateľné zásoby 

tejto energie, býva medzi tieto zdroje zaraďované. Teplota jadra sa odhaduje na viac ako 

4000 °C a v desaťkilometrovej vrstve zemského obalu, ktorá je dostupná súčasnej vŕtacej 

technike, sa nachádza dostatok energie na pokrytie našej spotreby na obdobie niekoľko tisíc 

rokov. Teplo postupuje zo žeravého zemského jadra smerom k povrchu. Teplotný nárast sa 

pohybuje od 20 °C do 40 °C na vertikálny kilometer s miestnymi maximami (geotermálne 

pramene). V hĺbke zhruba 2500 metrov sa často nachádza voda teplá až 200 °C. 12 

Geotermálne vody sa vyžívajú v poľnohospodárstve, na vykurovanie budov a  

rekreačné účely. V poľnohospodárstve sa geotermálne vody využívajú na vykurovanie  

skleníkov pri produkcii rýchlenej zeleniny ako aj kvetov. Geotermálna voda sa využíva aj v  

chove rýb. Ďalším spôsobom zužitkovania geotermálnej energie je výroba elektrickej  

energie. Na tento spôsob využívania geotermálnej energie sa používa geotermálna voda s  

teplotou 150 °C. V dnešnej dobe sa uvažuje aj o vybudovaní geotermálnej elektrárne.  

Osobitnú skupinu tvoria tepelné čerpadlá, využívajúce geotermálnu vodu na výrobu tepla.  

 

                                                           
10

 http://centrum-oze.webnode.sk/obnovitelne-zdroje-energie/ 
11

 http://www.euractiv.sk/energetika/clanok/energia-prichadza-i-z-oceanov-a-mori-015574 
12

 http://www.priateliazeme.sk/cepa/eportal/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=78 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A9ta
http://sk.wikipedia.org/wiki/Energia
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Biomasa  

Biomasa patrí k základným  obnoviteľným zdrojom 

energie. Týmto názvom môžeme označiť akúkoľvek 

substanciu biologického pôvodu (všetka vodná 

a suchozemská vegetácia), ktorá vznikla 

prostredníctvom fotosyntézy a akúkoľvek živočíšnu 

hmotu. Biomasa v podobe rastlín je chemicky 

zakonzervovaná slnečná energia. Môžeme ju získať 

buď ako odpad z poľnohospodárskeho, lesného,  potravinárskeho priemyslu, alebo je 

získavaná ako výsledok výrobnej činnosti v podobe  dreva, olejnatých rastlín, rastlín s 

obsahom cukru alebo škrobu.  

Je to súčasne jeden z najuniverzálnejších a najrozšírenejších zdrojov energie na Zemi. 

V prvom rade poskytuje výživu, okrem toho sa používa ako stavebný materiál, vyrába sa z 

nej papier, lieky alebo chemikálie, je tiež výborným palivom. Biomasa sa ako palivový zdroj 

využíva od objavenia ohňa. Jej výhodou je, že ponúka nielen veľkú rôznorodosť vstupných 

surovín, ale aj univerzálne využitie v energetike. Spracovaním biomasy  môžeme vyrábať 

teplo, elektrickú energiu, plynné a tekuté palivá pre dopravu.  
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2. VÝZNAM VYUŽÍVANIA OZE  

2.1 Spotreba energie, trvalo udržateľný rozvoj a OZE 

 
Podporou OZE bude možné zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj ľudstva. Trvalo udržateľné 

zásobovanie, ktoré by malo byť konečným cieľom, je možné len na báze nevyčerpateľných 

zdrojov energie. Podľa zákona č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí udržateľný rozvoj „je 

taký rozvoj, ktorý súčasným aj budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich 

základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené 

funkcie ekosystémov“. Takýto  rozvoj svojou energetickou náročnosťou, využívaním zdrojov 

našej planéty a celkovým svojím charakterom neobmedzí existenciu a nároky ďalších 

generácií. 

2.1.1 Fosílne zdroje 

 

Ľudská civilizácia zápasí na začiatku tretieho tisícročia  dvoma globálnymi hrozbami. Prvou 

je zmena klímy spôsobená globálnym otepľovaním, druhá je neudržateľnosť zásobovania 

energiou na báze fosílnych zdrojov. Udržateľnosť zásobovania z fosílnych zdrojov je 

obmedzená ich vyčerpateľnosťou aj pri maximálne efektívnom využívaní. Preto by sa malo 

podporovať rozšírenie takých technológií, ktoré sú od fosílnych zdrojov čo najmenej závislé.  

Veľká časť látok pochádzajúcich z vyčerpateľných prírodných zdrojov (napr. kovy, stavebné 

látky) je po využití recyklovateľná. Naproti tomu fosílne palivá po využití ich chemicky 

viazanej energie zapríčiňujú značné znečistenie životného prostredia. Racionálne využívanie 

fosílnych zdrojov energie je preto jedným zo základných podmienok udržateľného rozvoja, 

ale aj v prípade ich najšetrnejšieho využívania je ohrozená udržateľnosť zásobovania 

energiami. Zásoby fosílnych palív a uránu sú totiž značne obmedzené, rýchlo sa míňajú a 

preto pri ich využívaní nemôžeme hovoriť o trvalo udržateľnom rozvoji. Ľudstvo v historicky 

krátkom čase bude konfrontované s nepríjemným problémom vyčerpania zásob fosílnych 

nosičov energie. Použitie fosílnych palív by malo byť obmedzené prinajmenšom z dvoch 

dôvodov: jednak využitie týchto palív je spojené so znečisťovaním životného prostredia, 

jednak ďalšie generácie budú musieť taktiež uspokojovať svoje energetické potreby.  

Fosílne palivá (ropa, čierne uhlie, zemný plyn), ktoré využívame dnes, vznikali cca pred tristo 

miliónmi rokov.  Spotreba za posledných pár rokov výrazne stúpa, ako je to zrejmé aj na 

obrázku 1. Napríklad v roku 1930 sme globálne ročne využívali cca 2 miliardy barelov ropy. 

Od priemyselnej revolúcie na konci 20. storočia jej spotreba neúmerne vzrástla – až na viac 

ako 25 miliárd barelov ročne. 13 

                                                           
13

 http://www.alternativy.sk/ 
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Obrázok 1 ukazuje porovnanie vývoja nálezísk a spotreby ropy vo svete od roku 1930. 

 

 

Obrázok 1    : Porovnanie vývoja nálezísk a spotreby ropy vo svete 
Zdroj: http://kolaps2012.blogspot.sk/2012/05/alternativy-ropy-ropnych-produktov.html 
 

Životnosť zásob ropy sa pritom pri dnešnej spotrebe odhaduje na asi 40 rokov (tabuľka 1).  

 

Tabuľka 1    Životnosť zásob fosílnych palív a uránu: 

 

Zdroj  Životnosť zásob 

Ropa 40 rokov 

Uhlie  224 rokov 

Zemný plyn  130 rokov 

Urán  60 rokov 

 
                                       (Zdroj: Bédi, 2001) 
 

Naša závislosť od fosílnych palív  vplýva priamo alebo nepriamo na náš celý život. Spotreba 

energie vo svete neustále rastie a prekračuje možnosti našej planéty. Časovo aj veľkosťou 

obmedzené zásoby fosílnych zdrojov nás nútia nájsť nové cesty, ktoré vedú smerom 

k šetrnosti a využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. 
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Fosílne energetické zdroje v niektorých dnešných štruktúrach nie je možné nahradiť inými, 

takže vedľa šetrnosti je potrebné zabezpečiť aj zvyšovanie energetickej  efektívnosti súčasne 

s nahradením fosílnych energetických zdrojov.  

Neustále rastúci počet obyvateľov a neudržateľný životný štýl smerujú k ďalšiemu rastu 

spotreby energií. Pri obmedzených zásobách fosílnych palív je treba hľadať a začať využívať 

vhodné alternatívy čo najskôr, aby sme boli v budúcnosti pripravení úplne nahradiť fosílne 

zdroje. Tieto nám pri súčasných overených ložiskách vystačia len na „pár“ rokov. 

Predpokladá sa, že podiel OZE bude postupne narastať. Európska únia ako celok sa 

zaviazala zvyšovať ich podiel – do roku 2020 by mal dosiahnuť 20 %. OSN predpokladá, že 

pri využití súčasných technológií by mohli OZE pokryť až 60 % svetovej spotreby elektriny a 

cca 40 % celkovej spotreby energie do roku 2020. Majú však potenciál pokryť až polovicu 

svetovej energetickej spotreby do roku 2050, na to však zatiaľ chýba najmä politická vôľa 

postupného presadzovania dlhodobých riešení. 14 

2.1.2 Prognóza vývoja energetiky 

 
Štúdia Svetový energetický technologický výhľad 2050 (WETO-H2), publikovaná 

Európskou komisiou 8. januára 2007, hovorí o potrebe radikálnej zmeny v európskom 

energetickom mixe. Dôvodom zmeny je potreba čeliť výzvam v oblasti energetickej 

bezpečnosti a klimatických zmien. Štúdia predpovedá vývoj svetovej a európskej energetiky 

do roku 2050 s využitím troch scenárov (Euractiv)15: 

1. Referenčný scenár (resp. „všetko ako doteraz“), s miernou politikou boja proti 

klimatickým zmenám a krátkodobými obmedzeniami produkcie energie. Emisie CO2 sú 

predpokladané na úrovni 900 až 1000 ppmv (častíc na milión), teda asi dvojnásobné v 

porovnaní s hodnotou, ktorá je dnes považovaná za akceptovateľnú. Európske emisie CO2 

sa však oproti súčasnej úrovni v 2050 znížia o 10 %. Celková spotreba energie vo svete sa 

viac ako zdvojnásobí, z dnešných desať Gtoe (gigatona ekvivalentu ropy) ročne na 22 Gtoe v 

2050. 

Spotreba v Európe narastie miernejšie (z 1,9 Gtoe na 2,6 Gtoe). Fosílne palivá by mali kryť 

70 % spotreby, zvyšok by mali kryť nefosílne palivá (najmä obnoviteľné zdroje a jadrová 

energetika). V Európe by mal byť podiel nefosílnych palív vyšší, na úrovni 40 % (v porovnaní 

s dnešným približne 20 %). Konvenčná výroba ropy by sa mala po roku 2025 ustáliť na 

približne 100 Mbl/d (miliónov barelov za deň). Scenár predpokladá vzrast nekonvenčnej 

výroby ropy na asi 125 Mbl/d v 2050. Prognózovaná cena je 110 dolárov za barel pri rope a 

100 dolárov za boe (barel ekvivalentu ropy) zemného plynu. Cena uhlia sa, vzhľadom na 

                                                           
14

 http://www.alternativy.sk/ 
15

 http://www.euractiv.sk/ekonomika-a-euro/clanok/scenare-energetickej-buducnosti 
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predpokladaný rast významu uhlia ako zdroja elektrickej energie, prognózuje v roku 2025 na 

úrovni 110 dolárov za tonu. Po roku 2020 scenár predpokladá nárast využívania jadrovej 

energie a obnoviteľných zdrojov (hlavne po 2030). V Európe by to malo viesť k situácii, že v 

roku 2050 bude „dekarbonizovaných“ 70 % európskej výroby energie. 

 

Obrázok 2    Závislosť EÚ na dovoze energie – podľa referenčného scenára  
Zdroj: Prezentácia pána J.M. Barrosa na zasadnutí Európskej rady 4. Februára 2011 
 
Na obrázku 2 je znázornená závislosť EÚ na dovoze dvoch hlavných fosílnych zdrojov 

energie – ropy a zemného plynu, podľa scenára vývoja „za nezmenených podmienok“ 

vychádzajúceho z údajov z roku 2009. 

 

2. Scenár „obmedzenia uhlíka“, so silnejším bojom proti klimatickým zmenám. 

Globálny dopyt po energii sa predpokladá asi o 3 Gtoe nižší, než v referenčnom scenári. 

Úroveň CO2 je prognózovaná v roku 2050 na úrovni okolo 500 ppmv (predpoklad 

štvornásobného zníženia). Narastie podiel obnoviteľných zdrojov (30 %) a jadrovej energie 

(40 %), produkcia uhlia bude stagnovať napriek technológiám zachytávania a uskladňovania 

uhlíka. V Európe by mali obnoviteľné zdroje pokrývať približne 22 %, jadrová energetika 30 

% dopytu po energii. Spotreba fosílnych palív klesne pod 50 %, čo posilní energetickú 

sebestačnosť Európy. Globálne emisie CO2 sú prognózované o 25 % vyššie oproti roku 

2010, pričom európske emisie by mali klesnúť oproti rovnakému roku na polovicu. Vzhľadom 

na vysokú nepravdepodobnosť scenára chýbajú konkrétne kalkulácie. 
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3. Vodíkový scenár je variáciou predchádzajúceho scenára, no predpokladá významnejšie 

využitie vodíkových technológií. Celkový dopyt po energii sa prognózuje o 8 % nižší než v 

referenčnom scenári. Podiel fosílnych palív v roku 2050 by mal klesnúť pod 60 %, pričom 

významne má poklesnúť dopyt po uhlí. Predpokladá sa rast využívania jadrovej energie a 

obnoviteľných zdrojov. Vodík by mal poskytovať 13 % z celkovej spotreby energie (v 

referenčnom scenári 2 %), polovica jeho produkcie by mala pochádzať z obnoviteľných 

zdrojov, 40 % z jadrovej energie. Predpokladá sa, že 90 % vodíka sa bude využívať v 

doprave. Energetický mix Európy sa predpokladá v portfóliu: 33 % jadrová energia, 20 % 

ropa, 20 % zemný plyn, 20 % obnoviteľné zdroje, 6 % uhlie. 

Vodík je nosičom chemickej energie. Jedinečnou charakteristikou vodíku je, že je to jediný 

chemický nositeľ energie, ktorý negeneruje škodlivé emisie pri spaľovaní. Vodík je 

priemyselne široko používaný chemický prvok, ktorý môže byť vyrábaný z ľubovoľného 

primárneho zdroja energie. Väčšina svetovej produkcie vzniká tepelnou reformáciou 

zemného plynu (metánu) na vodík, ktorý je hneď používaný na rafináciu ropy na benzín a 

podobne. Iba 4 % vodíka sa dnes získavajú z čistej elektrolýzy, pri ktorej je voda pri prívode 

elektrickej energie rozložená na svoje elementárne súčasti, vodík a kyslík. Na získanie 1 m3 

vodíka pomocou elektrolýzy je potrebných 4,8 kWh elektrickej energie. V budúcnosti by 

mohol byť vodík získavaný výhradne pomocou obnoviteľnej energie, ako je veterná a 

solárna.  

Vodík môže byť použitý ako palivo pre všetky typy spaľovacích motorov. Tepelné motory 

poháňané vodíkom môžu byť optimalizované na väčšiu termodynamickú účinnosť ako bežné 

tepelné motory používajúce uhľovodíkové palivá. Zvýšená termodynamická účinnosť a 

znížené znečisťovanie by boli veľkým prínosom, avšak zatiaľ tieto motory nie sú 

produkované vo veľkých množstvách pretože vodík stále nie je priemyselne dostupný. 

Palivový článok je vodíkovou technológiou budúcnosti. Jedná sa v podstate o opačnú 

elektrolýzu. V palivovom článku sa vodík a kyslík spoja do jednej zlúčeniny a uvoľnia pritom 

veľké množstvo energie. Ako vedľajší produkt tejto reakcie vzniká iba voda. Dostatočne čistý 

vodík môže byť tiež použitý v elektrochemických motoroch ako napríklad palivový článok 

PEM (proton exchange engine). Vodíkové palivové články môžu byť efektívnejšie ako 

tepelné motory poháňané vodíkom a teda aj omnoho efektívnejšie ako tepelné motory 

poháňané uhľovodíkovým palivom. Tieto palivové články taktiež nemajú takmer žiadne 

emisie. Mnoho spoločností sa snaží o vývoj spoľahlivých a lacných PEM palivových článkov. 

Avšak návrhy nie sú dostatočne vyvinuté na to, aby ich bolo možné produkovať vo veľkých 



Vplyv rozšírenia OZE na reguláciu elektrizačnej sústavy SR,                                         
analýza problémov a  nedostatkov 

 

17 
 

množstvách. Limitované množstvá, ktoré je možné kúpiť sú ručne vyrábané a teda omnoho 

nákladnejšie ako bežné spaľovacie motory. 

Vodík nie je doteraz bežne používaný kvôli  vysokým nákladom na jeho výrobu.  Ak by bola 

do trhových cien uhľovodíkových palív premietnutá cena produkcie skleníkových plynov, 

mohol by sa vodík stať komerčne atraktívny, poskytujúc čistú, efektívnu energiu pre 

domácnosti, spoločnosti a dopravné prostriedky. 

Využívanie vodíku má aj nevýhody, napr. vodík má nízku energetickú hustotu v porovnaní s 

tradičnými fosílnymi palivami, čo sa premieta do množstva spotrebovaného paliva pri 

ekvivalentnom výkone. Pri mnohých metódach výroby vodíku je pomerne veľká strata 

energie počas výroby. Niektoré iné metódy sú efektívnejšie (napr. elektrolytická výroba 

vodíku z vody).  

 

Obrázok 3   Princíp palivového článku 
Zdroj: http://centrum-oze.webnode.sk/obnovitelne-zdroje-energie/ 
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2.1.3 Jadrová energia 

 

Približne asi tretina elektrickej energie spotrebovanej v krajinách EÚ je v súčasnosti 

vyrobená v jadrových elektrárňach. Vzhľadom na zvyšujúcu sa spotrebu elektrickej energie 

a potrebu znižovať emisie skleníkových plynov, zabezpečenia energetickej diverzifikácie a 

bezpečnosti sa v poslednom čase začal meniť negatívny postoj niektorých členských krajín 

EÚ k jadrovej energetike. Jadrová energia je vnímaná ako „najväčší zdroj z veľkej časti 

bezuhlíkovej energetiky v Európe.“ „Svetová spotreba elektrickej energie sa v období  2000 - 

2050 pravdepodobne zdvojnásobí. Jadrová energia tak zostane kľúčovým prvkom 

nízkouhlíkových energetických systémov,“ tvrdí Komisia vo svojom tlačovom vyhlásení z 21. 

septembra 2007. Aj týmito slovami odôvodňuje vytvorenie novej Platformy EÚ pre udržateľnú 

technológiu jadrovej energetiky (SNETP - Sustainable Nuclear Energy Technology 

Platform).16  

Výhodou „jadra“ je jeho relatívna cenová stálosť, nezávislá na výkyvoch cien ropy, či 

zemného plynu, neprestajná modernizácia jadrových elektrární, čo zvyšuje ich výkon 

a dislokácia. Jadrové elektrárne sú efektívne aj tam, kde sa nenachádzajú zásoby uhlia, či 

zemného plynu. Na druhej strane zásoby paliva sú širšie diverzifikované a nachádzajú sa 

hlavne v politicky stabilných krajinách (Austrália). Pre ďalší rozvoj jej využívania je potrebné 

doriešiť predovšetkým otázku bezpečnosti ich prevádzky, ako aj otázku nakladania 

s vyhoreným jadrovým odpadom.17 

2.2 Ekologické dopady využívania energie 

2.2.1 Životné prostredie, zdravie a OZE  

 
Využívanie OZE prináša prínosy v oblasti životného prostredia predovšetkým v dôsledku 

znižovania emisií, náhradou fosílnych palív a znížením zaťaženia životného prostredia 

odpadmi. Energetické zužitkovanie biomasy je z hľadiska bilancie CO2 neutrálne.    

Emisie škodlivých sú oveľa nižšie v porovnaní s fosílnymi zdrojmi, dokonca u niektorých látok 

je táto hodnota nulová (ťažké kovy, popolček).  Dochádza k pozitívnym účinkom nielen na 

životné prostredie, ale aj na zdravie človeka.  

Úspora v dôsledku účelnej likvidácie odpadov, ktoré by inak bolo potrebné ukladať na 

skládkach sa týka najmä komunálnych odpadov a časti odpadov z drevospracujúceho 

priemyslu a tuhých odpadov zo spaľovania uhlia. Ďalšie ekologické prínosy využitia biomasy 

sú ťažko vyčísliteľné: 

- zlepšenie hygieny lesných porastov, 

                                                           
16

 http://www.euractiv.sk/energetika/clanok/jadrova-energia-stale-v-kurze 
17

 Energetická politika SR, dostupná na www.economy.gov.sk/ext_dok-energeticka-politika/133566c 
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- zmiernenie škôd vznikajúcich pri umiestňovaní exkrementov 
hospodárskych zvierat, 

- meliorácie máloproduktívnych a zdevastovaných pôd. 
 

Pri ťažbe, spracovaní a energetickom zužitkovaní fosílnych palív vzniká veľké množstvo 

toxických látok (napr. ťažké kovy), čo spôsobuje značné, často nezvratné zmeny na 

ekosystémoch.  Napríklad povrchová ťažba znamená často úplnú devastáciu krajiny. 

Spracovanie prináša veľké množstvo nevyužiteľného odpadu. Spaľovaním fosílnych palív sa 

do prostredia dostávajú vysoké množstvá CO2 (skleníkový plyn najviac zodpovedný za 

globálne otepľovanie), H2O, ďalej aj oxidy dusíka, síry a amoniak, ktoré spôsobujú okyslenie 

prostredia, ďalej rôzne prchavé látky, popolček a ťažké kovy (arzén, kadmium, ortuť, olovo, 

zinok). Tieto látky svojím pôsobením na človeka znižujú jeho imunitu, zvyšujú náchylnosť na 

bežné ochorenia dýchacích ciest. 

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. Oproti tomu emisie pri využívaní OZE klesajú pri niektorých látkach na nulu 

(ťažké kovy, popolček). Pri náhrade fosílnych palív OZE dochádza k pozitívnym účinkom 

nielen na životné prostredie, ale aj na zdravie človeka. 

Zníženie množstva emisií pri využití metanolu ako paliva namiesto benzínu: 

 

Emisie výfukových plynov Rozdiel pri využití metanolu 

NOx                                       - 65% 

CO                                         - 95% 

Iné uhľovodíky                       - 95% 

Dym a pevné častice             - 100% 

(Zdroj: Bédi, 2001) 

  

Jadrové elektrárne - Dnešné jadrové elektrárne najnovšej generácie sa často vo vládnych 

kruhoch považujú za bezpečné, no napriek tomu nesmieme zabúdať aj na ich riziká. Po 

technologickej stránke môže byť všetko v poriadku, ale treba počítať aj so zlyhaním ľudského 

faktora – hlavným dôvodom jadrových nehôd a havárií. Tento faktor sa do bezpečnostných 

štatistík nepočíta, avšak práve tento má najväčší vplyv. A následky takýchto havárií sa 

nedajú odstrániť v priebehu jednej dekády. Taktiež nesmieme zabúdať na problematiku  

vyhoretého jadrového paliva, ktoré po svojom použití stále obsahuje väčšiu časť rádioaktivity 

a dodnes, po vyše 60 rokoch „mierového využívania jadra“ ho stále nevieme bezpečne 

zlikvidovať. 18 

                                                           
18

 http://www.alternativy.sk/ 
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2.2.2  Klimatické zmeny  

Výrazné klimatické zmeny zapríčinené najmä antropogénnymi skleníkovými plynmi, je v 

súčasnosti významným environmentálnym problémom. Pod zmenu klímy sa podpisuje najmä 

skleníkový efekt atmosféry, ktorý je hlavnou príčinou, prečo sa teplota vzduchu v prízemnej 

vrstve udržuje vyššia, než by bola bez pôsobenia tohto efektu. Narastajúce koncentrácie 

skleníkových plynov (CO2 - oxid uhličitý, CH4 - metán, N2O - oxid dusný, HFC - fluórované 

uhľovodíky, PFC - plnofluórované uhľovodíky, SF6 - fluorid sírový) v atmosfére zosilňujú. Pod 

pojmom skleníkové plyny rozumieme plyny, ktoré voľne prepúšťajú krátkovlnné slnečné 

žiarenie a čiastočne pohlcujú, či spätne odrážajú dlhovlnné vyžarovanie zemského povrchu. 

Najvýznamnejším skleníkovým plynom v atmosfére je vodná para (H2O), ktorá sa podieľa asi 

dvomi tretinami na celkovom skleníkovom efekte, je priamo podmienená ľudskou činnosťou, 

resp. výparom a zrážkami. CO2 tvorí viac ako 30 %-ný príspevok k skleníkovému efektu, čo 

je aj jedným z dôvodov, prečo sa kladie naň taký dôraz, CH4, N2O a O3 tvoria spolu približne 

3 %. Skupina látok HFC, PFC a SF6 nie je až tak významná z hľadiska celkového množstva, 

ktorým prispieva k skleníkovým plynom, skôr je zaujímavá z pohľadu ich výskytu v 

atmosfére, ktorý závisí výlučne od ľudskej činnosti. Je na mieste podotknúť, že SR nevyrába 

túto skupinu látok nazývanú tiež aj ako „F plyny”. Tieto plyny sa nachádzajú na území SR len 

vďaka importu v rôznych klimatizačných zariadeniach, chladničkách atď. Najvýznamnejším 

zdrojom CO2 je spaľovanie a transformácia fosílnych palív, ktoré predstavujú viac ako 95 

% celkových antropogénnych CO2 v SR.19 

 

Obrázok 4 Podiel emisií skleníkových plynov z priemyselných procesov na celkových emisiách 
skleníkových plynov (bez zohľadnenia záchytov, t.j. zmien vo využití územia a lesníctva) v niektorých 
krajinách EÚ v roku 2010 (%) 
Zdroj: Eurostat; Spracoval: SAŽP, dostupné na 
http://www1.enviroportal.sk/indikatory/detail.php?kategoria=120&id_indikator=911#  

                                                           
19

 http://www.enviromagazin.sk/enviro2005/enviro3/13_ramcove_dohovory.pdf 
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Slovenská republika v porovnaní so susednými krajinami EÚ mala v roku 2010 najvyšší 

podiel emisií skleníkových plynov z priemyselných procesov na celkových emisiách 

skleníkových plynov. 

Oproti tomu rozdiel pri využívaní OZE – najmä biomasy – je v tom, že rastliny alebo 

živočíchy, ktoré sa taktiež podieľajú na emisiách CO2, sú stále v kolobehu a teda aj uhlík z 

ich tiel je stále v kolobehu. Rastlina počas svojho života viaže CO2 do svojich štruktúr, teda 

ho „sťahuje“ z atmosféry. Po spálení je emitované presne také množstvo, ktoré rastlina 

počas svojho života spotrebovala. Podobne je to aj so zvieratami. V optimálnom prípade je 

teda obsah CO2 stále približne konštantný, a teda ani teplota sa výraznejšie nemení.  

 

2.3 Vplyv OZE na zamestnanosť  

 
Obnoviteľné zdroje energie prinášajú odpovede a riešenia aj na problém zamestnanosti. 

Nakoľko v ich prípade nemôžeme hovoriť o veľkých centralizovaných zdrojoch, je pre ich 

prevádzku potreba viac pracovných miest (tabuľka 2). Tieto navyše na rozdiel od 

konvenčných zdrojov majú dlhšiu životnosť a nie sú ohrozené vyčerpaním zdrojových 

surovín. Preto priemysel založený na OZE má do budúcnosti lepšiu a dlhodobejšiu 

perspektívu. To sa týka výroby, prevádzky, servisu a údržby, ako aj odstavenia a sanácie. 

Navyše pracovníci na týchto miestach nie sú ohrození škodlivými emisiami či už 

rádioaktívnych látok, emisiami ťažkých kovov alebo toxickými a dráždivými oxidmi síry, 

dusíka, atď. 

 
Tabuľka 2  Potenciál tvorby pracovných miest z využívania obnoviteľných zdrojov energie 
 
 

Zdroj energie  Potenciál – výkon na 1 miesto 

Biomasa  0,5 MW 

Voda  0,66 MW 

Vietor  5 MW 

Bioplyn zo skládok odpadov  0,77 MW 

Spaľovanie odpadov  0,33 MW 
 
                          (Zdroj: Bédi, 2001) 
 
Na Slovensku by tak mohlo do roku 2020, využitím v súčasnosti dostupného technického 

potenciálu obnoviteľných zdrojov energie, vzniknúť 10 000 – 15 000 nových a dlhodobých 

pracovných miest. 20 

                                                           
20

 http://www.zmz.sk/doc/Materialy/Brozury/Brozura_OZE_SKK_2010.pdf 
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Zavádzanie technológií na báze OZE – v porovnaní s mnohými inými technológiami 

v energetike – vytvára najmä v odľahlých oblastiach nové pracovné príležitosti oveľa 

rýchlejším tempom. Veľký ekonomický potenciál pre nový priemysel a tvorbu pracovných 

príležitostí predstavuje výroba, inštalácia a údržba zariadení využívajúcich OZE.  

Vo všeobecnosti sú technológie využívajúce OZE dôležité pre zamestnanosť a tvorbu 

príjmov na miestnej úrovni, čo súvisí s ich produkciou, vytváraním projektov, službami 

a v prípade biomasy aj s pracovnými miestami na vidieku a diverzifikáciou príjmov v 

poľnohospodárstve.21 

  

                                                           
21

 http://www.eufondy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=118:podpora-prieniku-
obnovitenych-zdrojov-energie-na-trh-v-programovacom-obdobi-2007-2013&catid=15:info-od-
mvo&Itemid=141 
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3. PODPORA OZE V EURÓPSKEJ ÚNII 

 
Mnohé legislatívne opatrenia EÚ smerujúce k obnoviteľným zdrojom energie vyplývali a 

nadväzovali na strategické  ciele deklarované v Kyótskom protokole. Protokol z tretej 

celosvetovej konferencie strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, konanej v 

Japonskom Kyóte v roku 1997, zaväzuje svojich signatárov znížiť emisie skleníkových plynov 

v priemere o 5,2 % do roku 2012 oproti skutočnosti v roku 1990. Limity jednotlivých štátov sú 

pritom veľmi odlišné. K najvyššiemu zníženiu sa zaviazala Európska únia a to až 8 % . 

Základným dokumentom podporujúcim využívanie obnoviteľných zdrojov energie v štátoch 

EÚ pre obdobie do roku 2010 je Biela kniha z 26. 11. 1997. Obsahuje ambiciózny cieľ 

zvýšenia podielu OZE na celkových primárnych zdrojoch energie zo 6 % v roku 1997 na 12 

% v roku 2010. Na základe Bielej knihy Európska komisia spustila v roku 1999 inicializačnú 

kampaň (1999-2003), v rámci ktorej sa snažila stimulovať rozvoj používania OZE. Výsledkom 

snaženia tohto obdobia je Zelená kniha o európskej stratégii pre udržateľnú, 

konkurencieschopnú a bezpečnú energiu z 8. marca 2006, ktorá zdôrazňuje, že EÚ je 

extrémne závislá od vonkajších dodávok energie a preto je nevyhnutné diverzifikovať a 

zabezpečiť vyváženosť jednotlivých druhov energií. K dosiahnutiu stanoveného cieľa 

smeruje celý rad čiastkových krokov v rozličných sektoroch. 

Zelená kniha teda stanovuje tri hlavné ciele: 

 konkurencieschopnosť 

 trvalo udržateľný rozvoj 

 bezpečnosť dodávok. 

Odpoveďou na environmentálne výzvy je tiež záväzok EU „20-20-20“, teda do roku 2020 

znížiť mieru produkcie emisií CO2 (ako najdôležitejšieho skleníkového plynu) o 20 % v 

porovnaní s rokom 1990, zvýšiť podiel OZE na konečnej spotrebe v EU o 20% a znížiť 

celkovú spotrebu energií rovnako o 20 %. Na dosiahnutie týchto cieľov EK zverejnila 

klimaticko-energeticky balíček v januári 2008. Ide o súbor predpisov, ktoré nariaďujú 

rozdelenie záväzkov medzi členskými štátmi EU do roku 2020 v oblasti energetiky, zmeny 

klímy a obnoviteľných zdrojov. 

Európska únia si ako líder v oblasti snahy riešiť problematiku klimatických zmien stanovuje 

konkrétne ciele v oblasti znižovania emisií CO2 a rozvoja OZE. Jeden z cieľov „20 – 20 – 20“, 

hovorí o zavedení 20 % zníženia emisií CO2, 20 % podielu OZE na energetickom mixe a 20 

% úsporách do roku 2020. Celkovo však EÚ počíta do budúcnosti s vyšším rozvojom OZE a 

biopalív. Požaduje od svojich členských štátov využívanie určitého percentuálneho podielu 

OZE v rámci energetického mixu, a to už aj pri prístupových rokovaniach. Už v prístupovej 

zmluve si SR stanovila indikatívny cieľ podielu OZE na výrobe elektriny vo výške 31 % do 
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roku 2010. Tento cieľ bol následne znížený na 19 %, no dnes už vieme, že tento cieľ nebude 

asi naplnený. V roku 2009 bol podiel elektriny vyrobenej z OZE (so zarátaním veľkých 

vodných elektrární) okolo 17 %. Napriek nízkym alebo žiadnym investíciám vlády do rozvoja 

tohto sektora, SR sa zaviazala voči Európskej únii naplniť cieľ 20 % podielu obnoviteľných 

zdrojov energie na celkovej spotrebe energie do roku 2020. V súčasnosti tento podiel 

predstavuje približne 6 – 7 %. Vládna politika je napriek prijatým stratégiám stále orientovaná 

viac na rozvoj uhoľných a jadrových elektrární. 

Napriek týmto prekážkam je SR zaviazaná splniť svoje záväzky voči Európskej únii 

a zvyšovať podiel OZE na celkovej spotrebe energie. K týmto záväzkom je potrebné 

pristupovať aktívne, či už cielenými dotáciami, férovým zákonom o obnoviteľných zdrojoch 

a jednoznačným zvýhodnením týchto zdrojov oproti konvenčným zdrojom. Správy 

konštatujúce, že Slovensko zaostáva vo využívaní OZE a stratégie popisujúce stav a 

možnosti rozvoja, by mali byť nahradené konkrétnymi krokmi smerujúcimi k podpore týchto 

zdrojov. 

3.1 Energetická politika Európskej únie 

 
Hospodársky vývoj, trendy v liberalizácii energetiky v Európe, prijatie nových smerníc EÚ 

upravujúcich energetiku si vyžiadali vypracovanie novej energetickej doktríny, ktorú únia 

presadzuje už od roku 1997 a  najmä v posledných rokoch, čo súvisí s prudkým rastom cien 

primárnych zdrojov energie, predovšetkým však ropy.22 

Energetická politika je východiskom pre ďalšie smerovanie rozvoja odvetví, ako sú 

napríklad:23 

 

- elektroenergetika, 

- tepelná energetika, 

- plynárenstvo, 

- ťažba, spracovanie a preprava ropy, 

- ťažba uhlia, 

- využívanie obnoviteľných zdrojov energie. 

 

Energetická politika stanovuje dlhodobé strategické zámery a ciele s určuje základné rámce 

rozvoja energetiky. Najdôležitejším cieľom energetickej politiky v súčasnosti je riešenie 

                                                           
22 

Cádrová, K.: Financovanie verejného sektora so zameraním na vybrané energetické zdroje, dostupné na 
www.derivat.sk/.../JulAug2222008HotFinVerSekPlynRopa1Cast.doc 
23

 Energetická politika SR, dostupná na www.economy.gov.sk/ext_dok-energeticka-politika/133566c 
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otázok súvisiacich s rastúcou spotrebou energie a klimatickými zmenami, teda  dosiahnutie 

bezpečnosti dodávok a ich diverzifikácie spolu s nájdením spôsobu, ako urobiť energetickú 

politiku prijateľnejšiu pre životné prostredie. 

 

Energetická politika členských krajín EÚ sa sústreďuje na  zabezpečenie dostatočného 

množstva zdrojov energie pri maximalizácii úspor energie na strane spotreby, bezpečných 

a plynulých dodávok energie pri vyváženej štruktúre jej jednotlivých zložiek tak, aby v 

prípade výpadku jedného energetického zdroja mohol byť tento výpadok nahradený iným 

zdrojom. V posledných rokoch sa vo všetkých členských krajinách EÚ stáva kľúčovou 

otázkou diverzifikácia energetických zdrojov, a to nielen podľa jednotlivých typov 

energetických zdrojov, ale aj podľa oblastí ich geografického pôvodu. EÚ je jeden 

z najväčších importérov ropy, zemného plynu a uhlia. Spoločnú energetickú politiku EÚ 

určujú také fakty, ako  hrozba dlhodobej nedostupnosti fosílnych palív z dôvodu ich 

vyčerpania, vysoká závislosť na dodávateľoch energetických surovín, nutnosť vytvorenia 

spoločného európskeho energetického trhu bez bariér a zníženie dovoznej závislosti.  

Členské krajiny EÚ v súčasnosti približne polovicu svojej spotreby energie pokrývajú 

dodávkami z teritória tretích krajín. Energetická závislosť krajín EÚ na dovoze rastie, ktorá 

sa môže naďalej prehlbovať s rastúcou spotrebou energie a nedostatočným vývojom 

využívania domácich zdrojov energie na uspokojenie zvýšenej spotreby.  

Ako svetové hospodárstvo, tak i hospodárstvo EÚ sa tradične opiera o štyri hlavné druhy 

energetických surovín: ropu, uhlie, zemný plyn a jadrovú energiu. 

Podľa Zelenej knihy Komisie o bezpečnosti energetických dodávok (zverejnenej v novembri 

2000), energetická závislosť narastie z 50 % v 2000 na 70 % v 2030 v prípade, ak nebudú 

prijaté žiadne kroky na  zlepšenie energetickej situácie EÚ.  

3.2 Energetická legislatíva EÚ  

Energetická politika Európskej únie sa dá vo všeobecnosti rozdeliť na sedem hlavných 

oblastí a to:24 

 energetická účinnosť 

 európska energetická politika 

 bezpečné zásobovanie, vonkajší rozmer a rozširovanie 

 vnútorný trh s energiou 

 jadrová energia 

 obnoviteľné zdroje energie 

 klimatická politika 

                                                           
24

 http://www.energia.sk/legislativa/vsetky-sekcie/energeticka-legislativa-eu/0264/ 
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Právne dokumenty, ktoré v rámci európskej energetickej politike existujú sú smernice a 

nariadenia. Popri nich zároveň existujú aj zelené knihy, ktoré vydáva komisia za účelom 

rozprúdenia diskusie a spustenia procesu pripomienkovania dokumentov na európskej 

úrovni.  

Pokiaľ sa jedná o inštitúcie a orgány EÚ, ktoré sa zaoberajú energetikou ide o nasledovné: 

 Komisia - Energetika 

 Európsky parlament - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 

 Rada Európskej únie - Doprava, telekomunikácie a energetika 

 Oblasť Energetická účinnosť 

Hlavným cieľom v tejto oblasti je znížiť energetickú spotrebu a výrazne znížiť plytvanie 

energiou. Ďalším dôležitým cieľom je aj dosiahnutie cieľov vyplývajúcich  pre EÚ z 

Kyótskeho protokolu. Záväzným cieľom pre EÚ v oblasti energetickej účinnosti je zníženie 

spotreby primárnej energie o 20% do roku 2020 v porovnaní s hodnotami z roku 1990. 

Na obrázku 5  je vyhodnotenie plnenia tohto cieľa do konca roka 2010 podľa prezentácie 

pána J.M. Barrosa na zasadnutí Európskej rady 4. februára 2010 -  tzn. podľa súčasného 

trendu sa podarí získať iba 10 %-né zníženie.  

 
Obrázok 5    Dosiahnutie cieľov EÚ „20 – 20 – 20 do roku 2020“ 
Zdroj: Prezentácia pána J.M. Barrosa na zasadnutí Európskej rady 4. februára 2011 
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Okrem tohto záväzného cieľa prijala EÚ pre oblasť energetická účinnosť viacero smerníc ako 

aj ďalších dokumentov, ktoré síce nie sú právne záväzné, no vytvárajú priestor na iniciatívy, 

diskusie a rôzne návrhy. Napríklad 13. novembra 2008 komisia vydala komuniké pod 

názvom “Energetická účinnosť: zabezpečenie 20 % cieľa”. Komisia zároveň prijala aj “Akčný 

plán pre energetickú účinnosť: využitie potenciálu”. Európsky parlament a Rada prijala v roku 

2006 prijala rozhodnutie na základe ktorého sa vznikol rámcový program pre 

konkurencieschopnosť a inovácie (2007 - 2013). 

V konkrétnych smerniciach, ktoré sú normatívnym aktom a sú záväzné pre členské štáty, 

vytvorila Európska únia komplexné legislatívne rámce a pravidlá v oblastiach ako  

 energetická hospodárnosť budov 

 kogenerácia (súbežná kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla) 

 ekodizajn 

 energetická účinnosť konečného využitia energie a energetických služieb 

Smernice 

Smernica č. 2002/91/ES zo dňa 16.12.2002 o energetickej hospodárnosti budov  

Smernica č. 2004/8/ES zo dňa 11.2.2004 o podpore kogenerácie založenej na dopyte po 

využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

92/42/EHS  

Smernica č. 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia 

energie a energetických službách  

Smernica 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na 

ekodizajn energeticky významných výrobkov  

Oblasť Európska energetická politika 

Európska únia predstavila svoju novú energetickú politiku v roku 2007, ktorej cieľom je 

dosiahnutie nízko uhlíkovej ekonomiky, posilnenie bezpečnosti dodávok, zaistenie 

konkurencieschopný a trvalo udržateľný energetický trh v EÚ.   

Ciele európskej energetickej politiky únia podporuje viacerými rozmermi a to: 

 nástroje orientované na trh (rámec na zdaňovanie energetických produktov a 

elektriny, dotácie, schéma na obchodovanie s emisiami CO2) 

 podpora vedy a výskumu (najmä v oblasti technológii energetickej účinnosti a 

obnoviteľných zdrojov a nízko uhlíkovej energie ) 

 finančné nástroje EÚ (siedmy rámcový program ES v oblasti výskumu, technického 

rozvoja a demonštračných činností (2007-2013), program pre konkurencieschopnosť 

a inovácie (2007 - 2013) 
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Európska únia prijala zároveň aj Akčný plán pre energetickú bezpečnosť a solidárnosť, 

ktorý sa orientuje na 5 hlavných oblastí: 

 Potreby infraštruktúry a diverzifikácia dodávok energie 

 Vonkajšie vzťahy v oblasti energetiky 

 Zásoby ropy a zemného plynu a mechanizmy reakcie v prípade krízy 

 Energetická efektivita 

 Najlepšie využitie domácich zdrojov energie Európskej únie 

Nariadenia 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 z  13. júla 2009 , ktorým sa 

ustanovuje program na podporu oživenia hospodárstva udelením finančnej pomoci 

Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky  

Zelená kniha 

Európska komisia 8. marca 2006 vydala aj Zelenú knihu pod názvom „Európska stratégia pre 

trvalo udržateľnú, konkurencieschopnú a bezpečnú energiu“, ktorej cieľom je vytvoriť 

spoločnú európsku energetickú politiku.  

Oblasť Bezpečné zásobovanie, vonkajší rozmer a rozširovanie 

Cieľom tejto oblasti je zaistenie bezpečné, konkurencieschopné a trvalo udržateľné dodávky 

energií pre európsky trh. Snahou Európskej únie je preto prijímať také opatrenia a vytvárať 

také partnerstvá, ktoré budú členským štátom garantovať bezpečnosť energetických 

dodávok. Pre efektívnosť jednania s producentmi, tranzitnými krajinami alebo spotrebiteľmi je 

taktiež dôležité aby členské štáty navonok vystupovali jednotne. V súvislosti s rozširovaním 

EÚ je napríklad dôležité, aby kandidátske krajiny rešpektovali a riadili sa podľa acquis v 

oblasti energetiky.  

Smernice 

Smernica č. 2004/67/ES zo dňa 26.4.2004 týkajúca sa opatrení na zaistenie bezpečnosti 

dodávok zemného plynu  

Smernica č. 2005/89/ES z 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti 

dodávok el. energie a investícií do infraštruktúry  

Smernica 2009/119/ES zo 14. septembra 2009 , ktorou sa členským štátom ukladá 

povinnosť udržiavať  minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov  

Zelená kniha 2009 

29. Novembra 2009 Európska komisia vydala Zelenú knihy s názvom “Smerom k európskej 

stratégii pre bezpečnosť energetických dodávok”. Kniha adresuje problematiku narastajúcej 

energetickej závislosti EÚ, výzvy spojené s klimatickými zmenami, vnútorným energetickým 
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trhom, ako aj opatrenia ktoré súvisia s dodávkou a dopytom po energetických surovín 

vrátane obnoviteľných zdrojov a jadrovej energie.  

Oblasť Vnútorný trh s energiou 

Cieľom európskeho vnútorného trhu s energiou je zabezpečenie konkurencie, dať 

zákazníkom možnosť vybrať si medzi rôznymi spoločnosťami, ktoré dodávajú zemný plyn a 

elektrinu, primeraná ceny za služby a sprístupniť trh všetkým dodávateľom a najmä tým 

menším a tým, ktorí investujú do obnoviteľných zdrojov energie. Ďalšou snahou EÚ je 

vytvoriť vhodné prostredie na fungovanie trhu s emisiami CO2. Nevyhnutnou podmienkou pre 

existenciu integrovaného trhu je aj dobre prepojená infraštruktúra, preto sa EÚ snaží vytvoriť 

rôzne investičné programy.  

Smernice 

Smernica 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, 

ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES  

Smernica 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným 

plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES  

Smernica č. 2003/96/ES zo dňa 27.10.2003 o reštrukturalizácii právneho rámca 

spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny  

Oblasť Jadrová energia 

Špecifické nariadenia prijaté na európskej úrovni v oblasti jadrovej energetiky sa zameriavajú 

na podporu spolupráce vo výskume, ochrany verejnosti prostredníctvom vytvárania 

spoločných bezpečnostných štandardov, zabezpečenie adekvátnych a spravodlivých 

dodávok rudy a jadrového paliva, monitorovanie mierového využívania jadrového materiálu a 

spolupráce medzi s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami.  

Na európskej úrovni sa zároveň prijali aj špecifické opatrenia na ochranu zdravia osôb 

pracujúcich v tomto sektore, ale aj obyvateľstva vo všeobecnosti. Ďalšie opatrenia sa týkajú 

ochrany životného prostredia pred rizikami súvisiacich s využívaním jadrového paliva a 

nakladaním s jadrovým odpadom.  

Rozhodnutie Rady z 15. februára 2008, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry 

Euratomu 

Úlohou Zásobovacej agentúry Euratom je zaručiť pravidelné a vyrovnané zásobovanie 

používateľov v Európskej únii jadrovými materiálmi  

Oblasť Obnoviteľné zdroje energie 

Legislatíva v oblasti obnoviteľné zdroje energie má zabezpečiť intenzívnejšie využívanie 

obnoviteľných zdrojov energie. Okrem nižšie spomenutých smerníc Európska únia vydala aj 
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niekoľko ďalších dôležitých dokumentov, ktoré však nie sú právne záväzné. Ide napríklad o 

“Cestovnú mapu” pre obnoviteľné zdroje v ktorej komisia predstavila dlhodobú stratégiu pre 

využívanie OZE v EÚ. V tomto dokument komisia navrhla napríklad aj cieľ 20 % podiel OZE 

na energetickom mixe do roku 2020 a taktiež 10% pre biopalivá v dopravnom sektore.  

Smernice 

Smernica č. 2001/77/ES zo dňa 27.10.2001 o podpore elektrickej energie vyrábanej z 

obnoviteľných zdrojov energie  

Účelom tejto smernice je podporovať zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na 

výrobe elektrickej energie na vnútornom trhu s elektrickou energiou a vytvoriť tak základ pre 

budúci rámec spoločenstva.  

Smernica č. 2003/30/ES zo dňa 8.5.2003 o podpore používania biopalív alebo iných 

obnoviteľných palív v doprave  

Táto smernica je zameraná na podporu používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív 

ako náhrady nafty alebo benzínu na dopravné účely v každom členskom štáte, tým sa má 

prispieť k tomu, aby sa dosiahli ciele ako je splnenie záväzkov vo vzťahu na klimatické 

zmeny, ekologicky priaznivá bezpečnosť zásobovania palivami a podpora obnoviteľných 

zdrojov energie.  

Smernica č. 2009/28/ES zo dňa 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z OZE  

Predstaviteľom európskej legislatívy v súvislosti s kvalitou dodávky elektriny je smernica 

Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2009/28/ES o podpore využívania energie 

z obnoviteľných zdrojov. 

Touto smernicou sa ustanovuje spoločný rámec presadzovania energie z obnoviteľných 

zdrojov energie. Stanovujú sa v nej záväzné národné ciele pre celkový podiel energie z 

obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe a pre podiel 

energie z obnoviteľných zdrojov energie v doprave. Stanovujú sa v nej pravidlá týkajúce 

sa štatistických prenosov medzi členskými štátmi, spoločných projektov medzi členskými 

štátmi a s tretími krajinami, potvrdení o pôvode, administratívnych postupov, informovania a 

odbornej prípravy a prístupu k elektrizačnej sústave pre energiu z obnoviteľných zdrojov 

energie. Touto smernicou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti pre biopalivá a 

biokvapaliny. Smernica definuje záväzné národné ciele a opatrenia pre využívanie energie 

z OZE tak, že každý členský štát zabezpečí, aby podiel energie z obnoviteľných zdrojov 

energie vypočítaný podľa tejto smernice (článok 5 až 11 ) na hrubej konečnej energetickej 

spotrebe v roku 2020 predstavoval aspoň jeho národný celkový cieľ týkajúci sa podielu 

energie z obnoviteľných zdrojov energie v danom roku. Tieto záväzné národné celkové ciele 
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sú v súlade s cieľom aspoň 20 % podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej 

konečnej energetickej spotrebe Spoločenstva v roku 2020. Slovensko sa zaviazalo v tejto 

súvislosti dosiahnuť 14% pokrytie hrubej konečnej energetickej spotreby z OZE v roku 2020. 

Smernica definuje spôsoby monitorovania, vyhodnocovania štatistických informácií, definuje 

rôzne funkčné procesy pre podporu transparentnosti a efektívnosti v oblasti využívania OZE. 

Táto smernica zrušila dovtedy platné smernice 2001/77/ES a 2003/30/ES. 

 
 

Obrázok 6 Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na celkovom zložení energií v % 

Zdroj: Prezentácia pána J.M. Barrosa na zasadnutí Európskej rady 4. Februára 2011 
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4. PODPORNÉ MECHANIZMY PRE OZE NA SLOVENSKU 
 

4.1 Energetická politika a jej ciele v SR 
 

Slovensko ako jeden z členských štátov EÚ je súčasťou širšieho hospodárskeho priestoru 

a politického zoskupenia. Energetická politika Slovenska je takto úzko previazaná 

s energetickou politikou Európskej únie, ale aj s vývojom ponuky a dopytu po energetických 

zdrojoch vo svetovom hospodárstve. Na druhej strane zdroje primárnych energetických 

surovín sú z 90 % obstarávané dovozom, najmä z Ruska. Slovenská republika má vysokú 

energetickú závislosť. Výsledkom energetickej politiky by mala byť makroekonomická 

stabilita, modernizácia národného hospodárstva, vysoké tempo ekonomického rastu 

a integrácie do EÚ. Ekonomika SR dokázala za 10 rokov svojej existencie zvýšiť tempo rastu 

HDP, zabezpečiť prílev priamych zahraničných investícií, hlavne do bankového sektora, 

energetiky, automobilového priemyslu a služieb. 

Energetická politika SR –schválená Vládou SR dňa 11. januára 2006 

Strategický dokument s výhľadom do roku 2030. 

Hlavné ciele: 

- Zabezpečenie takého objemu výroby elektrickej energie, ktorý stačí pokryť dopyt 

na ekonomicky efektívnom princípe. 

- Zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky všetkých foriem energie s 

maximálnou efektívnosťou a v požadovanom množstve a kvalite. 

- Znižovanie podielu hrubej domácej spotreby energie na hrubom domácom 

produkte - znižovanie energetickej náročnosti. 

Základné priority: 

- Využívanie domácich primárnych energetických zdrojov na výrobu tepla 

a elektrickej energie so zachovaním princípu  ekonomickej efektívnosti. 

- Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektrickej energie a 

tepla s cieľom vytvoriť primerané doplnkové zdroje potrebné na krytie domáceho 

dopytu. 

- Nahradenie odstavených výrobných zariadení výroby elektriny tak, aby sa touto 

náhradou zabezpečila výroby takého množstva elektriny, ktorá pokryje domáci 

dopyt na ekonomicky efektívnom princípe. 

- Zvyšovanie využívania kombinovanej výroby elektriny a tepla. 
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- Využívanie jadrovej energetiky ako diverzifikovanej, ekonomicky efektívnej a 

primerane environmentálne akceptovateľnej možnosti výroby elektriny. 

- Podporovanie využívania alternatívnych palív v doprave. 

Úlohou energetickej politiky je dosiahnuť zabezpečenie energetických potrieb, energetickej 

bezpečnosti Slovenskej republiky, cesta k trvalému znižovaniu energetickej náročnosti, 

vytvorenie konkurenčného prostredia na energetickom trhu s cieľom znížiť náklady na 

všetkých stupňoch a odstrániť jednostrannú závislosť na dodávateľovi energie. Zároveň jej 

realizácia vytvára predpoklady pre zvýšenie energetickej efektívnosti.  

Energetická politika SR je vypracovaná v zmysle zákona č.656/2004 Z. z. o energetike 

a o zmene niektorých zákonov na obdobie 25 rokov. Ministerstvo hospodárstva SR 

aktualizuje energetickú politiku minimálne každý piaty rok s prihliadnutím na zmeny faktorov, 

ktoré majú na energetickú politiku priamy alebo nepriamy vplyv. 

Energetická politika Slovenskej republiky určuje základné ciele a rámce rozvoja energetiky 

v dlhodobom časovom výhľade a konštatuje, že zabezpečenie maximálneho ekonomického 

rastu v  podmienkach trvalo udržateľného rozvoja je podmienené spoľahlivosťou  dodávky 

energie pri optimálnych nákladoch a primeranej ochrane životného prostredia. 

Energetická politika je východiskom pre rozvoj elektroenergetiky, tepelnej energetiky, 

plynárenstva, ťažby, spracovania a prepravy ropy, ťažby uhlia a využívania obnoviteľných 

zdrojov energie.  

 

Aktualizácia surovinovej politiky SR (2004) 

Základné priority: 

- Efektívne využívanie domácej surovinovej základne. 

- Koordinácia využívania ochrany nerastných surovín s ohľadom na životnosť 

overených geologických zásob. 

- Stanovenie miery sebestačnosti v jednotlivých druhoch nerastných surovín v 

dlhodobej perspektíve. 

 

Koncepcia energetickej efektívnosti SR (2007) 

Hlavné ciele: 

- Dosiahnutie postupného zníženia energetickej náročnosti na úroveň priemeru 

pôvodných 15 členských štátov EÚ. 

Energetická (náročnosť) intenzita je spotreba energie pripadajúca na jednu jednotku 

produkcie resp. v širšom zmysle podiel spotreby energie na pridanej       hodnote vytvorenej 

podnikom, sektorom či ekonomikou. V prípade ekonomiky sa pridaná hodnota meria 

spravidla ako hrubý domáci produkt (HDP). 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Energia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Podnik
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekonomika
http://sk.wikipedia.org/wiki/HDP
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     Obrázok 7   Energetická intenzita členských štátov EÚ 25 v roku 2003 

 
Obrázok 7  znázorňuje energetickú intenzitu členských štátov EÚ 25 v roku 2003. Hodnota 

SR bola v tomto období cca štyrikrát vyššia ako priemer EÚ. 

 

Energetická náročnosť, definovaná ako podiel hrubej domácej spotreby a a hrubého 

domáceho produktu, má v SR za ostatných 10 rokov klesajúci trend v parite kúpnej sily, kde 

hodnota HDP je upravená do podoby zohľadňujúcej  rozdielne cenové úrovne. Hodnota takto 

vyjadrenej energetickej náročnosti bola v roku 2010 len o 23 % vyššia, ako je priemer EÚ 15 

(obrázok 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 8    Energetická náročnosť vyjadrená v parite kúpnej sily 
Zdroj: MH SR 
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- Dosiahnutie celkového národného indikatívneho cieľa úspor energie za 9 rokov 

(2008 - 2016) podľa smernice 2006/32/ES o efektívnosti kumulovanú hodnotu 

úspor vo výške 9% konečnej energetickej spotreby t.j. 37 215 TJ. 

- Nasledujúcich 5 rokov (2017 - 2021) dosiahnutie cieľa úspor 0,5% konečnej 

energetickej spotreby ročne. 

Pre roky 2022 - 2030 bol stanovený cieľ úspor 0,1% konečnej spotreby ročne. 

- Dosiahnutie prechodného národného indikatívneho cieľa úspor energie pre tretí 

rok (2010) vo výške 3% konečnej energetickej spotreby t.j. 12 405 TJ. 

- Zlepšenie účinnosti zariadení v oblasti výroby tepelnej a elektrickej energie (napr. 

použitím vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla) a zníženie 

energetických strát pri prenose, preprave a distribúcii energie. 

 

Stratégia vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie  

- schválená Vládou SR dňa 25. apríla 2007 

„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 využitia OZE, 2007) 

 

Ciele: 

- Inventarizácia súčasného poznania potenciálov jednotlivých OZE. 

- Náčrt možností využitia komerčne zavedených technológií. 

- Návrh cieľov do roku 2010, 2015 a opatrení na ich dosiahnutie. 

Indikatívny cieľ 31% podiel výroby elektriny z OZE na celkovej energetickej 

spotrebe energie do roku 2010, čo zodpovedá asi 9,24 TWh z OZE odhadovanej 

celkovej spotreby elektriny 29,8 TWh v roku 2010. 

 

Ciele v oblasti výroby elektriny (bez veľkých vodných elektrárni): 

Cieľ do roku 2010: 4% výroby elektriny z OZE bez veľkých vodných elektrárni (VVE) z 

celkovej spotreby elektriny, čo predstavuje 1 240GWh. 

Cieľ do roku 2015: 7% výroby elektriny z OZE bez VVE z celkovej spotreby elektriny, čo 

predstavuje 2300GWh. 

 

Ciele pre teplo: 

Cieľ výroby tepla z OZE do roku 2010: Spolu: 27 500 TJ z toho: 

Biomasa: 25 000TJ, Bioplyn: 2 000TJ, Geotermálna energia: 200TJ, Slnečná energia: 300TJ 
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Cieľ výroby tepla z OZE do roku 2015: Spolu: 43 000 TJ z toho: 

Biomasa: 37 000TJ, Bioplyn: 4 000TJ, Geotermálna energia: 1 000TJ, Slnečná energia: 

1000TJ. 

 

Stratégia energetickej bezpečnosti (2008) 

„Energetická bezpečnosť sa vo všeobecnosti vníma ako spoľahlivá dodávka energie, 

zabezpečenie prístupu k energetickým zdrojom a palivám v požadovanom množstve 

a kvalite za primerané ceny.“ 

(Stratégia energetickej bezpečnosti SR, 2008) 

Energetická bezpečnosť teda znamená, že v prípade zníženia dodávok energie alebo iných 

zdrojov zo zahraničia nebude ohrozená ekonomika krajiny ani jej obyvateľstvo. Napríklad 

ako tomu bolo počas poslednej plynovej krízy začiatkom roka 2009. Vonkajšie trhové 

udalosti jednoducho nemusia spôsobiť kolaps na domácom trhu, keďže sa predpokladá, že 

tento bude fungovať takmer úplne nezávisle od externých zdrojov. Príkladom je využívanie 

všetkých obnoviteľných zdrojov – či už slnečnej energie, vodnej, veternej, geotermálnej 

energie či biomasy. Domáce zdroje nezávislé na dovoze či vývoze sú kľúčom 

k zabezpečeniu energetickej bezpečnosti. 

 

Hlavné ciele: 

- Dosiahnutie konkurencieschopnej energetiky, zabezpečujúcej bezpečnú, 

spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s 

prihliadnutím na ochranu odberateľa, ochranu životného prostredia, trvalo 

udržateľný rozvoj, bezpečnosť zásobovania a technickú bezpečnosť. 

Priority: 

- Spoľahlivé, environmentálne prijateľné a ekonomicky efektívne zásobovanie -

energiou. 

- Znižovanie závislosti od dovozu fosílnych palív. 

- Zvyšovanie využívania obnoviteľných zdrojov energie, najmä vodných tokov, 

biomasy, geotermálnej energie a slnečnej energie. 

- Využívanie domácich primárnych energetických zdrojov na výrobu elektriny a 

tepla na ekonomicky efektívnom princípe v súlade so surovinovou politikou - uhlia 

a domácich zásob uránových rúd pre zníženie závislosti na dovoze energií. 

- Podpora využívania zdrojov s kombinovanou výrobou elektriny a tepla. 

- Zavádzanie nových technológií, inovácií a najlepších dostupných techník v 

energetike. 

- Znižovanie závislosti dodávok energie z rizikových oblastí a diverzifikácia zdrojov, 

ako aj dopravných ciest. 
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- Bezpečné zásobovanie hospodárstva ropou, zemným plynom, teplom a 

elektrinou. 

- Znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti ekonomiky SR. 

- Vypracovanie zodpovedajúcej legislatívy a zabezpečenie plnej implementácie 

príslušných právnych predpisov EÚ so zohľadnením špecifík SR. 

 

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky (2001) 

Hlavné ciele: 

- Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti 

hospodárstva SR. 

- Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom 

využívaní obnoviteľných zdrojov. 

 

Národný akčný plán pre energiu z OZE (2010) 

Celkový národný cieľ: 

- Dosiahnutie 14% podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie v roku 

2020, čo predstavuje 1 572 ktoe (66 PJ) energie z OZE. 

Sektorové ciele: 

Sektor: Výroba tepla a chladu: podiel OZE 7,6% v roku 2010; 14,6% v roku 2020. 

Sektor: Výroba elektrickej energie: podiel OZE 19,1% v roku 2010; 24,0% v roku 2020. 

Sektor Doprava: podiel OZE 4,1% v roku 2010; 10, 0% v roku 2020. 

 
Tabuľka 3    Podiel OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe 

   2005  2010  2011  2012  2015  2018  2020  

OZE – Výroba tepla a chladu  6,1%  7,6%  8,0%  8,5%  10,9%  13,3%  14,6%  

OZE – Výroba elektriny  16,7%  19,1%  19,3%  20,2%  23,0%  23,7%  24,0%  

OZE – Doprava*  0,6%  4,1%  4,2%  4,3%  6,0%  8,3%  10,0%  

Celkový podiel OZE  6,7%  9,5%  8,2%  8,2%  10,0%  11,4%  14,0%  

 
Zdroj: Národný akčný plán pre energiu z OZE SR, 2010 
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4.2 Legislatívna podpora OZE v SR 

Členské štáty Európskej únie sa podieľajú spoločne na zvyšovaní podielu OZE na celkovej 

energetickej spotrebe.  Vzhľadom na rozmanitosť členských krajín, ich sociálno-ekonomickú 

vyspelosť a rôznorodé príležitosti budovania energetickej infraštruktúry je samozrejme, že 

spoločné ciele 20-20-20 môžu byť dosiahnuté len vtedy, ak budú vytvorené spoločné 

základné pravidlá pre podporu využívania OZE. 

Legislatíva v oblasti OZE na Slovensku bola v poslednom období postupne menená 

vznikom a prijatím nových právnych predpisov alebo novelizáciou stávajúcich zákonov. 

Členské krajiny sú zaviazané povinnosti vyplývajúce zo spoločnej legislatívy (spoločné 

smernice) implementovať do svojej národnej legislatívy. Liberalizácia energetického sektora, 

pôsobenie trhových mechanizmov v elektroenergetike a poznatky získané pri využívaní OZE 

tiež majú vplyv na legislatívne zmeny 

Na Slovensku je oblasť legislatívy OZE reprezentovaná viacerými právnymi predpismi. Tie 

môžu byť rozdelené do 3 kategórií:25 

 

1. Primárna legislatíva 

2. Sekundárna legislatíva 

3. Terciárna legislatíva 

4. Legislatíva EÚ 

 

 

                                                                    Obrázok 9    Legislatíva OZE na Slovensku 

Na obrázku  9 je zobrazená štruktúrovaná schéma legislatívy OZE na Slovensku. Do 

legislatívy SR sú zakomponované všetky pravidlá definované v smerniciach EÚ priamym 

alebo nepriamym spôsobom.  

Primárna legislatíva: 

                                                           
25

 http://www.oze.stuba.sk/oze/legislativa/ 
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Primárnu legislatívu tvorí Zákon NR SR č. 656/2004 Z. z. Zákon o energetike. Tento zákon 

definuje základné procesy týkajúce sa elektroenergetiky a OZE. Sú v ňom definované 

základné pojmy, výkon štátnej správy. Podmienky vydania povolenia na výrobu elektriny 

v OZE, podmienky výstavby energetických zariadení (aj zariadení na výrobu elektriny, ak ide 

o výrobu v OZE), práva a povinnosti výrobcu elektriny v OZE, práva a povinnosti 

prevádzkovateľa prenosovej a distribučnej sústavy, do ktorej je OZE pripojený 

a prostredníctvom ktorej sa vykonáva prenos alebo distribúcia elektriny vyrobenej v OZE do 

miesta koncovej spotreby. Podľa §5 ods. 4) Zákona o energetike sa povolenie na podnikanie 

v energetike nevyžaduje ak ide sa jedná o výrobu elektriny v zariadení s inštalovaným 

výkonom do 1MW v: 

 Malých vodných elektrárňach 

 Veterných elektrárňach 

 Solárnych zariadeniach 

 Zariadeniach na využitie geotermálnej energie 

 Zariadeniach na využitie bioplynu 

 Zariadeniach na využitie biomasy 

Podľa §11 ods.1) stavať energetické zariadenia (napríklad výrobne klasifikované ako OZE) 

možno len na základe osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou 

energetickej politiky. Rozvoj fotovoltaiky nielen na Slovensku ale na celom území EÚ 

spôsobil prísnejšie pravidlá pre výstavbu slnečných elektrární. Toto osvedčenie nie je 

potrebné, ak sa jedná o výrobu elektriny zo slnečnej energie zo zariadenia umiestneného na 

streche budovy s celkovým inštalovaným výkonom do 100kW. Ak sa jedná o výrobu 

v zariadení využívajúcom inú energiu ako slnečnú, osvedčenie nie je potrebné ak inštalovaný 

výkon takéhoto zariadenia nie je väčší ako 1MW. 

Podľa tohto zákona je podpora OZE uskutočňovaná prednostným prístupom, pripojením, 

prenosom, distribúciou a dodávkou elektriny vyrobenej z OZE. Výrobca však musí 

rešpektovať technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia do sústavy, ktoré 

predstavujú terciárnu legislatívu. 

Sekundárna legislatíva: 

Sekundárnu legislatívu na území Slovenska tvorí Nariadenie vlády SR č. 317/2007, ktorým 

sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a samotný Zákon NR SR č. 309/2009 

o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby. 
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Nariadenie vlády č. 317/2007 

Nariadenie vlády, alebo inak v odbornej verejnosti zaužívaný aj pojem Pravidlá trhu 

s elektrinou, svojou podstatou dopĺňa Zákon o energetike a bližšie špecifikuje niektoré jeho 

ustanovenia. Tieto pravidlá trhu ustanovujú podmienky pre pripojenie, prístup, prenos 

a distribúciu elektriny. Definuje kedy je možné výrobcu pripojiť do sústavy, kedy je možné 

vykonávať distribúciu elektriny vyrobenej aj v OZE, potrebné zmluvné vzťahy nevyhnutné 

k pripojeniu výrobného zariadenia. Zmluvné vzťahy pomenované v Pravidlách trhu sú ďalej 

podrobne špecifikované  terciárnej legislatíve. Pravidlá trhu s elektrinou ďalej definujú 

a rozvíjajú funkčné procesy týkajúce sa odchýlky účastníka trhu, registrácie denných 

diagramov dodávky a podobne. 

Zákon č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie 

Na podporu výroby elektriny z OZE bol schválený zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore 

obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE). Uvedený zákon 

zlepšil fungovanie trhu s elektrinou v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a vytvoril stabilné 

podnikateľské prostredie. Zabezpečil dlhodobú garanciu výkupných cien na 15 rokov a 

zároveň zadal aj smerovanie pri výrobe elektriny z OZE, pretože zvýhodnil výstavbu malých 

a decentralizovaných zariadení.26 

Tento Zákon na podporu OZE ustanovuje: 

 Spôsob podpory a podmienky výroby elektriny z OZE a elektriny vyrobenej vysokou 

účinnou kombinovanou výrobou, podporu a podmienky výroby biometánu. 

 Práva a povinnosti výrobcov elektriny z OZE, výrobcov elektriny kombinovanou 

výrobou a elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou. 

 Práva a povinnosti ďalších zúčastnených  subjektov na trhu s elektrinou. 

Pri podpore obnoviteľných zdrojov energie sa podľa tohto Zákona na podporu OZE pod 

pojmom obnoviteľný zdrojov energie rozumie nefosílny zdroj energie, ktorého energetický 

potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí, a ide o tieto zdroje: 

 vodná energia, 

 slnečná energia, 

                                                           
26 MHSR - Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov (Slovenská republika) 
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 veterná energia, 

 geotermálna energia, 

 biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania, 

 bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd, 

 biometán. 

Zákon na podporu OZE bližšie dopĺňa a špecifikuje spôsob a podmienky podpory OZE. 

Zákon na podporu OZE určuje spôsob a postup pri stanovovaní ceny za elektrinu vyrobenú z 

OZE a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Zákon ustanovuje aj pravidlá pri 

preukazovaní potvrdení o pôvode elektriny z OZE a vyrobenej vysokoúčinnou kombinovanou 

výrobou elektriny a tepla, či o pôvode biometánu. Zároveň rieši pravidlá zúčtovania 

a evidencie elektriny, ďalšie pravidlá týkajúce sa výroby biometánu a samozrejme aj konania, 

pôsobnosti, štátny dozor a vyplývajúce zmeny niektorých ďalších súvisiacich zákonov.  

Terciárna  legislatíva: 

Oblasť terciárnej legislatívy predstavujú predovšetkým: 

1. Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy 

2. Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy (DS) 

3. Technické podmienky a prevádzkovateľa prenosovej sústavy (PS) 

4. Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy 

5. Rozhodnutia ÚRSO 

6. Výnos ÚRSO č. 2/2008 a jeho novely 

Prevádzkový poriadok prenosovej alebo distribučnej sústavy definuje všetky procesy 

týkajúce sa vzťahu výrobca z OZE – prevádzkovateľ sústavy (predmet a náležitosti .  

príslušných zmlúv, obchodné podmienky pre výrobcu OZE, meranie a fakturácia, reklamačný 

poriadok, prerušenie, ukončenie distribúcie a pod.) 

Prevádzkovateľ DS je povinný dodržiavať kvalitu elektriny a prevádzkovať svoju sústavu 

bezpečne a spoľahlivo, za týmto účelom sú stanovené technické podmienky pripojenia. Ak 

výrobca OZE nespĺňa kritéria technických podmienok pripojenia, výrobca nedostane 

povolenie na pripojenie zariadenia na výrobu z OZE do sústavy, ani  napriek podpore 

prednostného pripojenia.   

Dôležitým dokumentom v ekonomickej oblasti OZE a ich  finančnej podpory je výnos ÚRSO 

č. 2/2008 resp. jeho posledná novela č.2/2010. Je to Výnos ÚRSO, ktorým sa ustanovuje 
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regulácia cien v elektroenergetike. Výnos stanovuje cenu elektriny z OZE ako priame určenie 

pevnej ceny elektriny v eurách za megawathodinu. 

4.3 Ekonomická podpora OZE v SR 
 
Hlavným podporným nástrojom pre elektrickú energiu vyrobenú z OZE je v súčasnosti 

systém pevných výkupných taríf (feed-in tariff), túto možnosť ekonomickej podpory 

preferuje aj Komisia EÚ. Orgánom kompetentným v oblasti výpočtu pevných výkupných cien 

je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). ÚRSO každý rok stanovuje výkupné tarify 

so zohľadnením indexu národnej jadrovej inflácie.  Ceny sú pevne stanovené na 15 rokov od 

spustenia OZE do prevádzky, resp. od konca modernizácie existujúceho zdroja, pričom 

pokles ceny môže medziročne narásť maximálne narásť na 10%. Aktuálne ceny pre rok 

2012 sú uvedené v tabuľke 4.  

  

Tabuľka 4      Cena elektrickej energie vyrobenej  z OZE a KVET – vyhláška URSO 225/2011  

 

Cena elektriny z nových zdrojov od 1.1.2012 vyrobenej z obnoviteľnej energie: 

vodnej 

do 1 MW  109,80 €/kWh 

do 5 MW  97,98 €/kWh 

nad 5 MW 61,72 €/kWh 

slnečnej   do 100 kW 194,54 €/kWh 

veternej   do 15 MW 79,29 €/kWh 

geotermálnej  do 10 MW  190,51 €/kWh 

zo spaľovania komb. výrobou   podľa druhu biomasy do 10 MW 112,64-144,88 €/kWh 

zo spaľovania BRO komb.v.   do 10 MW 123,27 €/kWh 

zo spaľovania bioplynu podľa 
druhu bioplynu   do 10 MW 93,08-139,87 €/kWh 

vysokúčinný KVET 1.1.2012 
podľa cyklu a paliva   do 10 MW 75,52-149,00 €/kWh 

 
 

4.3.1 Zákon o podpore OZE27 

 

Pre  zvýšenie atraktívnosti investícií do OZE a efektivity pomoci k dosahovaniu stanovených 

národných cieľov, prijalo Slovensko 19. júna 2009 nový Zákon o podpore OZE a vysoko 

účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla. Nový mechanizmus podpory elektriny z OZE 

vstúpil do platnosti 1. januára 2010. Slovensko podporuje obnoviteľnú elektrinu aj 

prostredníctvom fiškálneho opatrenia, výnimkou zo spotrebnej dane.  

                                                           
27

 Zákon č. 309/2009 Z.z. z 19. júna 2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 

kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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Výkupná tarifa je stanovená pre jednotlivé technológie OZE zvlášť a zohľadňuje inštalovaný 

výkon zariadenia a termín spustenia do prevádzky (pôvodne pred alebo po 1. januári 2005). 

Podpora sa vzťahuje na všetky typy OZE technológií. Výkupné tarify sú stanovované tak, aby 

bola doba návratnosti danej technológie zhruba 12 rokov. Prevádzkovateľ regionálnej 

distribučnej sústavy vykupuje elektrinu z OZE za pevnú výkupnú tarifu na základe potvrdenia 

o pôvode elektriny z OZE vydaného podľa Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú 

pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou.28 

Výkupná cena je dostupná pre všetkých výrobcov elektrickej energie z OZE a skladá sa z 

ceny elektriny na straty a cenového doplatku. Doplatkom sa rozumie rozdiel medzi cenou 

elektriny a cenou elektriny na straty, ktorý uhrádza výrobcovi elektriny z OZE alebo výrobcovi 

elektriny technológiami KVET prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je 

zariadenie výrobcu elektriny pripojené, alebo na ktorého vymedzenom území sa nachádza. 

Cenou elektriny sa rozumie cena elektriny schválená alebo určená príslušným výnosom 

úradu pre elektrinu vyrobenú z OZE alebo elektrinu vyrobenú technológiami KVET – 

v súčasnosti platí Výnos úradu č. 2/2010 z 23. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa Výnos 

úradu č. 2/2008 z 28. júla 2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike 

v znení neskorších predpisov. Cenou elektriny na straty sa rozumie aritmetický priemer cien 

elektriny na účely pokrytia strát všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných 

sústav, pričom ceny elektriny na účely pokrytia strát pre prevádzkovateľov regionálnych 

distribučných sústav sú schválené alebo určené úradom (§ 3 a § 6 zákona č. 309/2009 Z. z. 

o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby). 

Výkupná cena je výrobcovi elektriny z OZE garantovaná na obdobie 15 rokov od roku 

uvedenia zariadenia do prevádzky alebo od roku rekonštrukcie alebo modernizácie 

elektrárne. Výkupná cena sa líši v závislosti od druhu OZE, použitej technológie, termínu 

inštalácie a celkového výkonu inštalácie. Výrobca elektriny z OZE má nárok na výkupnú 

cenu pre všetku elektrinu vyrobenú z OZE v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 

10 MW. Pokiaľ inštalovaný výkon prekročí 10 MW, podpora sa vzťahuje na elektrinu 

zodpovedajúcu pomernému množstvu celkovej vyrobenej elektriny vypočítanej ako podiel 10 

MW k celkovému inštalovanému výkonu. V prípade veternej energie má výrobca nárok na 

výkupnú cenu do 15 MW inštalovaného výkonu.  

Výrobca elektriny z OZE a KVET si uplatňuje podporu vyplnením formulára Žiadosť 

o poskytnutie podpory a jeho zaslaním prevádzkovateľovi distribučnej sústavy spolu 

s povinnými prílohami k uvedenej žiadosti. Povinnými prílohami žiadosti sú:29 

                                                           
28

 Nariadenie vlády č.317/2007 Z.z. 
29

 http://www.vsds.sk/wps/portal/vsd/domov/vyrobcovia/podpora-oze-a-
kvet/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLd_Q2dLZ0MHQ3c3UKNDDydAvw8Qiz8jI1czfSDi7P1C7IdFQ
Ft0fNz/ 
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1. Platné cenové rozhodnutie  

2. Platné potvrdenie o pôvode vyrobenej elektriny  

3. Platné povolenie na podnikanie v energetike alebo platné potvrdenie o splnení 

oznamovacej povinnosti voči Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v zmysle § 5 

zákona o energetike  

4. Predpokladaná ročná charakteristika dodávky do distribučnej sústavy  

5. Zoznam meradiel, ktorých údaje bude výrobca využívať na uplatnenie podpory spolu 

s informáciami o type, výrobnom čísle, počiatočnom stave počítadiel, odpočtových 

násobiteľoch, identifikačné údaje osoby zodpovednej za montáž meradiel, protokol 

Slovenskej legálnej metrológie (ďalej len SLM) o úradnom overení meradiel, meracie 

transformátory napätia a prúdu, ich štítkové údaje, dátum a číslo protokolu overenia 

SLM  

6. Jednopólová schéma pripojenia zdroja do distribučnej sústavy s vyznačeným 

rozhraním (výrobca – PDS, výrobca – prenajímateľ – PDS, výrobca – PMDS – PDS a 

pod.), s vyznačeným umiestnením elektromera vo vlastníctve PDS a s vyznačenou 

trafostanicou.  

Podmienkou na uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny je riadne vyplnená Žiadosť 

o poskytnutie podpory so všetkými prílohami, platná a účinná Zmluva o pripojení výrobcu 

elektriny do DS a úspešné vykonanie funkčných skúšok. 

Na Slovensku podlieha elektrina spotrebnej dani. Elektrina z OZE je taktiež podporená 

daňovou výnimkou pre spotrebu elektriny z OZE. Všetky technológie na výrobu obnoviteľnej 

elektriny spadajú pod túto výnimku.  

 

Solárny „boom“ 

V roku 2009 bola najvyššia výkupná cena stanovená pre energiu z fotovoltaických zariadení 

(425,12 eura/MWh), pravdepodobne na základe predpokladu Stratégie vyššieho využitia 

OZE (2007), že v roku 2010 bude výroba elektriny z tohto zdroja na úrovni 0 GWh a na rok 

2015 bol predpoklad 10 GWh, čo predstavuje 10 MW inštalovaného výkonu. Po tom, čo 

vstúpil do platnosti Zákon o OZE (309/2009 Z.z.), v kombinácií s poklesom cien za 

fotovoltaické panely v tom období, prejavil sa silný záujem investorov o realizáciu projektov 

FV zariadení, najmä kvôli ekonomickým výhodám, vzhľadom na nastavené ceny. Nárast 

žiadostí o zavedenie týchto zariadení bol taký vysoký, že obava Vlády SR a prevádzkovateľa 

prenosovej sústavy - SEPS, týkajúca sa bezpečnosti dodávok, resp. vysokých výkupných 

cien, bola opodstatnená. Snaha ÚRSO o zníženie výkupných cien bola oneskorená 

a v rozpore s novoprijatým zákonom, preto Vláda riešila vzniknutú situáciu úpravami zákona, 
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pričom  dôvodom týchto zmien majú byť nepredvídateľnosť zdrojov, nepravidelné 

dodávky do sústavy a teda ohrozenie stability, no predovšetkým vplyv na koncové 

ceny elektrickej energie. 

 

Vykurovanie (a chladenie) 

Podpora výroby elektriny a tepla vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou je 

zabezpečená zákonom. Táto podpora závisí od výkonu kogeneračnej jednotky a použitej 

technológie. 

Využívanie OZE v centrálnych systémoch zásobovania tepla je podporované len 

prostredníctvom priamych dotácií zo štrukturálnych fondov. V roku 2007 prijala slovenská 

vláda „Program vyššieho využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach“. Program 

financovaný zo štátneho rozpočtu poskytuje dotáciu domácnostiam, ktoré si zakúpia kotol na 

biomasu alebo slnečné kolektory za stanovených podmienok (tepelné čerpadlá sú z tejto 

podpory vyčlenené).  

Zákon o energetickej hospodárnosti budov č.555/2005 Z.z. stanovuje povinnosť posúdiť 

možnosť využívania OZE v novopostavených veľkých budovách. Podľa tohto zákona je pre 

veľké novostavby nevyhnutné zvážiť využitie alternatívnych energetických systémov. 

 

Doprava 

Od mája 2004 sú čisté biopalivá používané v doprave plne vyňaté zo spotrebnej dane. V júli 

2007 vstúpila do platnosti aj schéma zníženej spotrebnej dane, v prípade primiešavania 

biopalív do bežných motorových palív. Nafta zmiešaná s estermi a benzín s prímesou 

derivátu bioetanolu, ETBE, majú pomerne zníženú spotrebnú daň podľa podielu biopaliva v 

zmesi. Daňová úľava je limitovaná na 7,2% pre benzín s prímesou ETBE a 5 % pre naftové 

zmesi s estermi.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 http://skrea.sk/fileadmin/skrea/user_upload/dokumenty/RES_analyza_REPAP.pdf 
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Podporné programy 

 

Tabuľka 5  Formy podpory OZE 

Spôsob využitia OZE  Prijímateľ pomoci  Mechanizmus  

výroba elektriny 

domácnosti  

zákon č. 309/2009 Z. z. 

SLOVSEFF II (domácnosti v bytových 
domoch) 

verejný sektor zákon č. 309/2009 Z. z. 

súkromný sektor 

zákon č. 309/2009 Z. z. 

štrukturálne fondy 2007 - 2013 

SLOVSEFF II 

výroba tepla 

domácnosti  

Program vyššieho využívania biomasy a 
slnečnej energie v domácnostiach 

SLOVSEFF II (domácnosti v bytových 
domoch) 

verejný sektor štrukturálne fondy 2007 - 2013 

súkromný sektor 

štrukturálne fondy 2007 - 2013 

SLOVSEFF II 

 

Zdroj: http://www.atlasoze.sk/podpora-oze.html 

 

Štrukturálne fondy 2007 - 2013 : http://www.nsrr.sk/ 

Operačný program Riadiaci orgán Fond 

OP životné prostredie Ministerstvo životného prostredia SR ERDF, KF 

OP Konkurencieschopnosť a 
hospodársky rast Ministerstvo hospodárstva SR ERDF 

OP Bratislavský kraj 
Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR ERDF 

Zdroj: http://www.atlasoze.sk/podpora-oze.html 

Operačný program Životné prostredie na podporu OZE a EE – Priorita 3 a 4 

Priorita 3, Cieľ 3.2. Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory 

obnoviteľných zdrojov energie (cca 209 mil. EUR) - zariadenia na výrobu elektriny VU-KVET 

len v kombinácii so zmenou palivovej základne pri výrobe tepla 

Priorita 4 - odpadové hospodárstvo, Cieľ 4. 2 podpora využitia odpadu - zariadenia na 

výrobu bioplynu 

http://www.atlasoze.sk/podpora-oze.html
http://www.nsrr.sk/
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Príjemcovia: Verejný a súkromný sektor (samosprávne kraje, obce, štátne a verejne správy, 

súkromné spoločnosti) 

Intenzita pomoci: v súkromnom sektore až do výšky 50% oprávnených nákladov; verejný 

sektor až do 95% výška podpory: min. a max výška nie je obmedzená (v prípade 4.2 max. 0 

EUR mil) 

Poskytovateľ a správca: Ministerstvo životného prostredia SR, informácie: www.opzp.sk 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast www.siea.sk 

Príjemcovia pomoci: súkromné spoločnosti (OZE a EE), obce (verejné osvetlenie)  

Intenzita pomoci: v súkromnom sektore až do výšky 50% oprávnených nákladov; verejný 

sektora až do 95% 

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR 

Správca: Slovenská inovačná a energetická agentúra  

Aktivity: 2.1. Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a 

zavádzanie progresívnych technológií v energetike (cca 144 mil. EUR),  

 výstavba nových, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny VU-

KVET, 

 výstavba nových, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny o 

obnoviteľných zdrojov energie (s výnimkou využívania veternej energie) 

Operačný program Bratislavský kraj 

2.1.2 Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP (cca 23,6 mil. 

EUR) 

 výstavba nových, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny VU-

KVET, 

 výstavba nových, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny o 

obnoviteľných zdrojov energie (s výnimkou využívania veternej energie).  

Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach 

Výška dotácie v roku 2010 pre slnečné kolektory bola stanovená:  

 200 € za m2 nainštalovaných slnečných kolektorov v rozsahu najviac 8 m2 

absorpčnej plochy vrátane v rodinnom dome, 

 50 € za 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov v rozsahu nad 8 m2 absorpčnej 

plochy v rodinnom dome,  

http://www.opzp.sk/
http://www.siea.sk/
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 100 € za 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov v bytovom dome; najvyššia 

dotácia je v rozsahu najviac 3 m2 na každý byt v bytovom dome. Inštalované 

zariadenia musia spĺňať stanovené technické parametre. Pre slnečné kolektory je to 

certifikát Solar Keymark a od 2010 aj minimálny energetický zisk (525 kWh/rok 

vztiahnutom na jeden m2). 

SLOVSEFF II - Slovak Energy Efficiency Financing   

http://www.slovseff.eu/  

Garanti projektu: EBRD (Európska banka pre obnovu a rozvoj ) a MH SR 

Grant Slovseff II sa poskytuje od marca 2010 s rozpočtom 90 miliónov EUR. 

Podpora 3 hlavných oblastí:  

 Energetická efektívnosť v priemysle 

 Obnoviteľné zdroje energie 

 Bytový sektor 

Bytový sektor, kam patria bytové spoločenstvá alebo bytové správcovské spoločnosti, môže 

získať grant vo výške 15% úveru. Podmienka získania grantu je dosiahnutie úrovne 

energetickej úspory minimálne 25%. 

Vhodné projekty na ktoré je možné finančné prostriedky použiť sú zlepšenie tepelnej ochrany 

budov čiže zatepľovanie, výmena okien, výmena vykurovacích telies, hydraulické 

vyregulovanie vykurovacieho systému, inštalácia obnoviteľných zdrojov energie, 

ekvitermická regulácia, domová kompaktná odovzdávacia stanica. 

Environmentálny fond   http://www.envirofond.sk/sk/ 

Oprávnení príjemcovia: právnické osoby, štátny a verejný sektor, obce, mimovládne 

organizácie, neziskové združenia 

Oprávnené činnosti (okrem iného): Podpora tepla a teplej vody výroba založená na OZE 

(biomasa, solárna energia, fotovoltaika, tepelné čerpadlá) 

Podpora Typ: Grant (nie pre podnikanie), výhodný úver 

Verejný a štátny sektor môže dostať až 95% z oprávnených nákladov. 

 Oprávnené regióny: celé Slovensko  

Pre rok 2011:  A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME 

Činnosť A/1a: Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania 

nízkoemisných zdrojov 

http://www.slovseff.eu/
http://www.envirofond.sk/sk/
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Činnosť A/1b: Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie 

prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov 

Podporené budú projekty zamerané na verejnoprospešný účel (verejné budovy, školy, 

zdravotnícke zariadenia, sociálne a charitatívne zariadenia a pod.) 

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus http://www.eeagrants.sk 

Finančný mechanizmus EHP (38,35 mil. EUR) a Nórsky finančný mechanizmus (42,4 mil. 

EUR) pre Slovensko na roky 2009 – 2014 sú určené do oblasti životného prostredia a boja 

proti klimatickým zmenám, konkrétne na protipovodňovú ochranu, či zachytávanie a 

skladovanie uhlíka. Ďalšími prioritami sú zníženie domáceho násilia, posilnenie občianskej 

spoločnosti, zlepšenie sociálneho dialógu, štipendiá a cezhraničná spolupráca. 

4.3.2 Bariéry vo využívaní OZE 

 

 Princíp pripojovacích poplatkov - Náklady na pripojenie do siete (podľa 

inštalovaného výkonu) znáša žiadateľ o pripojenie (výrobca elektrickej energie z 

OZE) vo forme poplatku za pripojenie. Poplatok sa vyrátava na základe pravidiel 

uvedených v obchodných podmienkach jednotlivých prevádzkovateľov regionálnych 

distribučných sústav. Výška poplatku zodpovedá výške nákladov potrebných na 

nevyhnutnú technickú úpravu a poplatku za rezervovanú kapacitu. Celkové 

počiatočné náklady pre všetky technológie OZE (platí to hlavne pre veterné turbíny) 

sú teda vysoké, čo predstavuje pomerne významnú prekážku rozširovania OZE.  

 

 Kapacita siete – Na mnohých miestach s vhodnými poveternostnými podmienkami 

nepostačuje kapacita siete.   

 

 Environmentálne obmedzenie - V oblasti vodnej energetiky je technický aj 

ekonomický potenciál v súčasnosti pomerne dobre využitý. Z environmentálneho 

hľadiska predstavujú malé vodné elektrárne a veterné elektrárne určité riziko, nakoľko  

väčšina povrchu Slovenska je pokrytá národnými parkami alebo chránenými 

krajinnými oblasťami (viac než 9/10 plochy).  

 

 Elektrizačná prenosová sústava (SEPS) – v súčasnom stave nedokáže dostatočne 

regulovať nerovnomernosť dodávky do siete (týka sa to hlavne elektriny z vetra 

a fotovoltaiky) a je hlavnou prekážkou pre výrobu elektriny z OZE.   

 

 V súčasnosti je pomerne veľkým problémom aj jasná špecifikácia časového rozsahu 

a podmienok na vybavenie žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy. Stanovená 

http://www.eeagrants.sk/


Vplyv rozšírenia OZE na reguláciu elektrizačnej sústavy SR,                                         
analýza problémov a  nedostatkov 

 

50 
 

doba na posúdenie žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektrickej energie je 

30 dní.  

 

SSE – distribúcia v novembri 2009 na základe interného rozhodnutia pozastavila proces 

prijímania žiadostí o pripojenie zariadení na výrobu elektrickej energie do DS z OZE. Toto 

rozhodnutie podľa SSE platí až do odvolania. 

Od septembra 2009 platí zákon o podpore obnoviteľných zdrojov, ktorý sa pripravoval viac 

ako 6 rokov. Je v ňom viacero neštandardných ustanovení: zodpovednosť za odchýlku pre 

zariadenia s inštalovaným výkonom viac ako 4 MWp; limity inštalovateľného výkonu pre 

veterný park, rozdelenie výkupnej ceny elektrickej energie na straty a doplatok, alebo 

indexácia, ktorej zahrnutie do každoročne sa meniaceho výnosu je ponechané na 

rozhodnutie ÚRSO. 

Od septembra 2009, odkedy platí zákon o podpore OZE – doteraz boli urobené už dve 

zásahy do sektora mimo zákon (cez inštitúcie ako URSO a SEPS). Nestabilné podmienky 

a náhle zmeny pravidiel  nevytvárajú dôveru voči úradom a ani chuť investorov riskovať, 

keďže nie je isté, ako sa situácia bude vyvíjať počas najbližších 15 rokov.  

Zavedenie nutnosti získania Osvedčenia MH SR o súlade investičného zámeru s dlhodobou 

koncepciou energetickej politiky SR, pokiaľ ide o zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej 

energie umiestnených na budovách s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW, alebo 

realizovaných na zemi, znamená administratívnu prekážku.  

  



Vplyv rozšírenia OZE na reguláciu elektrizačnej sústavy SR,                                         
analýza problémov a  nedostatkov 

 

51 
 

5. SÚČASNÁ ENERGETICKÁ SITUÁCIA V SR 

 
Súčasná situácia v SR je neudržateľná, nakoľko je veľmi vysoká 

 - hodnota energetickej náročnosti 

 - závislosť od dovozu primárnych zdrojov  energie 

 - závislosť od dominantného dodávateľa (viac ako 90 %) 

 a 

 - nízky podiel OZE na energetickom mixe (asi 7 %) 

 

Energetické zdroje 

 

 

Obrázok 10   Energetický mix na Slovensku 

Zdroj: Eurostat, 2011 

Primárne energetické zdroje zabezpečuje Slovensko skoro z 90 % nákupom mimo oblasti 

vnútorného trhu EÚ. Jediným významnejším domácim energetickým zdrojom je hnedé uhlie, 

nakoľko ťažba zemného plynu a ropy je nevýrazná. Z tohto dôvodu neustále rastie význam 

obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, energia vody, geotermálna energia, slnečná 

energia, veterná energia). 

Na základe viacerých odborných analýz možno v dlhodobom výhľade (do roku 2030) 

predpokladať, že hlavnú úlohu pri uspokojovaní spotreby zohrá vyššie využitie jadrovej 

energie, zemného plynu a obnoviteľných zdrojov energie. Tento vývoj vychádza 

z predpokladu, že dôsledkom sprísnenia emisných limitov bude klesať spotreba uhlia. 

Rovnaký scenár možno predpokladať aj v prípade, ak emisné limity v dostatočnej miere 

21,9% 

23,1% 

26,3% 

20,5% 

7,2% 

Energetický mix na Slovensku (2009)  

Jadro 

Uhlie 

Plyn 

Ropa 

OZE 



Vplyv rozšírenia OZE na reguláciu elektrizačnej sústavy SR,                                         
analýza problémov a  nedostatkov 

 

52 
 

neodradia od využívania uhlia. Z dôvodu náhrady ropných zložiek biopalivami sa očakáva 

len mierny nárast spotreby ropy najmä v doprave. 

Z dlhodobých prognóz vývoja hrubej domácej spotreby vyplýva nasledovná predpokladaná 

štruktúra spotreby primárnych energetických zdrojov, ktorú zobrazuje obrázok 9. 

 

 
Obrázok 11     Vývoj spotreby primárnych energetických zdrojov 
Zdroj: MH SR 

 
a) uhlie 

Hnedé uhlie vyťažené v SR predstavuje v súčasnosti cca 79 % spotreby hnedého uhlia 

potrebnej na výrobu elektriny a tepla. Zohráva významnú úlohu pri zabezpečení bezpečnosti 

dodávok elektriny. Ostatné potrebné množstvo hnedého uhlia a všetko čierne uhlie sa 

zabezpečuje dovozom. 31 

Tabuľka 5     Predpokladaný vývoj ťažby hnedého uhlia do roku 2030     (m.j.  kt) 

 2005 2010 2015 2020 2030 

Ťažba hnedého uhlia 2400 2400 2100 1800 900 

Zdroj: MH SR 

                                                           
31
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V ťažbe hnedého uhlia sa predpokladá postupný pokles jeho ťažby a z dlhodobého hľadiska 

nemožno považovať ťažbu hnedého uhlia za dostatočnú na pokrytie potrieb výroby elektriny 

a tepla. Domáce uhlie však naďalej ostáva jediným neobnoviteľným zdrojom potrebným pre 

zabezpečenie spoľahlivosti sústavy. 

 

b) zemný plyn 

Ročná spotreba zemného plynu je cca 7 mld. m3. Približne 97 % tejto spotreby je 

zabezpečených dovozom hlavne z Ruskej federácie a iba 3 % tvoria domácu ťažbu. 32 

Tabuľka 6     Predpokladaný vývoj spotreby zemného plynu do roku 2030   (mld. m3) 

   2005 2010 2020 2030 

Celková spotreba                           

zemného plynu 
6,5 6,9 7,0 7,1 

   Zdroj: MH SR 

V ďalšom období sa predpokladá mierny nárast spotreby zemného plynu. Dôvodom tohto 

nárastu je nárast využitia   energetických zdrojov v priemysle a pri výrobe elektriny a tepla (aj 

kombinovanej). Využitie plynu je vhodné aj z dôvodu minimálneho dopadu na životné 

prostredie. Tento predpoklad vychádza zo zachovania relácie ceny zemného plynu oproti 

ostatným primárnym zdrojom. V prípade, že dôjde k výraznej zmene cenovej relácie 

zemného plynu možno predpokladať aj zmeny v celkovej spotrebe.33 

c) ropa 

SR dováža ročne cca 5,5 mil. t. ropy. Tento objem je garantovaný na základe dlhodobej 

medzinárodnej zmluvy s Ruskou federáciou. Z dovezeného množstva ropy sa na pokrytie 

domácej spotreby využíva 3,2 mil. t. Domáca ťažba sa podieľa na spotrebe ropy približne  2  

%. Ropná bezpečnosť, zabezpečenie dodávok ropy a súvisiacich činností v čase ropnej 

núdzi, sú riešené v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky. V súčasnosti SR 

nespĺňa 90 dňové zásoby v rope a ropných produktoch, keď úroveň zásob dosiahla v roku 

2004 spolu 55 dní. Očakáva sa, že úroveň zásob dosiahne v roku 2005 spolu 64 dní, v roku 

2006 spolu 73 dní, v roku 2007 spolu 82 dní a v roku 2008 cieľový stav spolu 90 dní. 

Dosiahnutie cieľového stavu 90 dňových zásob je ustanovené k 1.1.2009, čo si vyžiada 

vybudovanie potrebných skladovacích kapacít.34 

                                                           
32

 Ministerstvo hospodárstav SR 
33

 Ministerstvo hospodárstva SR 
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d) jadrové palivo 

V súčasnosti sa viac ako 55 % elektriny vyrába v jadrových elektrárňach. Dodávka jadrového 

paliva je zabezpečená dlhodobými zmluvami z Ruskej federácie. Je účelné podporovať 

prechod na zdokonalené palivo s lepším využitím jadrového materiálu v jadrovom palive, čo 

sa prejaví znížením jeho spotreby na vyrobenú jednotku elektriny. V súvislosti s odstavením 

Jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach (JE V1) došlo k poklesu dodávok 

jadrového paliva a to až do doby prípadného uvedenia do prevádzky nových blokov 

jadrových elektrární.  

V súvislosti s využitím jadrového paliva na výrobu elektriny je kľúčovou otázkou vyriešenie 

uloženia vyhoreného jadrového paliva ako aj otázka likvidácie odstavených 

jadrovoenergetických zariadení (JEZ). Slovenská republika pri  riešení týchto otázok bude 

postupovať v súlade s politikou EÚ zohľadňujúcou maximálnu bezpečnosť a spoľahlivosť 

využívania jadrovej energie vo všetkých fázach životného cyklu JEZ.35 

 

e) obnoviteľné zdroje energie (OZE) 

V súčasnosti sa z obnoviteľných zdrojov energie vrátane využitia hydroenergetického 

potenciálu veľkých vodných elektrární vyrába cca 5,2 TWh elektriny, čo predstavuje cca 16% 

domácej spotreby elektriny. Celkový využiteľný potenciál jednotlivých druhov obnoviteľných 

zdrojov energie dáva možnosti zvýšiť ich podiel na celkovej výrobe elektriny až na 19 % 

v roku 2010, na 24 % v roku 2020 a na 27 % v roku 2030.36 

 

Tabuľka  7  Podiel OZE na hrubej spotrebe elektriny 

Rok 2007 2008 2009 2010* 
2010  

(NAP OZE) 

Výroba elektriny z OZE  

(po normalizácii vodnej energie) (GWh) 
5 080 5 147 5 173 5 280 5 481 

Hrubá spotreba elektriny (GWh) 29 717 29 824 27 467 28 761 28 609 

Podiel elektriny z OZE (%) 17,1 17,3 18,8 18,4 19,1 

*predbežné údaje Zdroj: MH SR 

NAP OZE - Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov 

Skutočnosť: rok 2010 - 18,4 % výroba energie z OZE   (5 280 GWh) 
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6. POTENCIÁL VYUŽITIA OZE NA SLOVENSKU 

 
Podľa Stratégie energetickej bezpečnosti SR do roku 2030, má biomasa najväčší technický 

potenciál zo všetkých OZE, ktorý predstavuje až 20 % z hrubej domácej spotreby energie na 

Slovensku (podľa Akčného plánu využívania biomasy na roky 2008 – 2013 by tento podiel 

mohol byť ešte vyšší). Jedná sa predovšetkým o komunálny drevný odpad resp. odpad z 

drevospracujúceho priemyslu, lesnú a poľnohospodársku biomasu, účelovo pestovanú 

biomasu na výrobu energie, resp. biopalív a bioodpad zo živočíšnej produkcie. Spomínaný 

dokument dokonca priamo uvádza, cit. „Množstvo disponibilnej energie v biomase je 

porovnateľne s množstvom energie vyrobenej tromi jadrovými reaktormi s inštalovaným 

elektrickým výkonom  440 MW.“37  

Celkový využiteľný potenciál na Slovensku: 4 mil. ton/rok – 34,9 PJ 

- Lesná biomasa (1,8 mil. ton/rok) 

- Slovenský drevársky priemysel (1,4 mil. ton/rok) 

- Komunálna biomasa (300 tis. ton /rok) 

- Energetické porasty rýchlo rastúcich drevín (454 tis. ton/rok pri 3-5 ročnej dobe obratu) 

   perspektívny zdroj palivovej biomasy, po roku 2010 na Slovensku 45 400 ha38 

Technicky využiteľný potenciál slnečnej  energie je 9 450 GWh resp. 34 000 TJ ročne39, čo 

predstavuje po biomase druhý najväčší technický potenciál v rámci Slovenska. Využiteľný 

potenciál pre výrobu elektriny zo slnečnej energie podľa Energetickej politiky SR z roku 2006 

predstavuje 1 540 GWh, avšak súčasná úroveň využívania je len 0,1 GWh. Podľa o.z. ZA 

MATKU ZEM je však technicky aj ekonomicky využiteľný potenciál slnečnej energie na 

výrobu elektriny ročne na úrovni viac ako 3000 GWh (do roku 2020), čo je asi 10 % 

spotreby našej elektriny. 40 

Stratégia vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie v SR vytýčila z fotovoltiky iba 

10 GWh/rok. 

Vodná energia sa na celkovej výrobe energie v SR podieľa zo všetkých OZE najvýraznejšie. 

Podiel vodných elektrárni na celkovej spotrebe elektrickej energie sa pohyboval v rokoch 

2002 – 2004 medzi 12,4 – 18,6%. Faktom ale ostáva, že v drvivej väčšine išlo o veľké vodné 

                                                           
37

 Akčný plán využívania biomasy na roky 2008 – 2013, (2008), dostupné na http://www.tsup.sk/files/km3.pdf 
38

 
http://www.siea.sk/materials/files/poradenstvo/aktuality/2011/konferencia_energetikov/prezetacie/26_KPE_
Knazur_Moznosti_vyuzitia_KVET.pdf 
39

 Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie SR, MH SR 2007, dostupné na 
www.economy.gov.sk 
40

 http://www.platforma.ekofond.sk/moderne-vyucovanie/teoria/54-slnecna-energia 
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elektrárne (nad 10 MW), ktorým sa často vytýka sekundárny negatívny dopad na životné 

prostredie. V roku 2010 bolo v malých vodných elektrárňach na Slovensku vyrobených 284 

GWh elektrickej energie. 

Pri zohľadnení všetkých environmentálnych rizík a trvalo udržateľnom prístupe by sa toto 

množstvo mohlo do roku 2015 zvýšiť na 450 GWh a do roku 2030 na 850 GWh podľa 

„Návrhu koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“ 

schváleného vládou v roku 2011. 

 

Pomerne vysoký technický potenciál, 22 680 TJ/ročne41, predstavuje na Slovensku aj  

geotermálna  energia. Z hľadiska objemu geotermálnych zdrojov sa v celosvetovom 

meradle Slovensko nachádza na 13. mieste. Bohužiaľ podľa dostupných oficiálnych 

materiálov sa aj kvôli vyšším investičným nákladom, nízkej teplote geotermálnej vody, nižšej 

výdatnosti vrtov a najmä chemickému zloženiu geotermálnej vody v blízkej budúcnosti 

nepredpokladá výraznejšie využitie tohto potenciálu na výrobu elektrickej energie (30 GWh v 

r. 2010 resp. 70 GWh v r. 2015). Zároveň ale už zrealizované pilotné projekty podčiarkujú 

zmysluplnosť využívania tohto druhu energie na vykurovanie. Do budúcnosti sa počíta aj s 

využitím nízkopotenciálového tepla, a to prostredníctvom tepelných čerpadiel. 

Takto by malo byť už do roku 2010 získaných (vyrobených) 200 TJ tepla, do roku 2015 by sa 

toto množstvo malo zvýšiť až štvornásobne. 

Odhadovaný tepelný potenciál geotermálnej energie presahuje 5.500 MW. Využitie 

geotermálnej energie na výrobu elektriny je komplikovanejšie kvôli potrebe získať 

z geologických štruktúr teplo na úrovni viac ako 100°C. Ak si však uvedomíme všeobecný 

prospech geotermálnej energie v porovnaní s fosílnymi zdrojmi (domáce a lokálne zdroje, 

žiadny alebo minimálny vplyv na životne prostredie, nevyčerpateľnosť zdroja, rozvoj 

regiónov...), je viac ako potrebné do týchto technológií investovať čas, energiu a peniaze. 

 

Veterná energia 

V roku 2002 bol potenciál veternej energie SR odhadnutý na cca 600 GWh/r, táto hodnota by 

predstavovala asi 1,2 % spotreby elektriny na Slovensku, v porovnaní s potenciálom 

ostatných obnoviteľných zdrojov energie, ako je biomasa alebo voda, je veľmi nízky.42 Je to 

dané tým, že na Slovensku je z hľadiska vhodných veterných podmienok málo vyhovujúcich 

oblastí a konkrétnych lokalít. Všeobecne sa udáva, že prijateľné podmienky na využívanie 

                                                           
41

 Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie SR, MH SR 2007, dostupné na 
www.economy.gov.sk 
42

 http://www.enviro-
edu.sk/database/studenti/2011/Environmentalna_ekologia/Vyuzitie_veternej_energie.pdf 
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veternej energie majú lokality, kde je priemerná celoročná rýchlosť vetra v rozmedzí od 6,5 

do 15 m/s, čo u nás predstavuje 191 km2, čo je len 0,39% z celkovej rozlohy Slovenska.43 

Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR uvádza, že využiteľný 

potenciál veternej energie sa pri dodržaní najstriktnejších pravidiel ochrany prírody, 

zdravotných, hygienických a sociálno-ekonomických noriem a štandardov, pri zachovaní 

krajinného obrazu a stability prenosovej a distribučnej sústavy, pohybuje na úrovni 1 135 

GWh, pri 600 MW inštalovaného výkonu. Pri využití veterných turbín s vyšším jednotkovým 

inštalovaným výkonom (nad 2 MW) by sa ročná produkcia elektriny mohla ešte zvýšiť. 

Reálne pri dodržaní striktných pravidiel 700 – 1 000 MW vo veternej energii a ročne vyrobiť 

1,4 až 1,6 TWh elektriny ročne, čo je približne 4 – 6 % elektriny udržateľného rozvoja je 

možné na Slovensku v najbližších 10 rokoch inštalovať. 

 

V súčasnosti, keď sa používajú turbíny s väčším výkonom, možno predpokladať, že 

využiteľný potenciál Slovenska je skoro dvojnásobný. 

S dynamicky sa vyvíjajúcou technológiou veterných turbín sa môže potenciál do roku 2015 

zvýšiť na hodnotu, ktorá by predstavovala 8-9% súčasnej spotreby elektriny na Slovensku  

 

 

 
 
Obrázok  12    Technický potenciál OZE na SR 
Zdroj: MH SR  
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V roku 2005 bol podiel obnoviteľných zdrojov energie 6,7% z hrubej konečnej spotreby 

energie Slovenska, pričom táto hodnota bola pod EÚ priemerom rovnajúcim sa približne 

8,5%. Do roku 2020 by malo Slovensko zvýšiť tento podiel na 14%, čo je v porovnaní s EÚ 

cieľom 20% považované za mierny cieľ.44 

Tabuľka 8     Celkové ciele a vývoj OZE pre SR pre Slovensko 
 

Celkové ciele a vývoj OZE pre 
SR do r.2020 

Podiel OZE z hrubej konečnej 
spotreby energie SR 

Jednotka % 

2005 6,7 

Priemer 2011-2012 8,16 

Priemer 2013-2014 8,89 

Priemer 2015-2016 9,99 

Priemer 2017-2018 11,45 

Priemer 2020 14 

                    Zdroj: na základe Smernice 2009/28/EC 

Slovensko má na základe návrhu Európskej komisie zvýšiť využívanie OZE v pomere 

ku konečnej energetickej spotrebe zo súčasných 7 % na 14 %. 

 

Obrázok 13  Národné celkové ciele pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie na 

hrubej konečnej energetickej spotrebe v roku 2020 

Zdroj: Smernica 2009/28/ES o podpore využívania OZE 
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 http://skrea.sk/fileadmin/skrea/user_upload/dokumenty/RES_analyza_REPAP.pdf 
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Predbežná analýza využívania OZE do roku 2020 vychádza z týchto predpokladov:45 

1.konečnou energetickou spotrebou sa rozumie čistá konečná spotreba, 

2.konečná energetická spotreba v roku 2020 zostane na rovnakej úrovni, ako v súčasnosti, 

t. j. 406 PJ 

-  Konečné využívanie OZE vo forme elektriny, tepla a biopalív v roku 2020 bude teda 

predstavovať 57 PJ 

- Z dôvodu strát pri výrobe elektriny z biomasy, ako aj ďalších strát v iných transformáciách 

biomasy na energiu alebo na palivá je pre túto konečnú spotrebu potrebné využívať 65 PJ 

OZE 

 

Dlhodobé ciele:  
 

 
 14 % v roku 2020 

 
  21 % v roku 2030 

 
 

 
 
Obrázok 14     Prognóza podielu prírastkov jednotlivých typov zdrojov do roku 2030 
Zdroj: MH SR 
 
 
Obnoviteľné zdroje prinášajú alternatívu aj v prípade zabezpečenia energetickej bezpečnosti 

krajiny, nakoľko v ich prípade ide o prednostné využívanie domácich zdrojov bez závislosti 

na dovoze. 
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Celková výroba elektriny z OZE

 

Ciele v oblasti výroby elektriny z OZE na Slovensku môžeme rozdeliť do dvoch kategórií. 

Pri jednej sa počíta aj s využívaním veľkých vodných elektrární (VVE), ktoré majú najväčší 

percentuálny podiel z využívania OZE na Slovensku, avšak nezaraďujú sa vždy medzi 

„zelené“ zdroje. Druhá kategória popisuje využitie OZE očistenej od podielu VVE. Pri 

započítaní VVE predstavuje tento podiel už spomínaných 17 %. Bez nich len približne 1 %. 

Pri tejto druhej kategórií sa uvažuje o navýšení tohto podielu na 4 % vyrobenej elektrickej 

energie do roku 2010.46   

Využiteľný potenciál výroby elektriny z OZE bez VVE 47: 5 TWh  

Výroba elektriny z OZE v roku 2005: 0,267 TWh  

Ciele pre elektrickú energiu (bez veľkých vodných elektrární): 

Cieľ do roku 2010 – strednodobý cieľ  
 
4% z celkovej spotreby elektriny v roku 2010 (31 TWh): 1,24 TWh  

Cieľ do roku 2015 – strategický cieľ 

7% z celkovej spotreby elektriny v roku 2015 (32, 9 TWh): 2,3 TWh  

Obrázok 15   Celková výroba elektriny z OZE 

Zdroj: Prezentácia 2006, dostupná na www.zmz.sk/doc/6_Rusnak_Jozef.ppt:  
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 Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR, 2007 
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 Návrh energetickej politiky SR 
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Obrázok 16  Výroba elektriny z OZE 
Zdroj: Prezentácia, 2006 dostupná na www.zmz.sk/doc/6_Rusnak_Jozef.ppt 
 
potenciál veternej energie bol určený v roku 2002 
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7. SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY VYUŽÍVANIA OZE V SR 

 

7.1 Biomasa 
 
 Podľa definície Smernice Európskeho parlamentu a rady č. 2001/77/ ES z 27. januára 2001  

„Biomasa znamená biologicky rozložiteľné frakcie výrobkov, odpadu a zvyškov z 

poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a živočíšnych látok), lesníctva a príbuzných odvetví, 

ako aj biologicky rozložiteľné frakcie priemyselného a komunálneho odpadu“. 

 

Technológie na energetické využitie biomasy 

 

termochemická premena biomasy (suché procesy): 

 spaľovanie, 

 splyňovanie, 

 pyrolýza, 

biochemická premena biomasy (mokré procesy): 

 alkoholické kvasenie, 

 metánové kvasenie (fermentácia bez prístupu vzduchu), 

 

fyzikálna a chemická premena biomasy: 

 mechanická (štiepenie, drvenie, lisovanie, briketovanie, peletovanie, atď.), 

 chemická (esterifikácia surových rastlinných olejov), 

 získavanie odpadového tepla pri spracovávaní biomasy (napr. pri kompostovaní, 

aeróbnom čistení vôd, anaeróbnej fermentácii apod.). 

Výhody využívania biomasy na energetické účely: 

- ekonomický rozvoj vidieka 

- efektívnejšie využívanie pôdy 

- zníženie emisií skleníkových plynov (CO2, CH4) 

- zníženie emisií síry 

Nevýhody využívania biomasy na energetické účely: 

- rýchly rozklad všetkých druhov biomasy v normálnych podmienkach 

- menej vhodné na skladovanie 

- nízka energetická hustota 
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Obrázok 17     Postupy pre energetické zhodnotenie biomasy 
 
 

 
Obrázok  18     Využívanie foriem biomasy v porovnaní s energetickým potenciálom 
Zdroj: MP SR 
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Produkty spracovania biomasy 

 
Tuhé spáliteľné produkty 

Výroba elektriny:  

Technológia výroby elektriny založená na spaľovaní vstupných surovín (tradične fosílnych – 

uhlie)  a výrobe pary, ktorá poháňa parnú turbínu je dnes veľmi dobre prepracovaná 

a využívaná. Jej nevýhodou je, že si vyžaduje relatívne vysoké investičné náklady na 

jednotku výkonu, celková účinnosť výroby je nízka a navyše neposkytuje možnosti ďalšieho 

zlepšenia.  

Novou metódou pre výrobu elektriny je splyňovanie biomasy. V tomto prípade sa nejedná 

o priame spaľovanie, ale o splyňovanie a následné spaľovanie plynu v plynovej turbíne 

podobne ako je to pri výrobe elektriny v elektrárňach na plyn. Výhodou tejto technológie je 

oveľa vyššia účinnosť, nakoľko pri splyňovaní až 65-70% energie obsiahnutej v biomase sa 

premieňa na horľavý plyn. Investičné náklady na výstavbu plynových turbín sú relatívne 

nízke a navyše tu existujú značné možnosti zlepšovania technológie. Hoci metóda 

splyňovania poskytuje viacero výhod ešte nie je dostatočne rozvinutá, na to aby mohla byť 

bežne používaná.  

Elektrárne so splyňovaním biomasy pozostávajú z nasledujúcich komponentov:  

 Zariadenie na prípravu a dopravu paliva  

 Splyňovacia reaktorová nádoba  

 Čistička plynov a zmiešavací systém  

 Turbína resp. spaľovací motor.  

Pri spaľovaní plynov v motoroch alebo turbínach sa vyžaduje použitie veľmi čistého plynu. 

Na výrobu takéhoto plynu sú potrebné nielen dodatočné zariadenia ako sú chladiče a 

zmiešavacie systémy, ale aj špeciálne upravená reaktorová nádoba, čo celú technológiu 

značne komplikuje. Navyše technológia je dosť citlivá na použitý typ biomasy (rôzne druhy 

sa správajú odlišne), čo si vyžaduje vyššiu kontrolu vstupných surovín ako v iných typoch 

elektrární.  

Z uvedeného je zrejmé, že elektrárne so splyňovaním biomasy sú podstatne zložitejšie ako 

zariadenia (kotle) používané len na výrobu tepla. Napriek tomu sú do vývoja uvedených 

splyňovacích technológií dnes investované milióny dolárov ročne. V pozadí je snaha o 

nahradenie zemného plynu, ktorý je dnes uprednostňovaný pri výrobe elektriny uhlím, 
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ktorého zásoby sú oveľa väčšie. Splyňovanie uhlia a následná výroba elektriny nemajú také 

nežiadúce dopady na životné prostredie ako klasické spaľovanie uhlia, a preto sa táto 

metóda označuje ako tzv. čisté spaľovanie uhlia. Vývoj týchto technológií však umožňuje aj 

používanie biomasy ako paliva, ktoré je dosť podobné uhliu (Biomass integrated gasifier/gas 

turbines - BlG/GT). Výhodou biomasy v porovnaní s uhlím je, že sa ľahšie splyňuje a má 

veľmi nízky obsah síry, čo značne znižuje náklady na výrobu elektriny a dáva uvedenej 

technológii BIG/GT veľkú perspektívu do budúcnosti.  

Spoločné spaľovanie uhlia a biomasy:  

Spoločné spaľovanie uhlia a biomasy je vzhľadom na podobnosť uvedených palív možné. Je 

to tiež jedna z ciest znižovania emisií spojených s výrobou elektriny v uhoľných elektrárňach. 

Vo svete dnes pracuje viacero takýchto elektrární, ktoré sa líšia zastúpením biomasy v 

zmesnom palive. Bežne sa podiel biomasy pohybuje na úrovni 5 - 20 %, zvyšok tvorí uhlie. 

Moderná elektráreň so spoločným spaľovaním biomasy a uhlia bola postavená v roku 1999 v 

rakúskom Zeltwegu. Biomasa tu nie je priamo primiešavaná do paliva, ale je najskôr 

splyňovaná a tieto plyny sú spoločne spaľované s uhlím v zariadení s celkovým výkonom 10 

MW. Spotreba dreva (štiepky) ako paliva predstavuje 16 m3 za hodinu. Tento projekt 

nazvaný Biococomb je demonštračným zariadením financovaným EÚ. 48 

Bioplyn (zmes metánu (CH4), oxidu uhličitého (CO2) a ďalších plynov) 
 
Základy fermentačného procesu:  
 
Tvorba bioplynu je viacstupňovým procesom, pri ktorom mikroorganizmy na svoju látkovú 

výmenu pri anaeróbnych podmienkach využívajú chemickú energiu obsiahnutú 

v uhľohydrátoch, tukoch a proteínoch. Najskôr sa pritom štiepia hydrolytickými baktériami 

makromolekuly s nízkymi molekulovými hmotnosťami (napr. cukry, mastné kyseliny, 

aminokyseliny). Takýmto spôsobom rozrušené produkty štiepneho procesu sa potom 

fermentačnými baktériami ďalej kvasia, pričom sa redukujú vznikajúce nízkomolekulové 

spojenia – ako karboxylová kyselina, plyny alebo alkoholy. Metanogénne baktérie nie sú 

schopné zhodnotiť všetky produkty látkovej výmeny fermentačných baktérií, takže 

acetogénne baktérie predstavujú dôležitý spojovací článok medzi fermentáciou a tvorbou 

metánu. Odbúravajú predovšetkým kyselinu propionovú, kyselinu karboxylovú a alkoholy na 

kyselinu octovú, oxid uhličitý a vodík, ktoré sa potom spotrebúvajú metanogénnymi 

baktériami. 
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                           Tabuľka  9   Zloženie bioplynu 
 

Plynná zložka 
bioplynu 

Chemický 
vzorec 

Percentuálny 
obsah 

Metán CH4 40-75 % 

Oxid uhličitý CO2 25-55 % 

Vodná para H2O 0-10 % 

Dusík N2  0-5 % 

Kyslík O2 0-2 % 

Vodík H2 0-1 % 

Amoniak NH3 0-1 % 

Sírovodík H2S 0-1 % 

 
  Zdroj: http://www.bioodpady.sk/anaerobna-digescia/bioplyn-a-jeho-vyuzitie 
 
Výhrevnosť bioplynu sa pohybuje okolo 20 – 25 MJ/m3 v závislosti od množstva prítomného 

metánu. Jeden m3 bioplynu obsahuje toľko energie ako 0,6 – 0,7 l vykurovacieho oleja. Pri 

výrobe bioplynu z odpadových surovín vznikajúcich pri chove hovädzieho dobytka (hnoj, 

hnojovica) sa uvažuje s výkonom 1 kW elektrickej energie na 7 – 10 ks dobytka. 

                         Tabuľka 10   Výhrevnosť bioplynu v závislosti od obsahu metánu 

Bioplyn a obsah metánu Výhrevnosť v MJ.m3 

100 % CH4 35,8 

80 % CH4 28,6 

67 % CH4 24 

55 % CH4 19,7 

                            Zdroj: www.polnohospodarskabiomasa.sk 

 

Tvorba bioplynu, jeho zloženie a obsah prímesí závisí od vstupných surovín. Ak vstup 

obsahuje veľa bielkovín a polysacharidov typu celulóza a lignín, produkcia bioplynu je nižšia 

a bioplyn obsahuje veľa amoniaku. Najviac bioplynu vzniká zo surovín bohatých na tuky a 

škrob. 

 

 

 

http://www.bioodpady.sk/anaerobna-digescia/bioplyn-a-jeho-vyuzitie
http://www.polnohospodarskabiomasa.sk/
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Tabuľka 11      Priemerné výťažky v l/kg bioplynu z 1 kg suchého materiálu 
 

Surovina 

Výťažok 

Surovina 

Výťažok 

(l/kg org. mat.) (l/kg org. mat.) 

prasačí exkrement 445 Rastlinné osivo 620 

hovädzí exkrement 200 Konope 360 

vtáčí trus 465 tráva 415 

konský trus 250 vysoké trávy 495 

stajňový hnoj 225 rákosie 170 

pšeničná slama 250 ďatelina 460 

slama zo žita 250 zeleninové zbytky 345 

jačmenná slama 275 zemiaková vňať 385 

ovosná slama 300 listy cukrovej repy 450 

kukuričný odpad 420 listy slnečnice 300 

odpad repky olejnej 200 
poľnohospodársky 
odpad 370 

odpad z ryže 225 listy zo stromov 250 

ryžová lúštenina 155 kal z odkaliska 525 

 
Zdroj:http://www.tzb-info.cz/1540-energeticky-potencial-bioplynu-v-sr 

 

 
Obrázok 19   Vyťaženie plynu z rôznych substrátov 

Zdroj: Ing. Kmeť, Bioplynové stanice v poľnohospodárskej výrobe, Agrobioenergia, č.2/2007 

 

Bioplynové zariadenia sa v princípe delia podľa obsahu suchej hmoty v spracúvanom 

substráte na:  

 mokrú fermentáciu (obsah suchej hmoty (SH) < 15 %), 

 suchú fermentáciu (obsah suchej hmoty je 25 až 60 %). 
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Podľa teplotných rozpätí, pri ktorých dochádza k tvorbe metánu, sa zariadenia rozdeľujú na: 

 psychrofilné (15 - 20 °C, nízka produkcia bioplynu, nízke nároky na ohrev, dlhý čas 

fermentácie), 

 mezofilné (30 až 40 °C, primeraná produkcia bioplynu aj nároky na ohrev - 

najpoužívanejší), 

 termofilné (50 až 75 °C, vysoká produkcia bioplynu, vysoké nároky na ohrev, krátky 

čas fermentácie). 

Spôsoby zužitkovania bioplynu: 
 

1. kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla pomocou kogeneračných 

jednotiek (obrázok 20) 

2. výroba elektrickej energie pomocou biopalivových článkov  

3. premena bioplynu na biometán 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obrázok  20       Kogeneračná jednotka - typ ELTECO (272 kWe / 476 kWt), Bioplynová 

stanica STIFI Hurbanovo 

Výroba bioplynu na Slovensku 
 
Potenciál výroby bioplynu na Slovensku odhaduje MH SR na 227 miliónov ton, čiže 6900000 

GJ pri ročnej výrobe 1950 GWh . 
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Bioplynom je možné pokryť 4,5 % spotreby elektrickej energie v SR. Príkladom bioplynových 

staníc je tabuľka  12.  

Tabuľka  12    Bioplynové stanice na Slovensku 
 

Bioplynová stanica Hlavná surovina Inštalovaný el. 
výkon kWe 

Prevádzka od roku 

AGROBAN s.r.o. 
Bátka  

hnojovica ošípaných, 
do r. 2000 aj 
hydinový trus  

6x138  1995 

PPD Brezov  hnojovica hovädzieho 
dobytka  

65 1998 

VPP SPU, s.r.o. 
Kolíňany  

rôzne substráty, 
najmä hnojovica 
hospodárskych 

zvierat  

22 2001 

PD Kapušany  hnojovica 
hospodárskych 

zvierat, kukuričná 
siláž  

180 2005 

BPS STIFI Hurbanovo  kukuričná siláž  300 2005 

BIOCHYN s.r.o. 
Piešťany 

hnojovica, kukuričná 
siláž 

995 2009 

BPS CSATLÓS      
Oborín 

rastlinná zmes, 
kukuričná siláž, hnoj 

HD  

800 2011 

Stratégia vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v SR vytýčila do roku 

2015 získať z biomasy 650 GWh/rok, z bioplynu 370 GWh/rok. 

Biopalivá 

Biopalivá I. generácie 

V zásade sa za biopalivá prvej generácie považujú biopalivá, ktoré sa vyrábajú z prebytkov 

poľnohospodárskej produkcie. Hlavnými predstaviteľmi sú bioetanol, vyrobený z vybraných 

surovín potravinárskeho priemyslu, najmä obilnín, zrnín a cukrovej repy, bioplyn a 

metylestery mastných kyselín, vyrábané najmä z repkového, palmového a sójového oleja.  
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Obrázok 21   Schéma technológie výroby biopalív  
 
Zdroj: POSKOČIL, M. Paliva získávaná z biomasy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
strojního inženýrství, 2008. 23 s. Vedúci bakalárskej práce Ing. Jaroslav Rauscher, CSc. 

 

Lokálna situácia v strednej Európe je daná územím v miernom klimatickom pásme. Má iba 

malé zásoby fosílnych palív, pričom obmedzeným, ale možným zdrojom obnoviteľných 

surovín sú hlavne listnaté a ihličnaté lesy. Spomedzi poľnohospodárskych plodín sú to najmä 

pšenica, kukurica, cukrová repa a repka olejná. Všetky tieto plodiny ako obnoviteľné zdroje 

možno intenzívne pestovať v takých objemoch, aby zabezpečili pracovné príležitosti a výživu 

pre ľudí, aj krmivá pre úžitkové zvieratá a stali sa základňou pre veľkokapacitnú produkciu 

cenných priemyselne využiteľných druhotných surovín, najmä bioetanolu a bionafty. 

Problematický je málo predvídateľný vplyv počasia. 

Metylestery mastných kyselín (fatty acid methyl esters, FAME) predstavujú takéto 

kvapalné palivo z obnoviteľných zdrojov pre dieselové (vznetové) motory buď priamo ako 

čisté (B100), alebo častejšie v zmesi s fosílnou naftou (B5, B10, B30 a pod.). FAME sa 

pripravujú alkalicky katalyzovanou transesterifikáciou prírodných triacylglycerolov (TAG) – 

rastlinných olejov a živočíšnych tukov s metanolom. Vedľajším produktom je glycerol, ktorý 

môže byť významnou surovinou, ale v niektorých prípadoch aj produktom s problematickým 

odbytom. 
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Bioetanol sa vyrába fermentačnými technológiami z rôznych poľnohospodárskych surovín 

ako je obilie, kukurica, cukrová repa a cukrová trstina. Pridáva sa do palív samostatne alebo 

po transformácii na ETBE (etylt- butyléter). Problémovým faktorom je skutočnosť, že 

suroviny sú zároveň surovinami pre výrobu potravín. Aj keď z toho vyplývajúce dôsledky sú 

značne prehnané a nepodložené, napriek tomu je potrebné zohľadniť túto špecifickú situáciu 

a rešpektovať ju.49 

Európska rada, ktorá sa zišla 8. a 9. marca 2009, vo svojich záveroch, na základe 

odporúčaní Európskej komisie, stanovila za cieľ 10 %-ný podiel používania biopalív v 

doprave do roku 2020. Tento vysoký cieľ je stanovený nielen v súvislosti s bojom proti 

klimatickým zmenám ale aj dôležitými otázkami spojenými s energetickou bezpečnosťou 

Európy a rastúcimi obavami zo zvyšovania cien ropy. 

Biopalivá sa v súvislosti s klesajúcimi zásobami ropy a globálnymi klimatickými zmenami v 

celosvetovom meradle úspešne presadzujú predovšetkým v doprave. Ich využívaním sa 

znižuje negatívny vplyv na životné prostredie spôsobený používaním fosílnych palív. Záujem 

o využívanie motorových biopalív je priamo závislý od ekonomickej výhodnosti. Čistý 

rastlinný olej ako pohonná látka je priam predurčený pre stroje pracujúce v 

poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve s predpokladom určitej miery sebestačnosti. 

Formy podpory pestovania a využívania energetických plodín v reťazcoch od prvovýrobcu až 

po spracovateľa otvárajú možnosti pre využitie biopalív práve v týchto odvetviach.50 

Najdôležitejšími biopalivami prvej generácie sú bioetanol a bionafta. Bioetanol môže byť 

vyrobený z rastlín obsahujúcich škrob alebo jednoduché cukry etanolovým kvasením ako 

cukrová repa, cukrová trstina, kukurica, obilie. Bionafta je nafta s prímesou metylesteru 

repkového oleja (MERO), ktorý sa získava chemickými procesmi z repky, poprípade iných 

olejnín. Hlavnými producentmi bioetanolu sú Brazília a USA. Najväčším producentom 

bionafty je EÚ. 

Podľa Európskej asociácie výrobcov biopalív (European Bioethanol Fuel Associations), 

produkcia etanolu v EÚ vzrástla v roku 2009 o 31 percent na 3,7 miliardy litrov, oproti 2,8 

miliardy litrov v predchádzajúcom roku . Najväčším producentom etanolu v Európskej únii je 

Francúzsko s objemom výroby 1,25 miliardy litrov (+ 25% za rok), Nemecko - 750 miliónov 

litrov (+ 32 %) a Španielsko 465 miliónov litrov (+ 46 %). 51 

                                                           
49

 http://bech.truni.sk/prilohy/BECH_1_2011/Cvengros.pdf 
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 http://www.agrobiomasa.sk/index.php?s=2.4.1 
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Spotreba bioetanolu v EÚ v roku 2009 vzrástla o 23 % - až na 4,3 mld. litrov  oproti roku 

2008. Najintenzívnejšie zvýšenie produkcie v uvedenom období zaznamenalo Rakúsko 

a Švédsko, podarilo s im zdvojnásobiť vyrobené množstvo etanolu. Najväčší dopyt po 

biopalivách bol zaznamenaný v Nemecku (1,143 miliardy litrov), Francúzsku (798 miliónov 

litrov) a vo Švédsku (377 miliónov litrov).  

Bioetanol i etanol sú vyrábané kvasnými technológiami z biomasy. Tieto biopalivá je možné 

použiť v zmesiach s fosílnymi palivami v motoroch (benzín). Na Slovensku sa vyrába 

bioetanol výlučne z kukurice, preto sú zavádzajúce informácie, že výroba biopalív má vplyv 

na cenu pšenice a následný rast cien potravín.52 

Firma Enviral, a.s. je prvým a jediným výrobcom bioetanolu na Slovensku s výrobnou 

kapacitou 120 000 m3 bioetanolu za rok. K tradične najväčším spracovateľom olejnín na 

Slovensku patrí firma Palma Group, a.s., ktorá okrem jedlých olejov a margarínov vyrába aj 

FAME. V súčasnosti sa výrobná kapacita FAME firmy Palma Group pohybuje na úrovni 40 

000 ton za rok. Dalšie výrobné kapacity FAME na Slovensku sú vo firmách Bio Plus, 

Agrochemix, EkoTips a u niekoľkých menších výrobcov. V roku 2008 zahájila v Leopoldove 

výrobu firma Meroco, a.s. s výrobnou kapacitou 100 000 ton FAME za rok.53 

Výroba v SR: Akciová spoločnosť ENVIRAL vznikla v roku 2004 ako dcérska spoločnosť 

prosperujúcej spoločnosti Slovenské liehovary a likérky, a.s. s dlhoročnou tradíciou výroby 

liehovín. Stala sa funkčnou súčasťou obchodnej skupiny, ktorá má významné postavenie na 

slovenskom trhu výrobcov a predajcov alkoholu a alkoholických nápojov. 

Spoločnosť ENVIRAL v Leopoldove, spustila výrobu v polovici roku 2007 a je prvým 

výrobcom bioetanolu na Slovensku. Ročná výrobná kapacita predstavuje 120 tisíc m³ 

bioetanolu, pričom ide o najväčšiu výrobnú kapacitu v nových členských štátoch EÚ. 

Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 106 zamestnancov, ktorí sú z hľadiska vzdelania a 

odbornosti najmä kvalifikovaní odborníci chemicko-technologickej špecializácie obsluhujúci 

modernú technológiu.54 

Pre výrobu bioetanolu spoločnosťou ENVIRAL sa ako základná surovina používa kukurica, 

ktorej sa ročne spotrebuje cca 300-tisíc ton. Výroba bioetanolu je v ENVIRALe rýdzo 

biologický proces. Kukurica tu prejde procesom mletia, stekutenia, sacharifikácie, 
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fermentácie a destilácie. Ako hlavný produkt vzniká bioetanol, vedľajším produktom sú 

sušené liehovarnícke výpalky (tzv. DDGS), ktoré nachádzajú svoje ďalšie uplatnenie v 

krmovinárskom sektore. Nedochádza tak k znečisteniu okolitého prostredia žiadnymi 

odpadnými látkami. 

 

Obrázok 22   Závod na výrobu bioetanolu 
Zdroj Enviral a.s. 

 

Biopalivá  II. generácie 

Dôležitou podmienkou na dosiahnutie cieľa v roku 2020 je vývoj takzvaných biopalív „druhej 

generácie“, ktoré sú vyrábané z „drevnatých“ materiálov (slama rôzneho druhu, drevo a 

drevný odpad) za použitia moderných technologických procesov.55 

Etanol z lignocelulózy a syntetické palivá zo splyňovania biomasy, využívajúce drevnú hmotu 

z pestovaných lesných porastov, drevný odpad a biomasu z trvalých trávnych porastov. 

Spolu so spaľovaním slamy na výrobu etanolu sú alternatívou ku rastu výroby biopalív 

konvenčným spôsobom. Biopalivá druhej generácie sú vyrábané z lignocelulózy, resp. 

„drevnatých“ zdrojov, či prostredníctvom nových technológií premeny biomasy na tekuté 

palivo (BTL – biomass-to-liquid). Nahradením biopalív 1. generácie vyrábaných z 
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poľnohospodárskych produktov (olejniny, kukurica, obilie, cukrová repa) biopalivami 2. 

generácie z biomasy (slama, drevo, odpad) sa odstránia pochybnosti o vhodnosti používania 

biopalív v doprave. Doposiaľ totiž oponenti biopalív (zastávajúci záujmy naftových a 

rafinérnych spoločností) zneužívali propagandu na manipuláciu s verejnou mienkou, keď 

biopalivá považovali za dôvod na zvyšovanie cien potravín a ich nedostatok v niektorých 

častiach sveta. V skutočnosti tomu tak nie je, hlavne v Európe. Aj na Slovensku máme v 

súčasnosti k dispozícii okolo 500 000 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorá sa nevyužíva na 

pestovanie poľnohospodárskych plodín, a tým je k dispozícii na pestovanie plodín na výrobu 

biopalív. Produkcia biopalív na Slovensku v žiadnom prípade tak nemôže vplývať na 

nedostatok či cenu potravín.56 

Biopalivá druhej generácie sa dajú vyrábať z rôznych druhov surovín a pomocou celej škály 

konverzných technologických procesov, najmä biochemických a termochemických. 

 

Výhody biopalív 2. generácie: 

 sú nádejnejšie a perspektívnejšie ako palivá 1. generácie, pretože majú výhodnejšiu 

bilanciu skleníkových plynov. Napr. bioetanol z celulózy v komplexnom posúdení 

produkuje o 75 % menej CO2 ako fosílne palivo, etanol z obilia alebo cukru iba o asi 

60 %. BTL (biomass to liquid) technológie na produkciu dieselového paliva až 90 % 

menej, kým súčasné FAME iba 75 %. 

 využívajú širšie spektrum zdrojov biomasy, najmä odpadovej, a nekonkurujú výrobe 

potravín. 

 vyžadujú menej pôdy. 

 v zásade by mohli byť lacné, najmä pri nízkej cene vstupnej biomasy. Mali by mať 

vyššiu kvalitu ako biopalivá 1. generácie. 

 nevyžadujú si zmenu infraštruktúry distribúcie palív. 

 

Nevýhody, výhrady a problémy: 

 súčasná cena je vysoká, vyššia ako pre fosílne palivá a pre palivá 1. generácie. 

 ešte nie je možná ich veľkokapacitná výroba, pretože si vyžaduje vybudovanie a 

odskúšanie technológií na demonštračných jednotkách. 

 problematická je najmä logistika prepravy surovín.57 

Ako zdroje slúžia najmä lignocelulózové suroviny ako sú drevo a odpady z lesa, energetické 

plodiny, poľnohospodárske a komunálne odpady, organický odpad, nové zdroje surovín ako 

sú rôzne druhy tráv a rastlín, riasy, geneticky modifikované rastliny.  
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            Tabuľka  13      Spotreba biopalív na Slovensku 

(toe) 1toe=41,868 GJ 2008 2009 

Celková spotreba 
biopalív 64 621 75 369 

Bionafta (MERO) 53 070 54 884 

Etanol (ETBE)(1) 6 551 14 485 

biopalíva – ostatné (2) 5 000 6 000 

 

Tabuľka  14      Podiel biopalív (v %) k celkovej spotrebe pohonných hmôt na Slovensku 

(In %) 2008 2009 

Celková spotreba biopalív 2,65% 3,40% 

Bionafta (MERO) 
3,63% referenčnej hodnoty (% 
energetického obsahu esterov v nafte)  3,80% 

Etanol (ETBE)(1) 
0,83% referenčnej hodnoty (% ETBE 
energetického obsahu benzínu) 1,71% 

biopalíva – ostatné(2)     

(1)vrátane bioetanolu transformovaného v ETBE 
(2)vrátane rastlinných olejov, bioplynu atď. 

Zdroj: MH SR, Správa o používaní biozložiek v motorových palivách za rok 2009 

http://www.mhv.sk/podpora-vyuzivania-biopaliv-v-doprave-5832/127517s  

Tabuľka  15      Rok 2009: Spotreba palív na Slovensku 

Motorové palivo/bio množstvo v tonách vyjadrenie v PJ Vyjadrenie v toe 

automobilový benzín 700 665 30,129 719 608 

motorová nafta 1 248 690 53,694 1 282 459 

ETBE 45 531 0,606 14 485 

MERO 62 048 2,296 54 884 

 

Zdroj: MH SR, Správa o používaní biozložiek v motorových palivách za rok 2009 

http://www.mhv.sk/podpora-vyuzivania-biopaliv-v-doprave-5832/127517s  

Odhad celkového očakávaného príspevku jednotlivých technológií výroby energie z 

obnoviteľných zdrojov v SR k dosiahnutiu záväzných cieľov na rok 2020 a splneniu 

http://www.mhv.sk/podpora-vyuzivania-biopaliv-v-doprave-5832/127517s
http://www.mhv.sk/podpora-vyuzivania-biopaliv-v-doprave-5832/127517s
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orientačnej trajektórie pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov v sektore dopravy v období 

rokov 2010 – 2020 (ktoe) 

Tabuľka 16    Výroba biopalív v období 2010 - 2020 

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bioetanol/
bio-ETBE  0 15 16 17 19 24 30 33 38 65 65 75 

Bionafta  0 67 70 72 75 87 107 110 113 115 110 110 
 
Zdroj: MH SR, Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov 
http://www.mhv.sk/dolezite-dokumenty-5714/127399s 
 

Najznámejšími biopalivami, vyrobenými z biomasy sú bioetanol, bionafta a bioplyn. 

Z týchto biopalív bioplyn (obohatený na biometán) predstavuje najväčší energetický 

potenciál premietnutý do vzdialenosti, ktorú prejde vozidlo na biopalivo vyrobené z 1 ha 

poľnohospodárskej pôdy, ako to ukazuje obrázok 23.        

 

 

Obrázok 23     Energetický potenciál jednotlivých biopalív vyjadrený v km/(ha*a) 
Zdroj: www.tzb-info.cz (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.) 

 

http://www.mhv.sk/dolezite-dokumenty-5714/127399s
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7.2 Geotermálna energia 

Slovenská republika má vďaka svojim prírodným podmienkam významný potenciál 

geotermálnej energie, ktorý je na základe doterajších výskumov a prieskumov ohodnotený 

na 5 538 MWt. Zdroje geotermálnej energie sú zastúpené predovšetkým geotermálnymi 

vodami, ktoré sú viazané na hydrogeologické kolektory nachádzajúce sa (mimo výverových 

oblastí) v hĺbkach 200 – 5 000 m.58 V súčasnosti sa geotermálna energia na Slovensku 

využíva na cca 36 lokalitách s tepelne využiteľným výkonom 131 MWt (čo predstavuje 2,3 % 

z celkového potenciálu geotermálnej energie SR). Využiteľný potenciál na výrobu elektriny 

predstavuje 60 GWh ročne. 

 

 
 
 
Obrázok 25  Geotermálne oblasti v SR  
Zdroj:  http://www.platforma.ekofond.sk/moderne-vyucovanie/teoria/56-geotermalna-energia       
 

Na Slovensku je vymedzených 26 geotermálnych oblastí, respektíve štruktúr na získanie a 

využívanie geotermálnych vôd ako zdrojov geotermálnej energie. V týchto vymedzených 

oblastiach je doteraz evidovaných okolo 120 geotermálnych vrtov, ktorými sa overilo okolo 1 

787 l.s-1 vôd s teplotou na ústí vrtu 18 – 129°C. Geotermálne vody boli získané vrtmi 

hlbokými 92– 3 616 m. Výdatnosť voľného prelivu na ústí vrtov sa pohybovala v rozmedzí od 

desatín litra do 100 l.s-1. Prevažuje Na-HCO3, Ca-Mg-HCO3 a Na-Cl typ vôd s 
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mineralizáciou 0,4 – 90,0 g/l. Tepelný výkon vôd pri využití po referenčnú teplotu 15 °C je 

306,8 MWt, čo predstavuje 5,5 % z celkového vyššie uvedeného potenciálu geotermálnej 

energie SR.59 

V súčasnosti sa na Slovensku geotermálna energia využíva na viaceré účely, a to na 

vykurovanie domov,  v poľnohospodárstve - vykurovanie skleníkov pri produkcii rýchlenej 

zeleniny a kvetov, napríklad v nasledovných lokalitách: Bešeňová, Podhájska, Topoľníky, 

Tvrdošovce, Dunajská Streda, Vlčany, Veľký Meder, Dunajský Klatov, Kráľová pri Senci, na 

chov rýb (vo Vrbove, v Turčianskych Tepliciach) a rekreačné účely (Poprad, Bešeňová, 

Podhájska, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Veľký Meder, Diakovce, Nové Zámky, Šaľa, 

Poľný Kesov, Gabčíkovo, Štúrovo, Komárno, Patince, Sklené Teplice, Rajec a podobne).  

 

 

 

Obrázok 26     Thermal park v Bešeňovej 

Obzvlášť výhodným sa javí využitie geotermálnej energie v systémoch centrálneho 

zásobovania teplom v mestských aglomeráciách. V súčasnosti sú rozpracované viaceré 

projekty využívania geotermálnej energie v mestách Košice, Veľký Meder, Šurany a Šaľa, 
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Sereď, Michalovce a Prešov. Ich realizáciou sa ušetrí ročne 115,2 mil. metrov kubických 

zemného plynu a znížia sa emisie skleníkových plynov do ovzdušia o 235,8 tisíc ton ročne.60 

Tepelné čerpadlo 

Využíva teplo z okolitého prostredia na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. 

Odvádza nízkopotenciálové teplo z prírody (zo zeme, vody, alebo vzduchu), alebo priemyslu 

(odpadné teplo) a premieňa ho na teplo s vyšším potenciálom, ktoré je prakticky využiteľné 

na vykurovanie, respektíve ohrev vody. Tepelné čerpadlo pracuje podobným spôsobom ako 

chladnička, ale zatiaľ čo pri chladničke je cieľom, aby zariadenie odoberalo teplo potravinám 

a znižovalo ich teplotu, tepelné čerpadlo dodáva teplo do vykurovacieho systému alebo 

ohrieva vodu. Hlavnými zdrojmi tepla, ktoré môžu tepelné čerpadlá využiť, sú voda, zem, 

vzduch, odpadové teplo (v podobe vody alebo vzduchu) z domácností, priemyslu, zo stajní 

pre hospodárske zvieratá, zo vzduchotechniky a slnečné žiarenie.61 

Z hľadiska získavania a odovzdávania tepla rozoznávame nasledovné typy tepelných 

čerpadiel:  

Vzduch – voda 
Voda – voda 
Voda – vzduch 
Vzduch – vzduch  
 

Z týchto uprednostňujeme prvé dva typy. Vo všeobecnosti sa používajú systémy voda-voda, 

existujú rôzne možnosti implementácie:  

1. plošný kolektor 
2. vrt 

 
  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Obrázok  27  Zemný kolektor                            Obrázok  28   Zemný vrt 
        Zdroj: http://www.ekoefekt.sk/tepelne-cerpadlo-zem-voda/ 
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Elektrická energia: 

Jednou z možností využitia geotermálnej energie je výroba elektrickej energie v 

geotermálnych elektrárňach, kde sa využíva termálna voda s teplotou 150°C. 

Technicky využiteľný potenciál na výrobu elektriny predstavuje iba 0,06 TWh ročne.  

V súčasnosti sa využíva na výrobu elektriny iba geotermálny zdroj v Komárne s ročnou 

výrobou 0,0035 TWh, kde sú nainštalované dve malé kogeneračné jednotky výkonu 44kW 

spaľujúce zemný plyn (metán) uvoľňovaný z geotermálneho zdroja.  

Projekt prvej geotermálnej elektrárne na Slovensku 

Najperspektívnejšou oblasťou využitia geotermálnej energie na Slovensku je ložisko v 

Košickej kotline s rozlohou 200 km2. Strategické je najmä územie obcí Svinica, Ďurkov, 

Bidovce a Olšovany. Potenciál oblasti bol objavený počas veľkého prieskumu so zameraním 

na objavovanie ložísk uhľovodíkov ešte z čias ČSSR. Boli tu objavené pramene s teplotou 

120 - 160 °C, ktoré sa nenachádzajú hlbšie ako 3 km. 62 

Rozpracovaný je projekt využitia geotermálnej energie s teplotou vody nad 120°C na 

zásobovanie košického systému CZT. Jeho realizácia si však vyžaduje vysoké investičné 

náklady, čo je aj limitujúcou podmienkou pre jeho realizáciu. Súčasťou zámeru je aj možnosť 

výroby elektriny s navrhovaným elektrickým výkonom okolo 5 MW, a očakávanou ročnou 

výrobou elektriny cca 0,04 TWh. 

História a súčasnosť 

O výstavbe geotermálnej elektrárne v Košickej kotline sa uvažuje od roku 1990, projekt na 

výrobu elektriny z geotermálnej energie bol navrhnutý už v roku 1990. Počítal s vybudovaním 

geotermálnej elektrárne s výkonom 5 MW, pričom zvyškové teplo by sa využívalo na 

vykurovanie okolitých objektov. Projekt sa nakoniec nerealizoval, otvoril sa opäť až po 20 

rokoch, pričom prvá elektrina by sa mala vyrábať od roku 2012. V rokoch 1998 a 1999 sa 

vyvŕtala trojica viac ako tri kilometre hlbokých podzemných vrtov. Prvý z nich bol financovaný 

programom EÚ na základe dohody o porozumení medzi EÚ a spoločnosťou Slovgeoterm. 

Nasledovali testy, seizmické pozorovania a hydrodynamické skúšky, prostredníctvom ktorých 

sa vyhodnotil potenciál geotermálneho zdroja. Boli realizované s finančným prispením 

Dánska, na základe zmluvy o environmentálnom partnerstve s dánskou vládou (fond DEPA). 
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Výdatnosť zdroja sa stanovila na 50 - 65 litrov za sekundu, teplota na ústí vrtov dosahovala 

123-129 °C. Vedecké štúdie vyhodnotili výkon nevyužitého tepelného zdroja na 100 MW.  

V súčasnosti sa na projekte Geoterm spolupodieľajú Slovenský plynárenský priemysel 

(SPP), Teplárne Košice (TEKO), Košický samosprávny kraj a Ministerstvo hospodárstva SR. 

Podľa štúdie realizovateľnosti by elektráreň mala mať inštalovaný výkon 3,5 MW a 

zásobovať elektrinou by mohla 11 tis. domácností. Celkové náklady predstavujú 30 miliónov 

eur. Ich návratnosť sa odhaduje na 15 rokov. 63 

V prvej fáze projektu sa plánuje realizovať výhradne geotermálna elektráreň, až neskôr príde 

k využívaniu zvyškového tepla pre vykurovanie, či rekreačné aktivity. Odhaduje sa, že 

geotermálny zdroj by mal pokryť 40 % ročnej spotreby tepla mesta Košice. 64 

Využívanie geotermálnej energie vo svete 

Najvýznamnejším užívateľom geotermálnej energie vo svete je Island, kde je cca 85% bytov 

vykurovaných prostredníctvom využívania geotermálnych zdrojov. A cca 44% celkovej 

spotreby energie je kryté energiou z geotermálnych zdrojov. 

Najväčšími výrobcami elektrickej energie z geotermálnych zdrojov sú USA, Filipíny, Mexiko, 

Taliansko, Japonsko, Indonézia a Nový Zéland. 

V roku 2004 sa v Európe vyrobilo asi 7 TWh (7 miliónov MWh) elektriny z geotermálnej 

energie, z čoho 75 % pripadlo na Taliansko. Výroba tepla geotermálneho pôvodu v rámci 

EÚ-25 dosiahla objem 21,4 TWh/ročne, pričom na prvom mieste bolo Švédsko (zhruba 45 

%), po ňom Maďarsko a Taliansko (po 10 %). 65
 

7.3 Veterná energia 

Veterná energia patrí z globálneho hľadiska k najvýznamnejším druhom obnoviteľných 

zdrojov energie, ktoré sa využívajú na výrobu elektrickej energie. Veterné parky v členských 

štátoch EÚ v roku 2009 pokryli 4,2% celkovej spotreby elektriny.66 

 

 

                                                           
63

http://www.enpos.sk/energetika/obnovitelne-zdroje-energii/geotermalna-energia/18-slovensko-a-
geotermalna-energia  
64

 http://www.enpos.sk/energetika/obnovitelne-zdroje-energii/geotermalna-energia/18-slovensko-a-
geotermalna-energia 
65

 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag20/mag20_sk.pdf 
66

 http://www.energia.sk/tema/veterna-energia/veterna-energia/0561/ 



Vplyv rozšírenia OZE na reguláciu elektrizačnej sústavy SR,                                         
analýza problémov a  nedostatkov 

 

82 
 

Životné prostredie 

Veterné parky sú výhodné z hľadiska emisií, ich prevádzka je totiž bezemisná  (pokiaľ 

nepočítame celkový životný cyklus, najmä výstavbu a sprievodné obslužné činnosti), ale 

odporcovia tejto technológie  vyčítajú predovšetkým dôsledky veterných parkov na vzhľad 

krajiny. Ďalšou nevýhodou veterných turbín je fakt, že sa jedná o veľmi rozptýlený zdroj, teda 

na dosiahnutie istého celkového inštalovaného výkonu treba postaviť mnoho jednotiek na 

rozľahlom území. Do celkovej úvahy treba započítať tiež počet veterných dní v roku.  

Ďalšou spornou otázkou je produkovanie hluku. Niektoré štáty preto prijímajú nariadenia, 

ktoré určujú, aká musí byť minimálne vzdialenosť medzi veterným parkom a ľudským 

obydlím, aby neboli obyvatelia vystavení emisiám hluku. Okrem spektra, ktoré dokáže 

zachytiť ľudské ucho, produkujú veterné parky i infrazvuk, ktorý vplýva na živočíchy, 

napríklad na netopiere, ktoré sa podľa zvuku orientujú v priestore.  

V neposlednom rade môžu veterné turbíny predstavovať aj nebezpečenstvo pre vtáky, ak sa 

dostanú do bezprostrednej blízkosti rotujúcich listov. Existujú však viaceré štúdie, ktoré 

tvrdia, že veterné parky sú percentuálne menším nebezpečenstvom pre migrujúce kŕdle než 

napríklad automobilová doprava. Svetový fond na ochranu prírody (WWF), alebo Britská 

kráľovská spoločnosť pre ochranu vtákov vyslovili svoju podporu veternej energii, pretože 

podľa ich výskumov nepredstavuje závažné ohrozenie pre zver či vtáky žijúce v ich 

blízkosti.67 

Vplyv na stabilitu prenosovej sústavy 

Veterná energia sa zaraďuje k nepredikovateľným zdrojom. Preto je výzvou pre stabilitu 

prenosových sústav a jej rozmach podnetom pre budovanie tzv. inteligentných sietí. Podľa 

Európskej siete Operátorov transmisných systémov (ENTSO-E), od výkyvov počasia rastie i 

pravdepodobnosť možných výkyvov v sieťach, keďže veterné elektrárne v nich majú čoraz 

väčšie zastúpenie. Asociácia veternej energie EWEA zdôrazňuje, že dôsledky zmien počasia 

sa dajú veľmi úspešne obmedziť vytváraním spoľahlivých predpovedí a vytváraním už 

spomenutých inteligentných sietí.  

Naviac, masívny celoeurópsky rozvoj veternej energetiky sa viaže na rozvoj a budovanie 

jednej veľkej transmisnej siete tak, aby sa mohla elektrina z veterných oblastí efektívne a 

včas dopravovať do regiónov s najvyššou aktuálnou spotrebou.  

                                                           
67

 http://www.energia.sk/tema/veterna-energia/veterna-energia/0561/ 



Vplyv rozšírenia OZE na reguláciu elektrizačnej sústavy SR,                                         
analýza problémov a  nedostatkov 

 

83 
 

S cieľom vyriešiť tento problém Európska komisia začiatkom februára 2010 začala s 

vypracovaním plánu pre rozvoj elektrických sietí a zabezpečenie prenosu elektriny vyrobenej 

z obnoviteľných zdrojov do sietí. Komisia sa podľa svojich vyjadrení zvlášť zameria aj na 

efektívnu prepojiteľnosť veterných parkov, ktoré sa nachádzajú na pobreží Severného mora. 

Návrh akčného plánu pre energetickú infraštruktúru by mal byť známy do konca roka 2010. 68 

Pobrežné veterné turbíny 

Nevýhodou veternej energie na mori sú vyššie počiatočné náklady. V porovnaní s veternou 

energiou na pevnine  ponúka veterná energia na mori niekoľko výhod. Sila vetra na mori je 

väčšia a prúdenie vzduchu stabilnejšie. Veterné parky na mori preto dokážu ponúknuť výkon, 

ktorý je predikovateľnejší.  

Podľa odhadu Európskej komisie, v Severnom mori by sa mohli vybudovať celkové kapacity 

150 GW. V súčasnosti je na mori približne 828 turbín s celkovým inštalovaným výkonom viac 

ako 2 tis. MW.  

Veterná energia a EÚ 

Celkový inštalovaný výkon veterných parkov v  EÚ by mohol do roku 2020 dosiahnuť 180 

GW a do roku 2030 až 300 GW, uvádza EWEA. Ak by sa podarilo dosiahnuť takúto 

projekciu, energia z vetra by tak mohla pokrývať 11 % celkovej spotrebovanej elektrickej 

energie v EÚ, neskôr dokonca až štvrtinu. 69 

Podľa štatistík Globálnej rady veternej energie (GWEC), celkový výkon inštalovaných 

veterných turbín v Európskej únii  predstavoval v roku 2009 spoločne 75 GW. Samotný rok 

2009 zaznamenal inštaláciu 10 GW. Pre porovnanie, v roku 2000 dosahovala celková 

inštalovaná kapacita 10 GW.  

Veterné turbíny dnes uspokojujú 4,2 percenta dopytu po elektrickej energii v EÚ. Podľa 

štatistík GWEC sa tým ušetrí približne 108 mil. ton emisií CO2 ročne.  

V roku 2009 predstavovali veterné turbíny 39% všetkých nainštalovaných kapacít OZE pri 

výrobe elektriny.  
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Medzi krajiny, ktoré investujú do veternej energie najviac, patrí predovšetkým Nemecko a 

Španielsko. Veterné parky sa však rozmáhajú významnejšie aj v Taliansku, Francúzsku a vo 

Veľkej Británii. Susedné Rakúsko má v prevádzke parky s celkovým inštalovaným výkonom 

približne 1.000 MW. Llídrom v oblasti veternej energetiky je však Nemecko. Elektrina z 

veterných elektrární pokrýva približne 7,5 % domácej spotreby.  

Rast veterného sektora možno očakávať v blízkych rokoch vo Veľkej Británii. Začiatkom roka 

2010  britský  parlament schválil výstavbu deviatich pobrežných veterných parkov s výkonom 

32 GW. Do podobných  projektov na púšťajú  i ďalšie krajiny na   severe a západe Európy - 

Dánsko, Belgicko alebo Fínsko.  

Pokiaľ   ide o nové  členské  štáty,  veterná   energia   zaznamenala  významnejší  rozvoj  v 

Poľsku,  Maďarsku,  Česku  a  Bulharsku. Slovensko  sa v európskych štatistikách nachádza 

takmer na chvoste. Veternú energiu vôbec nevyužívajú  Malta, Cyprus a Slovinsko.  

Podľa najnovších štatistík Európskej veternej energetickej asociácie (European Wind 

Energy Association (EWEA) bol rok 2011 priaznivý pre nové veterné inštalácie  v Európe.  

Až 11 % nárast kopíruje svetový trend. Prírastok inštalovanej kapacity veterných elektrárni v 

roku 2011 (9 616 MW) bol porovnateľný s predchádzajúcim rokom (9 648 MW). Podľa 

svetovej veternej energetickej agentúry (GWEC), celková svetová kapacita veterných 

inštalácií vzrástla o 6 % v roku 2011. Najväčší prírastok zaznamenala Čína (18 GW), ktorej 

novoinštalovaný potenciál bol 3x väčší ako inštalovaná kapacita USA. Veľkými hráčmi sa 

stala i India (3 GW) a Nemecko (2GW).Podľa generálneho tajomníka GWEC, Steva 

Sawyera, veterný priemysel sa teší novovznikajúcim trhom v Latinskej Amerike (Brazília, 

Mexiko), Afrike i v Ázií v roku 2012. 70 
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Obrázok 29   Celkový inštalovaný výkon veterných elektrární vo svete do roku 2010 

Zdroj: WWER-2009 

V Európe, kde prírastok nových inštalácií činila 10 GW,  je v súčasnosti dominantnou 

krajinou vo využívaní vetra Nemecko.  K významne rastúcim trhom v Európe sa v tomto roku 

zaradilo ďalej Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Veľká Británia. Inštalovaná veterná 

kapacita ku koncu roku 2011 pokryla 6,3 % elektrickej spotreby. 

 

Obrázok 30   Rozdelenie veternej kapacity v EÚ  

Zdroj: EWEA, 2012 
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Z hľadiska klasifikácie veterných elektrární z celkovej inštalovanej kapacity (9 616 MW) sa 

podielali on-shore veterné elektrárne (elektrárne na pevnine) dominantnou väčšinou (8 750 

MW).  Off-shore inštalácie (elektrárne na mori) sa naopak neubránili miernemu poklesu (-

1,9%).  Veterné inštalácie si v celkovom inštalovanom výkone držia 3. miesto (24,4%). Prvé 

miesto  patrí fotovoltike (46,7%).71 

 

Obrázok 31    Plánovaný vývoj výroby elektrickej energie v pobrežných  veterných parkoch 

a veterných parkoch na pevnine v EÚ27 do roku 2020 na základe národných akčných plánov OZE 

Zdroj: EWEA, 2011 

Podľa prognózy  budúceho vývoja pochádzajúcej zo správy uverejnenej EWEA v roku 2011, 

do roku 2030 by sa inštalovaný výkon  veterných elektrární mohol zvýšiť na 150000 MW pre 

offshore a 150000 MW pre onshore elektrárne. V roku 2020 môže pochádzať až 14 % 

elektriny vyrobenej v Európe z veternej energie (obrázok 28), pričom podľa očakávaní EWEA 

do roku 2030 môže byť prevádzkovaných až 400 GW veternej kapacity, ktorá môže pokryť 

skoro 30% potreby elektrickej energie v Európe.  

Veterná energia na Slovensku 

Na produkcii elektrickej energie v SR sa podieľa veterná energia iba malým percentom. na 

Slovensku sa v súčasnosti nachádzajú tri veterné parky s celkovým výkonom  5,1 MW, čím 

pokryjú energetickú spotrebu pre zhruba 3 tis. domácností.  
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Prvý veterný park Cerová sa nachádza v Malých Karpatoch a bol spustený do prevádzky v 

roku 2003.  Tvoria ho štyri turbíny s výkonom 660 kW. Ďalšia elektráreň sa nachádza na 

Myjave na Ostrom Vrchu a na Kysuciach bol postavený v poradí tretí veterný park Skalité. S 

inštalovaným výkonom 5,1 MW je Slovensko spomedzi členských štátov EÚ, ktoré veternú 

energiu zaradili do svojho energetického mixu na poslednom mieste.  

Na Slovensku sa nachádza málo vhodných lokalít pre inštaláciu veterných turbín. Lokality s 

dobrými veternými podmienkami (s rýchlosťou vetra minimálne 5 m/s) sa väčšinou 

nachádzajú v chránených územiach prírody a národných parkoch.  

Existujú aj iné názory na veterný potenciál SR. Napríklad Združenie pre veternú energiu 

Slovenska (ZVES) zhodnotilo na základe doteraz uskutočnených meraní, že potenciál 

Slovenska je na úrovni priemernej veternej krajiny EÚ. Reálne využiteľný potenciál veternej 

energie v najbližšom období sa odhaduje na 600 MW, čo by dokázalo pokryť približne 3 % 

spotreby elektrickej energie. Ak by sa tento potenciál využil, veterná energia by sa mohla 

podieľať na energetickej skladbe Slovenska 4 %.  

Veterná energia patrí medzi „nepredikovateľné“ obnoviteľné zdroje energie (NOZE). 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) momentálne nevydáva povolenia na 

pripojenie nových veterných parkov do sústavy. Investori musia počkať na novú hodnotiacu 

štúdiu SEPS o možnostiach pripojenia veterných elektrárni do elektrizačnej siete.  

Okrem povolenia od SEPS-u je potrebné mať povolenie aj od príslušného ministerstva s 

environmentálnou agendou, ornitológov na základe pozorovaní migrácie vtákov na danom 

území, ministerstva obrany ako aj obce či mesta, ktoré majú tiež rozhodujúce slovo.  
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Obrázok  32    Mapa veternosti v Strednej Európe 
Zdroj: http://windtrends.meteosimtruewind.com/wind_anomaly_maps.php?zone=AHT 

 
 
Obrázok  33       Rýchlosť vetra na Slovensku 
Zdroj: http://www.oze.stuba.sk/oze/veterna-energia/ 

http://windtrends.meteosimtruewind.com/wind_anomaly_maps.php?zone=AHT
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Obrázok  34     Veterné parky na Slovensku 
 
 
Veterný park Cerová (4 x 660 kW) 
 
Prvý veterný park na Slovensku , v prevádzke od októbra 2003 

4 veterné turbíny s jednotkovým inštalovaným výkonom 660 kW  

Typy veterných turbín:  

VESTAS v47-660 kW  

Parametre elektrárne  

Typ (výrobca): VESTAS – V 47/660 kW 

Počet agregátov: 4 

Celkový výkon elektrárne: 2,6 MW 

Produkcia energie: 4 000 MWh ročne 

Uvedenie do prevádzky: X.03 

Úspora CO2: 3 270 t/rok 

Výška stožiara: 76 metrov 

Priemer vrtule: 47 metrov 

Zdroj: www.obeccerova.sk/o-cerovej/veterna-elektraren/ 
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Veterný park Myjava,  
lokalita Ostrý vrch (1 x 500 kW) 
 
Jedna z najveternejších lokalít na Slovensku, v prevádzke od júla 2004 

1 veterná turbína s inštalovaným výkonom 500 kW  

Typ veternej turbíny: VESTAS V39 – 500 kW  

 
Veterný park Skalité, lokalita Poľana (4 x 500 kW) 
 
1.etapa uvedená do prevádzky v septembri 2005 

4 veterné turbíny s jednotkovým inštalovaným výkonom 4 x 500 kW  

Typy veterných turbín: VESTAS V39 – 500 kW  

Plán inštalovať ďalších 6 turbín, celkový inštalovaný výkon po realizácii oboch etáp: 5 MW 

 
 
 
   Ostrý vrch, Myjava              Skalité, Poľana                         Cerová                                 
 

   
 
Obrázok 35 - 37   Veterné parky na Slovensku 
 

7.4 Solárna energia 

 
V jadre Slnka prebieha termo-jaderná syntéza,  do ktorej vstupujú vždy dve jadrá vodíka 

a ktorej výsledkom je jadro hélia. Množstvo dopadajúcej slnečnej energie na Zem (118 000 

TW) je takmer 14 000 krát väčšie ako celá súčasná spotreba energie.  Slnko dokáže vyžiariť 

za necelú hodinu také množstvo energie, ktoré je ľudstvo schopné spotrebovať za jeden rok. 

Hustota dopadajúcej slnečnej energie na hranicu zemskej atmosféry má hodnotu 1 371 W/m2. 

Určitá časť tohto slnečného žiarenia je odrazená späť do vesmíru alebo pohltená samotnou 

atmosférou. Pri ideálnych podmienkach v atmosfére, kedy je prakticky nezamračené počasie, 

prejde na zemský povrch približne 75 % slnečného žiarenia, inak povedané 1 000 W/m2. 
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Slnečné žiarenie  

Slnečné žiarenie je elektromagnetické žiarenie a rozsah spektrálneho slnečného žiarenia je 

od 28 nm až po 3000 nm. Vlnové dĺžky nižšie ako je 380 nm, sú pre ľudské oko neviditeľné a 

patria k UV žiareniu. UV žiarenie predstavuje približne iba 2 % zo slnečného spektra a z 

energetického hľadiska sú takmer zanedbateľné. Viditeľné svetlo má vlnové dĺžky od 380 nm 

po 780 nm. Viditeľné svetlo predstavuje 49 % slnečného spektra a väčšina slnečnej energie 

ním prichádza na zemský povrch. Zvyšná časť spektra tvorí infračervené žiarenie, ktoré sa 

pohybuje v rozmedzí vlnových dĺžok medzi 780 nm až po 3000 nm.72 

 
 

Obrázok 38     Ročná hodnota globálneho žiarenia na Slovensku v kWh/m² 

Zdroj:. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_opt/pvgis_solar_optimum_SK.png 

Na Slovensku sa intenzita slnečného žiarenia dopadajúceho na horizontálny povrch pohybuje 

v rozpätí 1 000 – 1 205 kWh/m2/rok. Rozdiel v intenzite slnečného žiarenia medzi 

najteplejšími a najchladnejšími regiónmi Slovenska je približne 15 %. 

Možnosti využitia slnečnej energie 

Slnečné žiarenie sa môže využívať viacerými spôsobmi. Jednou z možností je pasívna 
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slnečná architektúra, kedy sa slnečné žiarenie využíva čo najefektívnejšie pomocou 

samotného architektonického návrhu budovy. Ďalšou z možností využitia slnečného žiarenia 

sú slnečné kolektory, ktoré premieňajú slnečnú energiu na energiu tepelnú a v neposlednom 

rade je tu premena slnečnej energie na energiu elektrickú vďaka fotovoltaickým článkom. 

Aktívnym využívaním solárnej energie dosiahneme 30-60 % -nú, pasívnym využívaním 15-40 

% - nú, fotovoltaickou premenou tejto energie 8-25 %-nú účinnosť.  

  

Princíp výroby elektrickej energie pomocou fotovoltaických článkov 

Princíp spočíva v tom, že fotón dopadajúci na polovodičovú štruktúru s PN prechodom 

excituje elektrón a vytvorí tak dva nositele elektrického prúdu: voľný elektrón a dieru. Solárne 

články sa skladajú z dvoch kremíkových vrstiev. Horná vrstva kremíka je polovodič typu N 

(vodivosť sprostredkujú elektróny), dolná vrstva kremíka je polovodič typu P (vodivosť 

sprostredkujú tzv. diery). Keď do blízkosti PN prechodu prenikne fotón, dôjde k fotoefektu a 

uvoľnené elektróny začnú prechádzať do hornej vrstvy. Elektróny v spodnej vrstve začnú 

preskakovať z jedného atómu na druhý, aby zaplnili prázdne miesta. Voľné elektróny v 

hornej vrstve sa odvádzajú z článku do elektrického obvodu, do ktorého je solárny článok 

vsadený. Takto vzniká v obvode elektrický prúd počas doby, kedy na solárny článok dopadá 

svetlo. Elektrická energia sa týmto spôsobom vyrába nehlučne, bez akýchkoľvek pohyblivých 

súčastí a bez vedľajších produktov. Fotovoltaický systém pracuje automaticky, bez obsluhy 

a veľkých nárokov na údržbu.73 

 

Obrázok 39   Schéma PN prechodu 

Zdroj: http://www.tzbportal.sk/fotovoltaika/fotovoltaika-cast-1-slnecna-energia-ako-zdroj-

elektrickej-energie.html 
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Technicky využiteľný potenciál:  1 540 GWh elektrickej energie 

Fotovoltaická elektráreň - Fotovoltaický článok alebo solárny článok alebo slnečný článok je 

veľkoplošná polovodičová súčiastka (s podobnou vnútornou štruktúrou ako fotodióda), ktoré 

priamo konvertuje svetelnú energiu na energiu elektrickú pomocou fotoelektrického javu. Po 

dopade fotónu svetla príslušnej vlnovej dĺžky (korešpondujúcej so šírkou zakázaného pásma 

použitého polovodiča) je vďaka vnútornému fotoelektrickému javu vygenerovaný elektrón-

dierový pár, ktorý je separovaný vnútorným elektrickým poľom pn-priechodu a pohybom k 

jednotlivým elektródam vytvárajú elektrický prúd. 

Na solárne panely dávajú výrobcovia 20-25 ročnú záruku, životnosť sa pohybuje medzi 20-40 

rokov.  

V budúcnosti sa dá očakávať výrazné zvýšenie využívania  solárnej energie. Na druhej strane  

rozšírenie solárnych  panelov brzdia faktory, ako: ich cena, ktorá je daná tým, že ich výroba 

vyžaduje vrcholovú technológiu, je energeticky náročná, v malej sérii sa vyrábajú a účinne 

fungujú iba za slnečného svitu. V poslednej dobe sa ich cena znižuje, podľa predpovedí 

odborníkov po roku 2010  sa dá očakávať, že náklady na výrobu elektrickej energie 

fotovoltaickou elektrárňou budú na úrovni  nákladov na výrobu fosílnej elektrickej energie.  

V súčasnosti je výroba FV modulov založená na štyroch základných technológiách:74 

1. tradičný kryštalický kremík. Jeho prednosťou je vyššia účinnosť systémov (viac ako 

20%), problémom je stále rastúca cena základnej suroviny, prípadne jej nedostatok. Priestor 

na znižovanie cien týchto modulov v budúcnosti je obmedzený, vzhľadom k spomínanej 

cene kremíka a technológii výroby (montovanie modulov z jednotlivých článkov). 

2. tenké vrstvy - amorfný kremík (účinnosť systémov viac ako 10%). Technológia sa 

využívala už v 80 - tych rokoch v kalkulačkách alebo digitálnych hodinkách.  

3. tenké vrstvy kadmium - telúr (CdTe) - veľmi vhodné na hromadnú výrobu, majú 

účinnosť okolo 15-16,5%. Toxické účinky CdTe článkov sa nepreukázali, aj napriek 

prítomnosti kadmia, ktoré je samostatne toxické. Kadmium sa na výrobu článkov získava 

ako bočný produkt z ťažby zinku. 

4. tenké vrstvy meď-indium-gálium-selén (CIGS). Indium pre FV sektor sa získava ako 

ved1ajší produkt pri ťažbe a spracovaní iných kovov, a to v rôznych častiach sveta. Jeho 

zásoby a dostupnosť pre FV sektor sú z ekonomického, geografického aj politického 

pohľadu perspektívne. Podobne je to s gáliom, ktorý sa získava pri spracovaní bauxitu.  
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5. Posledným objavom v FV sektore sú organické FV systémy (OFV), využívajúce 

schopnosť niektorých polymérov správať sa za prítomnosti ďalšej látky ako polovodič. Ich 

jednoznačnou prednosťou by mala byť nízka cena, hlavnou prekážkou je stále veľmi nízka 

účinnosť (okolo 5%). 

Podmienky a možnosti využitia  

Typy FV systémov podľa pripojenia 

 Systémy pripojené na sieť (grid-on) - najviac využívané systémy pripojenia 

fotovoltaikých panelov, používajú sa najmä v krajinách s plne rozvinutou elektrickou 

rozvodnou sieťou. Sú priamo prepojené na miestnu elektrickú sieť, čo im umožňuje 

vyrobenú elektrinu dodávať do siete, alebo v prípade potreby ju z nej odoberať. Tieto 

systémy obsahujú menič napätia. 

Systém nepotrebuje žiaden akumulátor, pretože vyrobená elektrina sa buď priamo 

spotrebuje spotrebičmi v budove alebo prebytočná vyrobená elektrická energia sa 

dodáva do elektrickej rozvodnej siete.  

 
 

 

Obrázok 40    Schéma priameho pripojenia fotovoltaického systému do rozvodnej siete 
Zdroj:  http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs/fotovoltika-a-elektricka 

 Systémy nepripojené na sieť – grid-off (autonómne, samostatné systémy) - 

táto aplikácia FV systémov sa používa na miestach, kde nie je možné alebo nie je 

vhodné sa priamo napojiť ne elektrickú sieť.  

Autonómny systém môže byť s akumuláciou alebo bez akumulácie elektrickej 

energie: 

Autonómny systém s priamym napájaním – systém sa používa v menších 

aplikáciách, ktoré nie sú závislé na neustálom slnečnom žiarení, ako sú napríklad 

kalkulačky, hodinky, atď. V súčasnej dobe je veľký dopyt po malých prenosných 

nabíjačkách na mobily a počítače. 
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Autonómny systém s akumuláciou elektrickej energie – nutnou súčasťou systému je 

akumulátor, ktorý zabezpečuje naakumulovanie elektrickej energie vyprodukovanej 

zo slnečného žiarenia pre potreby, kedy nie je dostatok slnečného žiarenia a je 

vyššia spotreba energie  

 

          Obrázok 41      Schéma autonómneho fotovoltaického systému  
          Zdroj: http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs/fotovoltika-a-elektricka 

 

 Hybridné systémy - Tieto systémy kombinujú solárne systémy s inými zdrojmi 

energie, ako je biomasa, veterné turbíny, vodná elektráreň, dieslové generátory. Môžu 

byť pripojené na sieť alebo samostatné. (Obr.39).  Samotný systém sa vyznačuje 

zložitejšou reguláciou, čo je zapríčinené optimalizáciou všetkých energetických 

zdrojov.  

 

Obrázok 42   Schéma hybridného fotovoltického systému 

Zdroj: http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs/fotovoltika-a-elektricka 
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Ďalšie kritériá rozdelenia systémov 

Fotovoltaické systémy možno deliť podľa umiestnenia vzhľadom na budovu:75 

 Samostatné technické zariadenia umiestnené mimo budovy, na voľnej 

ploche, 

 Zariadenia ako súčasť budovy (strešné a fasádne systémy). 

Podľa spôsobu upevnenia môžu byť stabilné (pevné) alebo pohyblivé (jednoosový motoricky 

natáčaný systém, ktorý sleduje pohyb slnka získava o 17- 19 % viac energie ako fixný). 

K dosiahnutiu  konkurencieschopnosti FV systémov je potrebné  náklady na výrobu 

slnečných článkov znížiť do roku 2020 pod 10 Eurocent/Wh. V súčasnosti sa pohybujú  

jednotkové náklady priamych fotovoltaických systémov napojených na elektrickú sieť medzi 

4-8 eur/Wp.  

V tých európskych štátoch, v ktorých je investičná podpora a hlavne výkupná (feed-in tariff) 

tarifa dostatočne vysoká, rozšírenie FV technológií sa výrazne zvýšilo. Napr. v závislosti  od 

rôznych inštalácií je táto tarifa v Nemecku 0,35-0,58 eur/kWh, v Španielsku 0,35-0,44 

eur/kWh, vo Francúzsku 0,3-0,55 eur/kWh, v Rakúsku 0,3-0,46 eur/kWh, v predmestiach 

Viedne až 1 eur/kWh. Fixnú tarifu stanovili v Slovénii 0,37 eur/kWh, v Česku 0,46 eur/kWh.  

Solárne elektrárne v EÚ 

Výroba elektriny prostredníctvom fotovoltaických systémov neustále rastie. Celosvetový 

kumulatívny inštalovaný výkon koncom roka 2006 dosahoval 6 500 MWp, čo predstavovalo 

takmer päť a pol násobný nárast od roku 2000 (1 200 MWp). Kumulatívny inštalovaný 

výkon v EÚ dosahoval v roku 2007 4 689,50 MWp. Za obdobie rokov 2000-2007 vzrástol 

celkový inštalovaný výkon v EÚ-27 takmer 37-násobne (127 MWp v r. 2000). Jeho hnacím 

motorom bolo v rámci EÚ jednoznačne Nemecko - 82% celkového inštalovaného výkonu 

pochádza práve z Nemecka (3 846 MWp v r. 2007). V posledných rokoch sa vyhľadávaným 

trhom fotovoltaického priemyslu stalo Španielsko (515,815 MWp v r. 2007), ďalšími 

európskymi krajinami s vynikajúcim potenciálom pre jeho širšie energetické využitie sa 

ukazujú byť Taliansko (100,2 MWp v r. 2007), Francúzsko (46,659 MWp v r. 2007), ale aj 
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Portugalsko (17,87 MWp v r. 2007), Grécko (9,17 MWp v r. 2007) resp. susedná Česká 

republika (3,961 MWp v r. 2007).76 

V rokoch 2006 a 2007 boli fotovoltaické systémy najrýchlejšie sa rozvíjajúce energetické 

technológie, s cca 50% - ným ročným nárastom. Na začiatku roka 2008 bola celosvetová 

kapacita solárnych systémov  na úrovni cca 14 GW.  

Taliansko zaviedlo v roku 2007 pre prevádzkovateľov solárnych elektrární dotácie na úkor 

spotrebiteľov a krajina sa tak vďaka tomu stala druhým najväčším svetovým trhom 

fotovoltaických zariadení po Nemecku. Inštalovaná kapacita solárnych elektrární v Taliansku 

sa vlani zvýšila na približne 3.000 MW z asi 1.000 MW na konci roku 2010. Tento rok by 

mala podľa asociácie podnikateľov vo fotovoltaike stúpnuť o ďalších viac ako 2.000 MW. 77 

Nemecko si upevní pozíciu svetového lídra vo fotovoltaike. Inštalovaný výkon solárnych 

zdrojov v roku 2010 by mal do konca decembra dosiahnuť 8 GW. Celková kapacita 

slnečných elektrární tak bude činiť zhruba 17 až 18 GW.78  

Do do roku 2020 by tak celková kapacita výroby elektrickej energie zo slnka mala 

predstavovať 52 až 70 GW.  V takom prípade by v roku 2020 stúpol podiel elektriny zo slnka 

na celkovej výrobe elektriny na 9 až 12 %. V súčasnosti ide zhruba o 2 %.  

Zo sveta však prichádzajú zmiešané signály. Najväčší svetový trh fotovoltaických 

panelov, Nemecko, pokračuje v dramatickej regulácii. Pre rok 2012 minister hospodárstva 

Philipp Rösler navrhol limit pre ročnú inštalovanú kapacitu slnečných elektrární len 1 GW, 

kým doterajší odhad hovoril o 7 GW. Opačný trend je však badateľný v Číne, kde vláda 

naopak prehodnotila zámer dosiahnuť v roku 2015 kapacitu solárnych zdrojov z 10 GW na 

15 GW. Čínsky trh tak prevezme žezlo najväčšieho svetového odbytišťa pre solárne panely, 

tvrdí analytická spoločnosť Gartner. Gartner v tlačovej správe tiež uvádza, že do roku 2016 

klesne priemerná cena na 1 Wp z dnešných 1,30 USD na 0,57 USD, čo by mohlo otvoriť 

priestor pre rentabilné aplikácie na nových segmentoch trhu. Škrty štátnych dotácií v EU sa 

na globálnej produkcii solárnych panelov príliš neprejavia, pretože do roku 2016 by mala rásť 

tempom 17 percent ročne a dosiahnuť výkonovú kapacitu 53 GW. Pre ilustráciu uveďme, že 
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ide o ekvivalent výkonu 120 jadrových reaktorov typu VVER 440 (ak odhliadneme od 

skutočnosti, že energia z jadra sa vyrába aj v noci).79 

V nových členských štátoch EÚ zaznamenali v roku 2008 rapídne zvýšenie 

využívania solárnej energie natoľko, že do roku 2008 boli inštalované zariadenia 

s maximálnym výkonom 62 MW, 95 %  z týchto zariadení je pripojených na sieť. 

V období 2003-2005 bolo ročné zvýšenie inštalovaného výkonu solárnych článkov 38 

% - né, v roku 2007 300 % - né a v roku 2008 až 600 % - né. Rozloženie solárnej 

kapacity podľa jednotlivých krajín: Česko 54,7 MWp, Slovénia 2,15 MWp, Cyprus 1,8 

MWp, Bulharsko 1,4 MWp, Poľsko 0,82 MWp, Maďarsko 0,45 MWp, Slovensko 

0,066 MWp. 

 

Fotovoltaika na Slovensku 

Postavenie Slovenska v rámci fotovoltického priemyslu zhodnotila európska fotovoltická 

asociácia EPIA (European Fotovoltaic Industry Association). Nasledujúca tabuľka 

zobrazuje 15 krajín s najväčším podielom FV celosvetovo, pričom uvádza inštalovanú 

kapacitu v roku 2011, ako aj doteraz všetku nainštalovanú kapacitu. Európske krajiny sú 

zvýraznené červenou. Slovensko za rok 2011 nainštalovalo cca 350 MW fotovoltických 

zdrojov, ktorých výroba elektriny dokáže za rok pokryť spotrebu   približne 100 000 

priemerných slovenských domácností. Slovensko je z hľadiska EPIA považované za kľúčový 

trh, aj keď konštatuje, že po masívnom náraste v prvom polroku 2011, Slovensko v polovici 

júla zastavilo tak rozsiahlu podporu fotovoltiky.80 
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Tabuľka  17     Inštalovaná kapacita FV  v EÚ za rok 2011 a kumulatív do roku 2011 

 

Zdroj: EPIA, 2011 

 

Obrázok 43   Inštalovaná kapacita FV  v EÚ za rok 2011 v %   

Zdroj: EPIA, 2011 
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Na základe uvedených údajov je zrejmé, že vybudovanie solárnych systémov dosiahlo 

rapídne zvýšenie v uplynulých pár rokoch a očakáva sa ich rozvoj aj v budúcnosti. Z toho 

dôvodu je potrebné sústrediť sa v oblasti výskumu fotovoltaických systémov na medzinárodnej 

úrovni na nasledujúce úlohy: 

- v prvom rade je to zvýšenie účinnosti premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu. 

V súčasnosti je typická účinnosť monokrystalického Si solárneho článku 10 %-ná, tzn., že sa 

premení menej ako 10 % slnečného žiarenia na elektrickú energiu, pritom v laboratórnom 

prostredí dosiahli aj 24,7 %-nú účinnosť.  

- zníženie výrobných nákladov. Cena inštalovaných  monokrystalických Si panelov je 

v priemere 1-3 $/W (presnú sumu sa nedá určiť, jednotková cena inštalovaného solárneho 

článku závisí od mnohých faktorov počnúc od štátu, kde sa zariadenie vyrába  až k miestu 

použitia). Nové fotovoltaické materiály a technológie, hlavne materiál tenkovrstvových 

solárnych článkov sa nanáša na lacnú umelohmotnú vrstvu tlačou alebo sprayovaním 

nanochemických látok, toto riešenie je nákladovo úsporné. 

Tieto fakty dávajú  nádej do budúcnosti na  značné zníženie výrobných  nákladov, aj keď 

tieto technológie ohrozujú účinnosť, spoľahlivosť a trvanlivosť.  

 

Rozvoj fotovoltiky je priamo závislý od podpory EÚ a štátu. Fotovoltika ako nová významná 

oblasť podnikania sa začala u nás zásadne rozvíjať v  roku 2009 na základe prijatia zákona 

č. 309/2009 Z.z..81 

 

Inštalovaný výkon na Slovensku 

Na Slovensku sú v súčasnosti pripojené slnečné elektrárne s celkovým inštalovaným 

výkonom viac ako 480 megawattov (MW). Viac ako 50 % týchto slnečných elektrární je 

umiestnených na území, kde pôsobí Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE). Podľa ministra 

hospodárstva SR Juraja Miškova už bol najvyšší čas na ukončenie solárneho boomu na 

Slovensku. “Pre dosiahnutie 24-percentného cieľa vo výrobe elektriny z obnoviteľných 

zdrojov sa počítalo s celkovým inštalovaným výkonom zo solárnej energie 300 megawattov v 

roku 2020. Bez zásahu ministerstva hospodárstva by pokračoval enormný nárast výkonov vo 

fotovoltaike až na 700 megawattov. To by malo negatívny vplyv aj na stabilitu siete,“ povedal 

na tlačovej besede Miškov.82 
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Tabuľka 18     Inštalovaný výkon slnečných elektrární na SR 

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy Inštalovaný výkon (MW) 

ZSE Distribúcia, a.s. 104,284 

SSE Distribúcia, a.s. 242,161 

Východoslovenská distribučná, a.s. 133,904 

Celkom 480,349 

           Zdroj: MH SR, 2011 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zverejnil v novembri 2011 zoznam pripojených 

výrobcov elektrickej energie zo slnečnej energie. K 30. Júnu 2011 bol ich počet celkom 857.  

Tabuľka 19      Fotovoltaické elektrárne v SR (inštalovaný výkon > 1 MW) 

Názov subjektu Mesto Lokalita 
Inštal. výkon 

celkom [MW] 

Elektráreň Kosihy, s.r.o. Bratislava FVE Kosihy nad Ipľom 3,999 

PV Lučenec, s.r.o. Bratislava FVE Buzitka 3,999 

AGROMYŠLA s.r.o. Ružomberok FVE Hrkovce 3,999 

Fotovoltaika Starňa, a.s. Bratislava FVE Tornaľa III 3,99 

FOTOSOLAR Tornaľa, 

a.s. 
Trnava FVE Tornaľa I 3,99 

BCQ Systém, a.s. Bratislava FVE Tornaľa III 3,99 

GINO GROUP, s.r.o. Bešeňová FVE Kameničná I 3,975 

SOLAR IN, a.s. Košice FVE Nový Ruskov 3,94 

SOLGY, a.s. Košice FVE Nový Ruskov II 3,94 

SUPERFICIES, s.r.o. Košice FVE Nový Ruskov II 3,94 
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PV-Projekt, s.r.o. Košice FVE Čečejovce 3,89781 

FVE Nový Sad, s.r.o. Šavoľ FVE Nový Sad - Ipeľka 3,894 

SSE - Solar, s.r.o. Žilina FVE Mikušovce 3,82 

RJ Development, a.s. 
Brezová pod 

Bradlom 

FVE Brezová pod 

Bradlom 
3,366 

PROVOLTA, a.s. Bratislava FVE Veľké Dvorany 3,3 

MALTECH, a.s. Bratislava FVE Hurbanovo 3,3 

European electroning 

Trading, a.s. 
Bratislava FVE Hurbanovo 3,3 

Estates - reality a.s. Bratislava FVE Hurbanovo 3,3 

SE 2010, a.s. Bratislava FVE Kútniky - Blažov I 3,2 

N.O.S. Construction, s.r.o. Komárno FVE Kútniky - Blažov II 3,2 

Industrial Zone Kútniky, 

a.s. 
Dunajská Streda FVE Kútniky - Blažov III 3,2 

H&T-COMMUNICATION, 

a.s. 
Nitra FVE Veľké Dvorany 2 3 

DITERGO, s.r.o. Fiľakovo FVE Ratka 2,997 

SPV HOLIŠA s.r.o. Lučenec FVE Holiša 2,7 

PV Lučenec, s.r.o. Bratislava FVE Lučenec 2 

Vellox, s.r.o. Bratislava FVE Pôtor - Veľká Lúka 2 

Vellox, s.r.o. Bratislava FVE Chrťany - Váľavné 1,9 

Vellox, s.r.o. Bratislava 
FVE Kalinovo - 

Priekopa 
1,8 

Výskumno-realizačný 

ústav obnoviteľných 
Kolárovo FVE Kolárovo I 1,38 
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zdrojov energií 

Výskumno-realizačný 

ústav obnoviteľných 

zdrojov energií 

Kolárovo FVE Kolárovo II 1,23 

PV Tesárske Mlyňany, 

s.r.o. 
Bratislava 

FVE Tesárske Mlyňany 

II 
1,2 

VGES Solarpark I k.s. Bratislava FVE Poltár 1,199 

ESENTIA s.r.o. Bratislava FVE Essentia 1,115 

Zdroj: MH SR, 2011 

Príklady vybudovaných fotovoltických elektrární na Slovensku 83 

Prvá realizácia a pripojenie fotovoltického generátora ,,on-grid“ na Slovensku bola 

uskutočnená firmou v Bratislave. Objekt bol nainštalovaný dňa 22.12.2006 v areáli 

spoločnosti. Do prevádzky bola spustená dňa 8.1.2007. Elektráreň patrí k menším 

systémom. Jej výkon je 2 kW (http://www.solarned.sk/W-FG%20Solarned.htm).   

Žarnovica.  

Fotovoltická elektráreň o výkone 1,5 MW stojí na mieste, ktoré by bolo inak nevyužiteľné. Je 

to územie, ktoré je zaťažené diaľkovými a optickými sieťami. Nedala sa tam riešiť už žiadna 

občianska vybavenosť. Celkový inštalovaný výkon elektrárne predstavuje 0,99 MW.  

Banská Belá. 

Fotovoltická elektráreň s celkovým inštalovaným výkonom 0,999 MW leží na pozemkoch 

rudných baní. Je to rekultivovaná plocha bývalého odkaliska, na ktorej by sa nič 

neprodukovala. V budúcnosti je žiaduca najmä podpora podobných projektov realizovaných 

na tzv. brown fields, teda miestach s ďalej nevyužiteľnou znehodnotenou pôdou.  

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, K. Adlera 5, Bratislava. 

1. Fotovoltická elektráreň na škole v bratislavskej Dúbravke (19 kW). Inštalácia pozostáva z  

dohromady 100 panelov a ich celková plocha je 150 m2. Elektráreň je schopná vyrobiť viac 

ako 18 tisíc kWh elektrickej energie ročne. Stavba bola realizovaná Slovak RE Agency s 

podporou Bratislavského samosprávneho kraja a ZSE- Distribúcia a.s.  
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Matematicko-fyzikálna fakulta UK, Bratislava.  

Elektráreň začali budovať v roku 2007. Celkový inštalovaný výkon je 100 kWp.  Tento 

inštalovaný výkon zabezpečuje ročnú výrobu elektrickej energie 120 MWh a viac. Takmer 

460 fotovoltaických panelov na budove Fakulty matematiky produkuje elektrickú energiu a tá 

sa odvádza do distribučnej siete.  

Fotovoltaický systém Vojany a Mochovce. 

 Slnečná energia sa tu využíva pre vlastnú spotrebu stavby 3.a 4. bloku Atómovej elektrárne 

Mochovce a prevádzkového areálu. Celkový inštalovaný výkon tejto fotovoltickej elektrárne 

je 0,95 MW. Vo Vojanoch sa fotovoltická elektráreň nachádza v areáli tepelnej elektrárne. 

Celkový inštalovaný výkon fotovoltickej elektrárne je rovnaký ako v Mochovciach, 0,95 MW. 

Celková ročná výroba energie je však vo Vojanoch menšie ako v Mochovciach, v dôsledku 

severnejšej lokalizácie Voján.  

Horovce a Mokrá Lúka. 

Jedny z nedávnych elektrárni zavedených do prevádzky. Výstavba začala v apríli v roku 

2011. V obci Horovce prebiehala výstavba FVE Horovce 1 a FVE Horovce 2. Výkon týchto 

solárnych elektrární  dosahuje  0,985 MW a 0,492 MW. Investormi komplexov sú spoločnosti 

FVE Horovce 1 s.r.o. a FVE Horovce 2 s.r.o. Ďalšie dve fotovoltické elektrárne v Mokrej Lúke 

dosahujú celkový inštalovaný výkon 0,975 MW a 0,985 MW.  

Zaujímavosťou je aj prvý bigboard s fotovoltickými panelmi pri Trenčíne, ktorý je príkladom 

off-grid systému 

 

Obrázok 44  Prvý bigboard s fotovoltickými panelmi – 2 kWp – Trenčín 

Zdroj: www.fotovoltaikaprofi.sk 

 

 

http://www.fotovoltaikaprofi.sk/?p=113
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Obrázok 46 Buzitka, okres Lučenec, 1 MW  

             Zdroj: www.asb.sk/tzb/energie     

Obrázok 45  Kolárovo, okres Komárno, 207 kW 

Zdroj: Drevoprojekt s.r.o.     

 

Cenová regulácia FV 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) stanovil od 1. júla 2011  výkupnú cenu pre 

strešné alebo fasádne inštalácie, ktorá znamená až 33 % - ný pokles na 259,1 €/MWh. 

Navyše, nová vyhláška ÚRSO z 19. júla 2011 priniesla ďalší pokles výkupných cien zo 

solárnej energie o takmer 25 % na celkových 194,5 €/MWh, platný od 1. januára 2012.  

 

Tabuľka  20     Vývoj výkupnej ceny elektriny z fotovoltaických  elektrární 

Výkupné ceny platné od 1.1.2012 (podľa Výnosu URSO z 19.07.2011) 

Inštalovaný výkon zariadenia 
pre výrobu elektriny zo slnečnej 
energie 

ct./kWh EUR/MWh  

do 100 kW vrátane - 
umiestneného na strešnej 
konštrukcii, alebo 
obvodovom plášti jednej 
budovy spojenej so zemou 
pevným základom 

19,454 194,54 

   
Výkupné ceny platné od 1.7.2011 (podľa Výnosu URSO z 29.03.2011) 

Inštalovaný výkon zariadenia 
pre výrobu elektriny zo slnečnej 
energie 

ct./kWh EUR/MWh  
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do 100 kW vrátane - 
umiestneného na strešnej 
konštrukcii, alebo 
obvodovom plášti jednej 
budovy spojenej so zemou 
pevným základom 

25,917 259,17 

      

Výkupné ceny platné do 30.06.2011 (podľa Výnosu URSO z 23.06.2010)  

Inštalovaný výkon zariadenia 
pre výrobu elektriny zo 
slnečnej energie 

ct./kWh EUR/MWh 

do 100 kW vrátane - 
umiestneného na budove 

38,765 387,65 

do 100 kW vrátane - 
neumiestneného na budove 

38,765 387,65 

od 100 kW do 1 MW  vrátane  38,261 382,61 

od 1 MW do 4 MW   38,261 382,61 

od 4 vrátane a viac 38,261 382,61 

Výkupné ceny platné pre zariadenia rekonštruované alebo modernizované pred 1.1.2010 
alebo uvedené do prevádzky pred 1.1.2010 alebo v roku 2010  

  

Inštalovaný výkon zariadenia 
pre výrobu elektriny zo 
slnečnej energie 

ct./kWh EUR/MWh 

do 100 kW vrátane  43,072 430,72 

nad 100 kW  42,512 425,12 

 

Minimálne tento rok v prípade ďalšieho poklesu cien globálnych komponentov, ktorý sa 

očakáva, môžu byť strešné inštalácie stále ešte zaujímavé. Systémy, ktoré nie sú 

integrované do budovy (na „zelených“ plochách), sa u nás už nepodporujú vôbec, na tomto 

úseku sa teda fotovoltika zastavila úplne. Podľa Slovenskej asociácie fotovoltického 

priemyslu (SAPI) by sa však mohla vrátiť aspoň na inak nevyužiteľné plochy – tzv. 

brownfieldy, ktoré by stačilo jasne definovať. Ako ukazujú zahraničné príklady, medzi 

ideálne plochy na takéto využitie patria staré kontaminované plochy, násypy pri diaľniciach, 

smetiská alebo bývalé bane, ktorých je na Slovensku veľa a neposkytujú žiadne iné možnosti 

využitia. 84 

Stanovením vysokej výkupnej ceny elektriny vyrobenej z fotovoltiky Úradom pre reguláciu 

sieťových odvetví (URSO) po schválení Zákona o podpore OZE v roku 2009 došlo k 
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razantnému nárastu tarify za prevádzkovanie systému, následkom čoho je rast cien elektriny, 

uvádza sa v analýze systému podpory obnoviteľných zdrojov energie a návrhu na jeho 

prehodnotenie, ktorú prijala v júni 2011 vláda SR.  

Analýza uvádza, že hoci aj v krajinách, ktoré majú zavedené výkupné ceny, je výkupná cena 

elektriny z fotovoltaiky najvyššia zo všetkých druhov výkupných cien, stanovenie takto 

štedrej výkupnej ceny na Slovensku viedlo k neprimerane vysokej výstavbe slnečných 

elektrární, teda zdrojov s najdrahšou elektrinou. Takéto stanovenie ceny v roku 2009 

nezohľadnilo v prípade fotovoltaiky trend poklesu cien technológií a zákon pre rok 2010 

následne neumožňoval korigovať vysoko nastavenú cenu výkupnú cenu. V súčinnosti 

s garantovaním stability výkupných cien na 15 rokov a poklesom cien fotovoltaických 

panelov sa v roku 2010 niekoľkonásobne prekročil žiaduci inštalovaný výkon slnečných 

elektrární podľa Stratégie energetickej bezpečnosti SR, ktorá predpokladala v roku 2010 

inštalovaný výkon fotovoltiky vo výške 8 MW.85 

7.5 Vodná energia  

Vodná energetika je vo svetovom meradle druhým najväčším zdrojom elektrickej energie 

a do roku 2030 môžeme očakávať nárast množstva vyrobenej elektrickej energie zo 

súčasných 3188 TWh až na 4259 TWh ročne.  

Keďže hydropotenciál vyspelých krajín je už z väčšej časti  využitý, je možné očakávať 

nárast využívania hydropotenciálu rozvojových krajín Južnej Ameriky a Ázie. Napríklad 

v Číne za uplynulé desaťročia spustili do prevádzky už 43027 malých vodných elektrární 

s celkovým inštalovaným výkonom 26260 MW a tiež aj najväčšie vodné dielo na Zemi, vodnú 

elektráreň Tri úžiny s celkovým inštalovaným výkonom 18200 MW. Po vzore úspešného 

čínskeho programu využívania hydropotenciálu krajiny je už dnes v Ázii známych viac než 

3000 stavieb mikroelektrární, ktoré budú v krátkom čase schopné zásobiť elektrickou 

energiou ďalších 2000 000 obyvateľov. 86 
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Obrázok 47   Percentuálne využitie technicky využiteľného hydropotenciálu.  

Zdroj: The Role of Hydropower in Sustainable Development, IHA White paper, [online] 
Publikované 2.2003, Dostupné: 
http://www.hydropower.org/downloads/RoleOfHydropowerInSustDev_IHA%20White%20Pap
er.pdf 

Vodná energia v SR 

Vodná energia je v Slovenskej republike najviac využívaný obnoviteľný zdroj energie na 

výrobu elektriny.  

Celková výška hydroenergetického potenciálu (HEP) je 6700 GWh/rok, pričom využívaný 

HEP predstavuje 4732 GWh/rok (70,6 %), nevyužívaný 1968 GWh/rok (29,4 %). 87 

 

 Tabuľka 21    Inventarizácia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR podľa povodí 

 

Hydrologické 
povodie 

Celkový teoretický 
hydroenergetický 

potenciál (GWh/rok) 

Technický 
hydroenergetický potenciál 

- HEP (GWh/rok) 

Morava 113 29 

Dunaj 3394 2511 

Váh a Malý Dunaj 5953 2985 

Nitra 320 72 

Hron 1406 427 
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Ipeľ 157 34 

Slaná 314 96 

Bodva 65 3 

Hornád 807 262 

Bodrog 692 138 

Poprad a Dunajec 461 143 

Spolu SR 13682 6700 

Zdroj: http://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/vlastny-material-pdf-387-kb.pdf 

V uvedenej tabuľke je porovnaná  výška celkového teoretického HEP s výškou technického 

HEP vodných tokov SR podľa povodí.   

Vo VVE sa v súčasnosti vyrába 4448 GWh elektrickej energie ročne (66,4 % HEP), v MVE 

284 GWh elektrickej energie ročne (4,2 % HEP), vybudované nefunkčné MVE predstavujú 

energetický potenciál 12 GWh/rok (0,2 % HEP), pripravované VVE 1159 GWh/rok (17,3 % 

HEP). Pre využitie HEP v MVE ostáva 797 GWh/rok (11,9 % HEP).88 

Malé vodné elektrárne (MVE) majú inštalovaný výkon do 10 MW. Z celkového využiteľného 

HEP na výrobu elektriny sa MVE podieľajú 16 %, z čoho sa v súčasnosti využíva cca 24,5 %, 

t.j. 284 GWh. Po zohľadnení environmentálnych hľadísk je možné ďalej využiť 400-450 GWh 

ročne. Toto množstvo zodpovedá inštalovanému výkonu 100 MW na riekach Dunaj, Hron, 

Hornád a Bodrog.  

Tabuľka 22  Využívaný technický hydroenergetický potenciál VT SR 

Č. Využívaný  HEP  Ks 
 Inštalovaný 
výkon (MW)  

Výroba 
(GWh/rok)  

Podiel na 
celkovom 
HEP (%) 

            

1 VVE (nad 10 MW) spolu 24 1713,2 4447,6 94 

            

2 MVE (do 10 MW) spolu 203 70,16 284,31 6 

2a MVE od 1 MW do 10 MW 19 40,09 149,28 3,1 

2b MVE od 0,1 MW do 1 MW 64 25,64 116,48 2,5 

2c MVE do 0,1 MW 120 4,43 18,55 0,4 

            

3 Využívaný HEP spolu 227 1783,36 4731,91 100 

 
Zdroj: Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 
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Tabuľka 23   Nevyužívaný technický hydroenergetický potenciál VT SR 
 

Č.  Nevyužívaný HEP  Ks 
 Inštalovaný 
výkon (MW)  

Výroba 
(GWh/rok)  

Podiel na 
celkovom 
HEP (%) 

1 Vybudované nefunkčné VE 26 3,14 11,88 0,6 

            

2 Pripravované VVE 4 241 1159,2 58,9 

            

3 Využiteľný pre MVE spolu 368 159,87 797,25 40,5 

3a MVE od 1 MW do 10 MW 69 116,22 587,45 29,8 

3b MVE od 0,1 MW do 1 MW 125 36,75 179 9,1 

3c MVE do 0,1 MW 174 6,9 30,8 1,6 

            

4 Nevyužívaný HEP 398 404,34 1968,33 100 

 
Zdroj: Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 

 
 
V Stratégii energetickej bezpečnosti SR sa konštatuje, že „potenciál vhodný pre malé vodné 

elektrárne je využitý len na 25 %. Vzhľadom na vhodnosť zapojenia všetkých vodných 

elektrární do elektrizačnej sústavy vyplýva potreba preferovať ich výstavbu s cieľom  

maximálneho využitia technického potenciálu.“ Stratégia energetickej bezpečnosti SR v 

oblasti výroby elektrickej energie v MVE podporuje ciele vytýčené v Stratégii vyššieho 

využívania obnoviteľných zdrojov energie v SR. Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných 

zdrojov v SR a Stratégia energetickej bezpečnosti SR vytýčili ciele zvýšiť výrobu elektrickej 

energie v MVE z 250 GWh/rok v roku 2005 na 350 GWh/rok do roku 2010 a na 450 GWh/rok 

do roku 2015. Koncepcia vytyčuje cieľ dosiahnuť výrobu 850 GWh/rok s výhľadom do roku 

2030. 

 
Tabuľka 24   Strategické ciele pre výrobu elektrickej energie v MVE: 
 
 

Rok  2005 2010 2015 2030 

Výroba (GWh/rok)  250 350 450 850 

 
Výhľadový cieľ dosiahnuť výrobu 850 GWh/rok do roku 2030 je vytýčený ako ambiciózny 

indikatívny cieľ, ktorého plnenie je podmienené splnením záväzkov SR vyplývajúcich z cieľov 

rámcovej smernice o vode a ochrany území Natura 2000. 
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8. VÝSLEDKY EÚ V OBLASTI VYUŽÍVANIA OZE 

 

V Európskej únii vzniklo v roku 2011 celkom 44 393 MW novej výrobnej kapacity elektriny. Z 

toho 32 043 MW pochádzalo z obnoviteľných zdrojov. Najväčší podiel na tom majú solárne 

fotovoltické elektrárne s 21 000 MW, veterné elektrárne si pripísali 9 616 MW. 89 

 

 
Obrázok  48       Nové výkony výroby elektrickej energie v rokoch 1995 – 2011 
Zdroj: EWEA, 2012 

Európa mala na konci roka k dispozícii celkom 895 878 MW výrobnej kapacity. Z toho 

veterné elektrárne majú podiel 10,5% s 93 957 MW a obnoviteľné zdroje ako celok majú 

dokonca 31,1%. V celej EÚ je vidieť jasný odklon od jadrovej energie a uhoľných elektrární 

smerom k obnoviteľným zdrojom a zemnému plynu. Zďaleka najväčší podiel nových 

veterných elektrární inštalovaných v roku 2011 má Nemecko s 2086 MW, Veľká Británia s 

1293 MW, Španielsko s 1050 MW a prekvapivo aj Taliansko s 950 MW. Pozadu nezostalo 

ani Francúzsko s 830 MW, Švédsko s 763 MW a vďaka ČEZ doťahuje aj Rumunsko s 520 

MW. Poľsko si pripísalo 436 MW, Portugalsko 377 MW a Grécko potom 311 MW. 90 

Graf na obrázku 46 znázorňuje jednotlivé komponenty prírastku výroby za minulý rok. 

Najväčšie prírastky sú na strane fotovoltiky, veterných elektrární a z využívania zemného 

plynu.  
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 http://ssjh.sk/aix/new/clanok-268.htm 
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 http://ssjh.sk/aix/new/zaujimavosti-268.htm 
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Obrázok  49   Prírastky výroby elektrickej energie v EÚ za rok 2011 

 

Obrázok 50   Zmeny v inštalovanej výrobnej kapacite v EÚ za roky 2010 a 2011 

Zdroj: Článok: Viac ako 70% nových zdrojov energie v Európe za rok 2011 je obnoviteľných, 
http://ssjh.sk/aix/new/zaujimavosti-268.htm 

http://ssjh.sk/aix/new/zaujimavosti-268.htm
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Obrázok 50 znázorňuje prostredníctvom dvoch grafov zmeny v inštalovanej výrobnej 

kapacite v Európskej únii za roky 2010 a 2011. Za tú dobu pribudli hlavne elektrárne na 

zemný plyn, veterné elektrárne, solárne elektrárne, ubudli elektrárne na uhoľné, jadrové 

a ropné elektrárne. Podiel výroby z veternej energie vzrástol z len 2% v roku 2010 na 10% v 

roku 2011, fotovoltika vzrástla zo 188 MW na neuveriteľných 46 300 MW. 
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9. NOVÉ TRENDY V ZÍSKAVANÍ OBNOVITEĽNEJ 

ENERGIE 
 
Algae 

Ako veľmi perspektíve sa javia nové trendy v produkcii biomasy. Umelo vytvorené 

kombinácie živých organizmov (zväčša rias a baktérií), označované ako „Algae“ predstavujú 

biomasu pestovanú zväčša vo vodnom prostredí za pôsobenia slnečnej energie. Tieto druhy 

biomasy majú veľký potenciál v naplnení cieľov trvalej svetovej udržateľnosti a nízkych 

dôsledkov na ekonomiku. Horí sa o nich ako o tretej generácii aplikácií ako bioenergia, 

biopalivá, biokrmivá pre zvieratá, všetky druhy bioproduktov ako sú bioplasty, biokozmetika a 

bioroztoky ako aj potrava budúcnosti pre ľudí. 

Obsahujú vysoký podiel olejov a proteínov, sú široko využiteľné a prakticky nekonkurujú 

poľnohospodárskym plodinám obsadzovaním poľnohospodárskej pôdy. Môžu dosahovať až 

5% účinnosť premeny slnečnej energia na biopalivo. Súčasná cena takéhoto biopaliva sa 

pohybuje niekde v rozsahu 3-5 násobku ceny benzínu, čo je sľubný začiatok. 91 

 

Baktérie alebo riasy produkujúce energetický vodík alebo metán 

Jedná sa rovnako o premenu energie slnečného žiarenie pomocou vhodných biologických 

činiteľov na bublinky vodíka alebo metánu, ktoré sa odoberajú z takéhoto „živého“ solárneho 

kolektora. Prototypy s plochou približne 4 m2 a vodou plnenou trubicou v optickom ohnisku 

paraboly umiestnené vo Francúzku (lepšie solárne podmienky) dokázali experimentálne 

zásobovať vodíkové vozidlo ktoré mohlo najazdiť približne 40 km denne. Praktické riešenie je 

len vo fáze vývoja. 

 

Kavitácia 

Jedná sa pravdepodobne o najmenej vysvetlený fyzikálny jav, kde sa vedú odborné a 

teoretické diskusie o pôvode získanej energie. Opačne zariadenia na získavanie tejto 

energie sú dostupné aj na slovenskom trhu, dokonca je známy aj slovenský výrobca. Ide 

o špeciálnu premenu mechanickej energie na teplo. V kavitačnej turbíne poháňanej 

elektromotorom sa zohrieva voda za pomoci javu kavitácie. Kavitácia je sprevádzaná 

vznikom vákuových dutiniek vo vodnom médiu, ktoré implóziou následne zanikajú a 

intenzívne ohrievajú vodu. 

Paradoxný je energetický výsledok procesu, kde sa prekračuje teoretická 100 % účinnosť. 

Na trhu sú výrobky s laboratórne overenou účinnosťou 219% i viac. Zariadenie 

s elektromotorom odoberajúcim cca 20 kW dokáže odovzdávať cca 50 kW tepelného 
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výkonu. V niektorých budovách na Slovensku sú už nasadené v testovacej prevádzke a 

zatiaľ vykazujú uspokojivú spoľahlivosť. Zariadenie nepotrebuje inštalovať nijakú časť v 

exteriéry čo je jeho hlavná výhoda oproti tepelnému čerpadlu. Vplyv na okolie je neznámy. 

Zaujímavá je aj ich cena, ktorá je porovnateľná s kotlovou technikou.92 

 

Mikro kogenerácia 

Na trhu sú dostupné aj kogeneračné zariadenia neobvykle malých výkonov počínajúc cca 30 

kW elektrického výkonu + cca 60 kW tepelného výkonu. Jedná sa malé plynové turbíny s 

vysokým štandardom bezobslužnosti, vhodné na prevádzku aj vo verejných budovách. 

Niektoré zariadenia môžu pracovať aj s bioplynom.93 
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 http://www.greenfuture-husk.eu/files/studies/study_1_sk.pdf 
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 http://www.greenfuture-husk.eu/files/studies/study_1_sk.pdf 



Vplyv rozšírenia OZE na reguláciu elektrizačnej sústavy SR,                                         
analýza problémov a  nedostatkov 

 

116 
 

10. PRIPÁJANIE OZE DO ELEKTRIZAČNEJ SÚSTAVY 
 

Elektrizačná sústava 

Elektrizačná sústava (ES) zahrňuje výrobu, rozvod a využitie elektrickej energie. Do sústavy 

teda patria generátory v elektrárňach, rozvodný systém a spotrebiče elektrickej energie. Do 

rozvodného systému patria všetky zariadenia medzi výrobňami a spotrebičmi t. j. všetky 

vedenia, rozvodne a rozvádzače, transformačné a meniace stanice so všetkými meracími, 

kontrolnými, spínacími, regulačnými a ochrannými zariadeniami. 

Výhodou sústavy je spoločná rezerva výkonu pre celý systém, zvýšenie bezpečnosti 

prevádzky, možnosť lepšieho využitia výrobní a zvýšenie hospodárnosti sústavy ako celku. 

Zvláštnosťou elektrizačnej sústavy je skutočnosť, že výroba elektrickej energie, jej prenos a 

premena na iné formy energie sa uskutočňuje prakticky v tom istom časovom okamžiku. Ináč 

povedané, elektrickú energiu nemožno vyrábať na sklad. Táto zvláštnosť odstraňuje 

problémy vzdialenosti stovky kilometrov medzi zdrojom a spotrebou, no zároveň vedie k 

tomu, že všetky časti sústavy sú vzájomne prísne späté a pôsobia súčasne. Druhou 

zvláštnosťou je veľká rýchlosť prechodných javov v sústave. Treťou zvláštnosťou je tesná a 

široká väzba na ostatné odvetvia hospodárstva, komunálnej spotreby, dopravy, atď. Táto 

zvláštnosť vyvoláva potrebu vysokej spoľahlivosti chodu ES a zdôvodňuje potrebu vytvárania 

dostatočných rezerv výkonu od výroby začínajúc a u spotreby končiac. Energetika musí mať 

tieto výkonové rezervy v primárnej energii.94 

Prepojené elektrizačné sústavy 

Jednotlivé elektrizačné sústavy hľadajú možnosti vzájomnej spolupráce s okolitými 

sústavami hlavne z dôvodu nárastu zaťaženia a nerovnováhy v bilancii medzi spotrebou a 

výrobou elektrickej energie, ale aj  v záujme optimalizovať prevádzku zdrojov. Medzinárodná 

spolupráca a vzájomné prepojenie elektrizačných sústav sa realizuje pre účely vzájomnej 

výmeny elektrickej energie, zvýšenie stability chodu sústavy, no najmä pre riešenie 

poruchových a havarijných stavov.  

 Základné výhody prepojených sústav sú nasledovné:95 

 možnosť poskytovania vzájomnej havarijnej výpomoci  

                                                           
94

 http://www.oze.stuba.sk/wp-content/themes/ObnovitelneZdrojeEnergie/elearning/EENERGETIKA/La-
51.htm 
95
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 zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti 
 zlepšenie podmienok regulácie frekvencie (rozsiahla sústava je tvrdšia)  
 možnosť zníženia potrebných výkonových rezerv  

 Prepojená sústava vnáša do systému jej riadenia nové momenty, ako napr.: 

 problém regulácie sáld prenášaných výkonov a energie podľa dlhodobých 
hospodárskych zmlúv  

 problém operatívnych dohôd o neplánovanom dovoze a vývoze elektrickej energie - 
problém riadenia napätia v hraničných  bodoch sústavy 

 potrebu medzinárodnej koordinácie údržbových prác vo výrobných a rozvodných 
zariadeniach 

Prepojenie sústav sa uskutočňuje v jednom definovanom bode cez: 

 galvanické prepojenie pri paralelnej spolupráci sústav 
 jednosmerné vedenie alebo jednosmernú spojku pri rozdielnej frekvencii sústav 
 vydelenie zdrojov jednej sústavy pracujúcich do druhej sústavy (ostrovná prevádzka)  
 vyvedenie ostrovov zaťaženia jednej sústavy do druhej sústavy 

  Najdôležitejšie prepojené elektrizačné sústavy v Európe uvedené na obrázku 48 sú: 
prepojená sústava európskych krajín (UCTE), severoeurópskych krajín (NORDEL), ATSOI 
(Írsko), UKTSOA (Veľká Británia) a IPS/UPS (bývalý Sovietsky zväz). 

 

 

Obrázok 51   Prepojené elektrizačné sústavy v Európe 
Zdroj: http://www.oze.stuba.sk/wp-
content/themes/ObnovitelneZdrojeEnergie/elearning/EENERGETIKA/La-51.htm 
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Elektrizačná sústava Slovenska 

Najdôležitejšou časťou sústavy energetického hospodárstva je elektrizačná sústava. Je to 

centrálne a jednotne riadený súbor vzájomne prepojených a navzájom sa ovplyvňujúcich 

elektrární, elektrických rozvodných zariadení a elektrických spotrebičov, vrátane príslušných 

pracovných kolektívov, ktorý slúži k zásobovaniu spoločnosti elektrickou energiou. Inými 

slovami - elektrizačná sústava (ES) - ako podsystém energetickej sústavy sa zaoberá 

výrobou, prenosom, rozvodom, premenou a použitím elektrickej energie.  

Na samotnú elektrizačnú sústavu je kladených niekoľko podmienok. Tými hlavnými sú 

spoľahlivosť a hospodárnosť dodávky elektrickej energie ako aj dodržiavanie kvalitatívnych 

ukazovateľov, najmä frekvencie a napätí v jednotlivých uzloch v predpísaných medziach. 

Vodivé spojenie dvoch prevádzkových miest nazývame vedenie, ktoré môže byť vzdušné 

alebo káblové. Súhrn všetkých galvanicky spojených vedení a elektrických staníc rovnakého 

napätia určených na prenos, premenu a rozvod elektrickej energie sa nazýva elektrická sieť. 

Elektrické siete a zariadenia sústredené väčšinou na ohraničené územie tvoria rozvodnú 

sústavu.  

Distribučná sústava je vzájomne prepojený súbor vedení a zariadení 110, 22 a 6,3 kV 

slúžiaci pre distribúciu elektrickej energie odberateľom. Je prepojená so susednými 

distribučnými sústavami. Prenosová sústava je vzájomne prepojený súbor vedení a 

zariadení 400 a 220 kV slúžiaci pre prenos elektrickej energie do distribučnej sústavy a 

veľkým odberateľom. Je prepojená so susednými štátmi. Distribučné sústavy a prenosová 

sústava na Slovensku sú navzájom synchrónne prepojené a tvoria elektrizačnú sústavu 

Slovenska. 

V roku 2006 mala Prenosová sústava Slovenskej republiky: 

Celkový transformačný 

výkon 
9 710 MVA 

Vedenia 400 kV 1 752 km 

Vedenia 220 kV 962 km 

Rozvodne 400 kV 16 

Rozvodne 220 kV 8 

Transformátory 400/220 kV 1 400 MVA 

Transformátory 400/110 kV 5 710 MVA 

Transformátory 220/110 kV 2 600 MVA 
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Inštalovaný výkon elektrární:   

Tepelné 2144 MW 26,3 % 

Jadrové 2640 MW 32,3 % 

Vodné 2478 MW 30,4 % 

Závodné 677 MW 8,3 % 

PPC 218 MW 2,7 % 

 

 Obrázok 52   Ročné výroby a spotreby elektrickej energie ES SR 

 Zdroj: www.sepsas.sk 

 

Prevádzkovateľom prenosovej sústavy na Slovensku je Slovenská elektrizačná prenosová 

sústava, a. s. (ďalej len SEPS, a. s.). Slovenská PS je súčasťou prepojených elektrizačných 

sústav na európskom kontinente, ktorých prevádzkovatelia sú združení v ENTSO-E. SEPS, 

a. s. musí ako člen združenia ENTSO-E plniť štandardy, pravidlá a dohody schválené na 

medzinárodnej úrovni v rámci prepojených elektrizačných sústav. 

SEPS, a.s. vykonáva prenos elektrickej energie na celom území Slovenska. Zabezpečuje 

prenos elektrickej energie z elektrární do distribučnej siete a veľkým odberateľom 

napojených na 220 kV a 400 kV siete. Prostredníctvom vedení a elektrických staníc 

prenosovej sústavy sa realizuje dovoz, vývoz a tranzit elektrickej energie a jej presné 

meranie.  
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Kladné stanovisko SEPS, a.s. je jedným z viacerých podmienok pre vydanie Osvedčenia o 

súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky záujemcov o 

výstavbu zdrojov elektriny na báze technológií s využitím OZE. Toto osvedčenie je vydávané 

Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. 

 

 

Obrázok 53    Schéma ES Slovenska – vedenia 400 a 220 kV 

Zdroj: http://www.sepsas.sk 

Na obrázku 53 je znázornená schéma prenosovej sústavy Slovenska a jej medzinárodné 

prepojenia.  

Ako sú naše siete pripravené prijať elektrinu z OZE? 

Problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s pripojením OZE do siete:  

- Nedostatočná kapacita distribučných sietí 

- Siete neboli  budované na pripájanie distribuovaných zdrojov energie  

- Umožniť pripojenie viac OZE a súčasne zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť 

Podľa Programu rozvoja SEPS, a.s. na roky 2012 – 2021: „Rozvoj niektorých typov OZE 

(fotovoltické, veterné), ak k nemu dôjde v neprimeranom rozsahu, môže spôsobiť výrazné 

zvýšenie koncovej ceny elektriny. Vplyvom povinného výkupu elektriny z týchto zdrojov sa 

zvýšia náklady na silovú elektrinu, na regulačnú elektrinu a výrazne vzrastú náklady na 

zabezpečenie podporných služieb. Vysoký nárast solárnych a veterných elektrární, ak 

k nemu dôjde, môže mať výrazný negatívny dopad aj na ekonomiku PS z dôvodu na vyšších  

požiadaviek na obstaranie PpS a ich akceptovaním zo strany URSO. Vplyvom fotovoltických 



Vplyv rozšírenia OZE na reguláciu elektrizačnej sústavy SR,                                         
analýza problémov a  nedostatkov 

 

121 
 

a veterných zdrojov sa môže výrazne zvýšiť náročnosť na dispečerské riadenie ES. 

Dynamický, nekontrolovaný vývoj v oblasti fotovoltických a veterných zdrojov elektriny môže 

spôsobiť až ohrozenie bezpečnosti a spoľahlivosti zásobovania elektrinou ES SR.“ 

 

Možnosti pre podporu siete 

Na výber je viacero možných riešení:96 
 diaľkové prepínanie odbočiek distribučných transformátorov 22/0,4 kV 
 rozloženie výroby elektriny v čase 
 diaľkové riadenie výroby v KGJ 
 regulácia jaloviny 
 zosúladenie technológií na výrobu a spotrebu elektriny v lokalite 

 

Aktuálne  informácie  SEPS, a.s. o OZE, ktoré sú uvedené na webovej stránke SEPS, a.s.: 

Postup SEPS, a. s., pri vydávaní stanovísk k žiadostiam na účely získania 

Osvedčenia MH SR na výstavbu zdroja elektriny na báze technológie využitia solárnej 

a veternej energie vo väzbe na prijatie Zákona č. 142/2010 Z. z. z 3. marca 2010:97  

 

Zákonom č. 142/2010 Z.z. z 3. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, došlo okrem iného aj ku 

zmene § 11 zákona č. 656/2004 Z. z.  

S účinnosťou od 1.5.2010 platí v zmysle § 11 zákona č. 656/2004 Z. z., odsek (1), 

  body a) a b):  

„Stavať elektroenergetické zariadenie, plynárenské zariadenie, potrubie na prepravu 

pohonných látok alebo na prepravu ropy a zariadenie na rozvod skvapalneného 

plynného uhľovodíka (ďalej len „energetické zariadenie“) možno iba na základe 

osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej 

politiky (ďalej len „osvedčenie“). To neplatí, ak ide o výstavbu energetického 

zariadenia na:  

1. výrobu elektriny zo slnečnej energie umiestneného na budove s celkovým 

inštalovaným výkonom do 100 kW.  

2. výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ktoré využíva 

iný primárny energetický zdroj ako je slnečná energia,“ 
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 http://www.energofutura.com/uploads/fck/file/7_Frantisek_Pecho.pdf 
97
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 V zmysle vyššie uvedeného § 11 odstavec 1, písm. a), predmetom posudzovania a 

vydávania stanovísk SEPS, a. s., ako prevádzkovateľa prenosovej sústavy na účel 

získania osvedčenia MH SR (osvedčenie) nie sú iba tie zdroje na výrobu elektriny zo 

slnečnej energie (SZE), ktoré sú umiestnené na budove s celkovým inštalovaným 

výkonom do 100 kW.  

 Ďalej v zmysle vyššie uvedeného § 11 odstavec 1, písm. b), vo vzťahu k výstavbe 

všetkých ostatných zdrojov, teda napr. i veterných zdrojov elektriny, platí naďalej to, 

čo platilo predtým - teda výstavba zariadení na výrobu elektriny s celkovým 

inštalovaným výkonom vyšším ako „do 1 MW“, ktoré využíva iný primárny energetický 

zdroj ako je slnečná energia, naďalej podlieha posudzovaniu SEPS, a. s., ako 

prevádzkovateľa prenosovej sústavy.  

 Výstavba iných SZE ako sú, cit. §11 zákona 656/2004 „SZE umiestnené na budove 

s celkovým inštalovaným výkonom do 100 kW” a výstavba veterných zdrojov elektriny 

(VTE) s celkovým inštalovaným výkonom vyšším ako „do 1 MW“ je predmetom 

posudzovania zo strany SEPS, a. s., ako prevádzkovateľa prenosovej sústavy. 

SEPS, a. s. má k tomu práva a povinnosti definované v príslušných častiach zákona 

č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

 Stanovisko SEPS, a. s., je povinnou súčasťou žiadosti o vydanie osvedčenia. 

Implicitne sa predpokladá, že MH SR nevydá osvedčenie tomu žiadateľovi, ktorý 

nedoloží ku svojej žiadosti kladné stanovisko SEPS, a. s. 

 

Postup SEPS, a. s., pri vydávaní stanovísk k žiadostiam na účely získania Osvedčenia 

MH SR na výstavbu zdroja elektriny na báze technológie využitia solárnej a veternej 

energie:98 

 

 Na základe záverov a odporúčaní nezávislých štúdií, vlastných analýz a posúdenia 

celkovej situácie, SEPS, a. s., ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy a subjekt 

zodpovedný za neustále udržovanie vyrovnanej bilancie medzi spotrebou a výrobou 

elektriny v SR v reálnom čase, už nevydá do konca roka 2011 žiadne kladné 

stanovisko k žiadostiam na účel vydania osvedčenia na výstavbu SZE a VTE.  

 

 Po vyhodnotení skúseností z reálneho vplyvu všetkých druhov obnoviteľných zdrojov 

elektriny (OZE), vrátane SZE a VTE, na elektrizačnú sústavu SR bude začiatkom 

roka 2012 situácia opätovne posúdená a bude vydaný nový postup SEPS, a. s., pri 
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 http://www.sepsas.sk/seps/informacia2010_06_08.asp?Kod=517&Nadrad=436 
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vydávaní stanovísk na účely získania Osvedčenia MH SR na výstavbu zdroja 

elektriny na báze technológie využitia solárnej a veternej energie.  

 

V zmysle vyššie uvedených súvislostí bolo nevyhnutné dočasne pozastaviť do konca 

roka 2011 vydávanie kladných stanovísk SEPS, a. s., pre účely získania osvedčenia od 

MH SR na výstavbu SZE aj VTE. A zároveň do konca roka 2011 sledovať a 

vyhodnocovať vplyv OZE na prevádzku, riadenie a spoľahlivosť elektrizačnej sústavy SR. 

Až na základe vyhodnotenia prevádzky OZE potom bude môcť SEPS, a. s., po dohode s 

MH SR a ÚRSO v roku 2012 opäť prehodnotiť svoj postup pri vydávaní stanovísk na 

účely získania Osvedčenia MH SR na výstavbu zdroja elektriny na báze technológie 

využitia solárnej a veternej energie. 

 

 

Obrázok  54    Pripájanie obnoviteľných zdrojov v ZSE Distribúcia, a.s. 

Zdroj. http://www.cenaenergie.sk/fileadmin/user_upload/spx_06_kapec.pdf 

  

http://www.cenaenergie.sk/fileadmin/user_upload/spx_06_kapec.pdf
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11. DISTRIBUOVANÉ (ostrovné) ENERGETICKÉ 

SYSTÉMY (stand alone, off-grid) 

Princíp ostrovného systému 

Ostrovné systémy sú fotovoltaické elektrárne fungujúce nezávisle od rozvodnej elektrickej 

siete. To znamená, že nie sú pripojené do verejnej distribučnej siete (VSE, ZSE a SSE). 

Ostrovná prevádzka sa využíva najmä na odľahlých miestach, kam nevedie elektrické 

vedenie, alebo by tu zavedenie elektrickej prípojky bolo komplikované a ekonomicky náročné 

– často náročnejšie ako zriadenie samotnej fotovoltaickej elektrárne – prípadne v mobilných 

inštaláciách (samoty, rodinné domčeky mimo inžinierskej siete, chalupy, karavány, jachty, 

horské chaty apod.). Tieto systémy majú veľkú výhodu, pretože si samé vyrobia energiu pre 

spotrebu svojho majiteľa. Ostrovný systém je možné rôzne nastaviť podľa využitia 

víkendovej alebo celoročnej doby autonómnej prevádzky apod. 99 

Komponenty ostrovného systému 

 Zdroj elektrickej energie – fotovoltaické panely 

 Regulátor nabíjania akumulátorov 

 Zostavy akumulátorov vhodnej kapacity 

 Ostrovné striedače – pre pripojenie bežných sieťových spotrebičov 

Pri navrhnutí ostrovného systému sa podľa výkonov spotrebičov sa učí kapacita 

akumulátorov a počet použitých panelov.  Ostrovné systémy je možné prakticky ľubovoľne v 

čase rozširovať a dopĺňať. Ceny ostrovných systémov sa značne líšia podľa ich výkonu a 

kapacity akumulátorov.  

Možnosti zapojenia ostrovného systému 

V závislosti na tom, čo od ostrovného systému očakávate a potrebujete, existuje niekoľko 

typov zapojenia. Asi najväčší problém je rozdielna účinnosť pri rôznom osvite slnka. Pri 

inštaláciách pripojených do siete sa tento problém riešiť nemusí (vzhľadom k predaju 

prebytkov), ale u ostrovných systémov nepripojených do siete je potrebné voliť cestu v 

pomere výkon-cena.  

1. Ostrovný systém s priamym napájaním = najlacnejší a najjednoduchší variant  
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Tento systém sa používa v prípadoch, kedy je pripojené elektrické zariadenie funkčné len po 

dobu dostatočnej intenzity slnečného žiarenia. Jedná sa len o prepojenie fotovoltaického 

panelu cez regulátor napätia priamo na spotrebič 12/24 V. Napríklad pre čerpadlo na 

zavlažovanie alebo nabíjanie akumulátorov malých prístrojov – TV, mobilný telefón, 

notebook, svietidla atď.  

 

Obrázok  55 Systém s priamym napájením 
Zdroj: Zdroj: http://www.elgelectric.com/oblast-cinnosti/slaboproude-
technologie/fotovoltaicke-elektrarny-a-ostrovni-systemy 

2.Ostatné systémy s akumuláciou elektrickej energie do batérie (12/24/48 V) 

Tento variant je použitý v prípadoch, kedy je elektrina potrebná aj v dobe bez slnečného 

osvitu. Z tohto dôvodu majú tieto ostrovné systémy špeciálne batérie, konštruované pre 

solárne aplikácie – pomalé nabíjanie aj vybíjanie. Optimálne nabíjanie a vybíjanie 

akumulátorov je zabezpečené regulátorom nabíjania. K ostrovnému systému je možné 

pripojiť spotrebiče napájané jednosmerným prúdom (napätie býva spravidla 12 alebo 24 V. 

Tieto systémy získavajú uplatnenie napríklad ako zdroj elektrickej energie pre chaty a ďalšie 

objekty, napájanie dopravnej signalizácie, telekomunikačných zariadení alebo 

monitorovacích prístrojov v teréne, u záhadného svetlenia, svetelné reklamy alebo pri 

campingu a jachtingu. Cena sa v tomto prípade navyšuje o akumulátory, ale tento variant 

ponúka ďaleko väčší komfort. 
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Obrázok 56 Systém a akumuláciou elektrickej energie  
Zdroj: http://www.elgelectric.com/oblast-cinnosti/slaboproude-technologie/fotovoltaicke-
elektrarny-a-ostrovni-systemy 

3. Ostrovný systém s akumuláciou (230 V/50 Hz)  

Jedná sa o podobný variant ako predchádzajúci, ale obsahuje naviac striedač. Cena sa 

navýši práve o tento striedač. Striedač upraví jednosmerný elektrický prúd, vzniknutý pri 

fotovoltaickom jave, na bežný striedavý prúd s kmitočtom 50Hz k napájaniu bežných 

sieťových spotrebičov. Pokiaľ je objekt vybavený elektrickými spotrebičmi na 230 V, javí sa 

tento variant ako rozumnejší. Nav iac môže kombinovať napätie 12/24/48 V a 230 V.

  

Obrázok 57   Systém s akumuláciou energie 
Zdroj: http://www.elgelectric.com/oblast-cinnosti/slaboproude-technologie/fotovoltaicke-
elektrarny-a-ostrovni-systemy 

4. Hybridný ostrovný systém  
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Hybridné ostrovné systémy sa používajú tam, kde je nutná celoročná prevádzka a kde je 

občas používané zariadenie s vysokým príkonom. V zimných mesiacoch je nutné získať z 

fotovoltaického zdroja podstatne menej elektrickej energie ako v letných mesiacoch. Preto je 

nutné tieto systémy navrhovať na zimnú prevádzku, čo má za následok zvýšenie 

inštalovaného výkonu systému a podstatné zvýšenie zriaďovacích nákladov. Výhodnejšou 

alternatívou je preto rozšírenie systému doplnkovým zdrojom elektriny, ktorý pokryje potrebu 

elektrickej energie v obdobiach s nedostatočným slnečným svitom a pri prevádzke 

zariadenia s vysokým príkonom. Takýmto zdrojom môže byť veterná elektráreň, 

elektrocentrála, kogeneračná jednotka apod.  

 

Obrázok 58  Systém s akumuláciou elektrickej energie 
Zdroj: http://www.elgelectric.com/oblast-cinnosti/slaboproude-technologie/fotovoltaicke-
elektrarny-a-ostrovni-systemy 
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12. INTELIGENTNÉ SIETE A ICH VPLYV NA 

OBCHODOVANIE S ELEKTRICKOU ENERGIOU 

Problematika Smart Grids (SG), teda inteligentných sietí, sa v západnej Európe stala 

aktuálnou súčasne s masívnym rozvojom obnoviteľných zdrojov (OZE) a teraz je v centre 

pozornosti aj v Slovenskej republike. Väčšina OZE totiž pracuje na princípoch, ktoré 

neumožňujú riadenie priebehu dodávok do elektrizačnej sústavy, takže je potrebné riešiť 

otázku udržateľnosti existujúceho rozvoja energetických sústav v podmienkach 

liberalizovaných trhov.100 

Nie je žiadnym tajomstvom, že pomerne rýchle prírastky OZE spolu s dlhodobo rastúcim 

dopytom po elektrickej energii kladú čím ďalej tým väčšie nároky na prenosovú kapacitu 

sietí. Nejde len o to, že časová súvislosť diagramov výroby a spotreby sa výrazne odchýlila 

od pôvodného stavu, v ktorom sa budovali energetické sústavy prakticky vo všetkých 

rozvinutých štátoch sveta. Dochádza však tiež k výraznej diverzifikácii lokalizácie výroby a 

spotreby.  

Vďaka závislosti neovládateľných OZE od konkrétnych klimatických javov dochádza k tomu, 

že porekadlo "vetru a dažďu nerozkážeš" by sa dalo zmeniť na heslo "prispôsob sa vetru a 

dažďu". Je celkom jasné, že takýto stav by bol absolútne neprijateľný ako pre priemyselnú 

sféru, tak pre domácnosti žijúce životným štandardom západnej spoločnosti.  

Podľa prevládajúceho prúdu odbornej diskusie by riešenie mohli priniesť práve SG, teda 

inteligentné siete.  

Definícia inteligentnej siete (smart gridu) 
 
 
Inteligentná sieť je typ elektrizačnej siete, ktorá sa snaží predikovať a inteligentne 

reagovať na chovanie všetkých prvkov zapojených do tejto siete – dodávateľov aj 

spotrebiteľov, s cieľom efektívnej, spoľahlivej a trvalo udržateľnej prevádzky.101 

Smart grid je teda taká sieť, ktorá v každom okamihu reaguje na rozloženie výrobných a 

spotrebných kapacít, a to nielen lokálnych ale aj globálnych. V optimálnom prípade by sa 

výroba v každom okamihu mala rovnať spotrebe.  S rastúcim podielom neovládateľných OZE 

zapojených do sústavy sa výroba sa stáva nezávislou premennou,  naopak spotreba sa bez 
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 http://www.energia.sk/analyza/elektricka-energia/inteligentne-siete-a-ich-vplyv-na-obchodovanie-s-
elektrickou-energiou/4692/ 
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 http://www.efocus.sk/images/uploads/6.Rajcan.pdf 
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väčšieho zastúpenia akumulácie stáva závislou premennou. Zároveň môže dochádzať k 

veľkej kumulácii výroby na konkrétnych miestach a napäťových úrovniach; avšak podľa 

počasia a nie podľa potrieb. Funkciou určujúcou spotrebu by bol v takej situácii okamžitý stav 

počasia pri okrajových podmienkach stálej výroby z klasických (ovládateľných) zdrojov. 

Obmedzujúcimi podmienkami by boli limitované transportné kapacity (lokálne i globálne) 

sietí.  

V budúcnosti  predpokladáme ešte väčší nárast podielu OZE, s čím súvisí potreba rozvinutia 

a zavedenia  postupov, ktoré nám umožnia flexibilné prispôsobovanie spotreby okamžitému 

stavu bilancie energie v sieťach. Práve toto inteligentné riadenie spotreby má byť jedným z 

hlavných atribútov SG. V prípade jeho úspešnej implementácie by sa navyše znížila potreba 

možného a až príliš extenzívneho rozvoja sietí, ktorý by bol inak potrebný pre odstránenie 

prekážok v transportoch rastúceho množstva časovo neovládateľných dodávok elektrickej 

energie. Na miestach, kde je elektrická sieť skôr poddimenzovaná a nevykazuje ani 

v súčasnosti veľkú rezervu transportných kapacít, bude mať zavedenie SG väčší význam.  

Vyššie popísané dôkladné premeriavanie stavu siete v každom okamihu si vyžiada inštaláciu 

pokročilých systémov meraní, ktoré umožní tzv. Advanced Metering Management (AMM), 

čiže pokročilé meranie, ktoré bude navyše schopné neustále obojsmerne komunikovať. 

Jedným z ústredných prvkov inteligentných sietí sú inteligentné merače, ktoré poskytujú 

odberateľom a prevádzkovateľom cenné informácie o správaní sa elektrizačných sietí a 

pomáhajú efektívnejšie riadiť stabilitu celej sústavy. Európska komisia vyžaduje, aby boli 

inteligentné merače inštalované do roku 2020 minimálne na 80% odberných miest v 

kategóriách, kde to je ekonomicky rentabilné. Je treba veriť, že sa tento ambiciózny plán 

podarí splniť.102 

Inteligentné siete dokážu automaticky reagovať na pomery v sieti, ako je napríklad 

preťaženie liniek, dokážu presmerovať tok elektriny zmenou konfigurácie siete v reálnom 

čase, t.j. realizovať vzdialené odpojenie a pripojenie prenosových a distribučných liniek, 

dokážu detekovať poruchy a izolovať (odpojiť) postihnuté oblasti a zabezpečiť napájanie 

nepostihnutých častí z iných uzlov siete. Dokážu rozpoznať poruchy a nájsť miesto, kde k 

poruche došlo, pričom v prípade, že nie je možné automatickým zásahom vyriešiť problém, 

dokážu vyslať poruchovú čatu na miesto poruchy. Dokážu v reálnom čase komunikovať aj so 

zákazníkom a v prípade stavu blízkom k „blackoutu“ – zrúteniu siete – uskutočniť odpojenie 

odberných miest v postihnutej oblasti tak, aby bola znížená spotreba elektriny v sústave. 
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 http://www.idbjournal.sk/rubriky/editorial/inteligentne-siete-revolucia-21.-
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Inteligentné siete teda dokážu udržať výkonovú rovnováhu aj v zložitých heterogénnych 

elektrizačných sústavách.103 

Používaním technológií Inteligentných sietí sa v blízkej budúcnosti výrazne zlepší fungovanie 

heterogénnych elektroenergetických sústav aj z pohľadu zákazníka, ktorému umožnia 

reagovať v reálnom čase na aktuálnu spotrebu energie zobrazovanú na domácich 

zobrazovacích jednotkách. Nasadenie inteligentných sietí vytvorí nové obchodné modely, 

ako je napríklad fakturácia spotreby elektriny podobne ako fakturácia za telekomunikačné 

služby. Dôjde ku zvýšeniu spoľahlivosti elektrizačných sústav a efektívnemu využitiu zdrojov, 

umožní sa vzdialené riadenie spotrebičov a vytvoria sa prostriedky pre väčšiu odolnosť 

elektrizačných sústav proti teroristickým útokom a výpadkom spôsobeným nepriaznivými 

klimatickými javmi. 

Na obrázku 59 je  elektrizačná sústava pôvodne fungujúca ako jednosmerný systém, ktorým 

elektrina preteká z vyšších napäťových hladín na nižšie až ku konečnému spotrebiteľovi. 

Zmena nastáva v okamihu, kedy do takejto sústavy pripojíme okrem spotrebičov aj malé 

zdroje ako sú fotovoltaické elektrárne, malé vodné elektrárne, kogeneračné jednotky, atď. 

ktoré vyrábajú elektrinu a teplo. 

 
 
 
Obrázok 59   Tradičná elektrizačná sústava a inteligentná sieť 
Zdroj: http://www.efocus.sk/kategoria/siete/clanok/koncept-inteligentnych-sieti-v-prostredi-
elektroenergetickych-sustav/ 
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Na obrázku 60  je znázornený  prístup k lepšie štrukturovaným a prepojeným informáciám, 

ktorý umožní distribučným spoločnostiam v novom prostredí lepšie dispečerské riadenie 

elektrizačných sústav a lepšie riadenie vzťahu so zákazníkom. 

 
 

 
 
Obrázok 60   Inteligentná sieť z hľadiska distribučných spoločností a zákazníkov 
Zdroj: http://www.efocus.sk/kategoria/siete/clanok/koncept-inteligentnych-sieti-v-prostredi-
elektroenergetickych-sustav/ 
 
 
 
Aké oblasti riešia inteligentné siete ? 

 
 
                             Výroba elektriny                            Spotreba elektriny  

 

Distribúcia -      Zmena tokov elektriny                         Inštalácia inteligentných  

                            vplyvom decentralizovanej                   meračov energie 
                            výroby 
 
                          
Bilancia –           Fluktuácie výroby                                 Inteligentné spotrebiče 
                            obnoviteľných zdrojov                          naviazané na okamžitú 
                            energie                                                 cenu energie 
 

 
 

Výkonová rovnováha siete 
 

 
Okamžitú výkonovú rovnováhu medzi výrobou a spotrebou elektriny v regulačnej oblasti SR 

zabezpečuje SEPS, a.s. (SED Žilina) prostredníctvom aktivácie regulačných rezerv vo forme 

podporných služieb.  
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13.  FLUKTUÁCIE A USKLADNENIE ENERGIE 
 

Väčšinu obnoviteľných zdrojov nie je možne ľubovoľne zapnúť alebo vypnúť. Keď fúka vietor 

a vyjde Slnko, zdroje sú dostupné; ale už možno o dve hodiny neskôr to nie je pravda. 

Jadrové elektrárne zväčša tiež nie sú konštruované pre rýchle spustenie alebo vypnutie. 

Väčšinou sú celý čas v prevádzke a ich výkon možno znížiť alebo zvýšiť až v priebehu hodín. 

To predstavuje problém, pretože v elektrickej sieti musí byť po väčšinu času spotreba a 

výroba vyrovnaná. Elektrická sieť nedokáže uskladňovať energiu. Aby sme mali zmysluplný 

plán na každú hodinu a deň, potrebujeme niečo ľahko zapnuteľné a vypnuteľné. Vo 

všeobecnosti sa predpokladá, že to niečo ľahko zapnuteľné a vypnuteľné by malo byť 

zdrojom výkonu, ktorý je možno zapnúť a vypnúť, aby bolo možné kompenzovať výkyvy 

výroby vo vzťahu k spotrebe (ako je napríklad elektráreň na fosílne palivo).104 

 
Skladovanie elektrickej energie  
 

Vyriešiť skladovanie elektrickej energie bude jednou zo základných úloh najbližších rokov. 

Možných riešení je niekoľko, verejnosti je pravdepodobne známe uskladnenie 

prostredníctvom vodíka, ktoré sa už objavilo v automobilovom priemysle. V rámci fotovoltiky 

ho presadzuje napríklad firma Fronius, ktorá prišla do Mníchova so svojím návrhom. Vo 

všeobecnosti bráni zatiaľ masovému rozšíreniu akéhokoľvek riešenia pomer ceny 

technológie a dosiahnutej efektívnosti. Ak sa však táto vec vyrieši, očakáva sa 

(v strednodobom horizonte) nástup decentralizácie energetických sústav, pri ktorej by sa 

producentmi elektrickej energie mali stávať aj jednotlivé domácnosti. 105 

 

Prečerpávacie nádrže 

Asi najstarší a najznámejší spôsob akumulácie elektrickej energie vo veľkom predstavujú 

prečerpávacie nádrže. Väčšina z nás ich pozná, alebo si ich vie aspoň predstaviť – jedná sa 

o vodnú nádrž s elektrárňou, ktorá vyrába nielen elektrinu, ale v prípade prebytku energie v 

sieti môže naopak svoju nádrž napĺňať, a tak si v tejto podobe skladovať energiu na dobu, 

kedy ju budeme potrebovať. 

                                                           
104

 D.J.C.MacKay: Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou, dostupné na 
http://www.siea.sk/materials/files/poradenstvo/aktuality/2012/krst_knihy_oze/EnergiaSChladnouHlavou_WE
B_11MB.pdf  
105

 http://www.asb.sk/?article_print=5293 
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Problémy prečerpávacích nádrží sú tiež dobre známe – sú pre ne potrebné vhodné krajinné 

podmienky a znamenajú obetovanie pomerne veľkej rozlohy krajiny len tomuto jedinému 

účelu. V rovinách alebo husto osídlených oblastiach sa jednoducho postaviť nedajú. 

Univerzálnym riešením teda rozhodne nie sú.106 

Akumulátory zo sodíka a síry 

Až na druhom mieste sa pri skladovaní energie umiestňujú akumulátory na chemickom 

princípe. Nie sú ale vôbec podobné tým, ktoré bežne používame do rôznych prenosných 

prístrojov. Väčšina takýchto akumulátorov totiž pracuje za oveľa vyšších teplôt. Ide hlavne o 

sodíkovo-sírové batérie a rôzne druhy batérií na báze tavných solí. 

Prvú z nich, nazývanú podľa svojho zloženia skratkou NaZ, treba zahriať na 300 až 350 ° C. 

Majú ale mnoho dobrých vlastností – vysokú účinnosť nabíjania a vybíjania (až cez 90%), 

vysokú špecifickú energiu (150 Wh / kg) i životnosť. Vysoké teploty však značne komplikujú 

ich používanie. Navyše sú obe elektródy akumulátorov tvorené agresívnymi a nebezpečnými 

horľavinami. 

Akumulátory s tavnou soľou potrebovali pôvodne teploty 400 až 700 ° C, teda ešte vyššie, 

než sodíkovo-sírové. Mali byť určené pre veľké solárne elektrárne a v rozumnejšie krajinách 

sa v nich už postupne presadzujú. Dlho sa im ale vyhýbalo práve kvôli už spomínanej 

vysokej prevádzkovej teplote. 

V polovici 80. rokov došlo v tejto oblasti k výraznému posunu vďaka juhoafrickej vývojovej 

spoločnosti Zeolite Battery Research Africa Project. Batérie na báze chloridu hlinitého 

označované ako ZEBRA potrebujú k činnosti teplotu “len” 270 až 350 ° C, čo výrazne znižuje 

hrozbu požiaru. 

Špecifická energia akumulátora ZEBRA je 90 až 150 Wh / kg čím je porovnateľná s lítium-

železo-polymérovými akumulátormi, avšak pri výrazne nižšej cene. 

Elektromechanické batérie 

Z inej strany na to šli stavitelia a výrobcovia elektromechanických batérií. Jedná sa v 

podstate o sústavy zotrvačníkov. Roztáča ich elektromotor, ktorý sa v prípade potreby 

mení v alternátor až na 16 000 rpm. 

                                                           
106

 http://www.zelenarchitektura.sk/2011/07/moznosti-skladovania-elektrickej-energie/ 
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Na rozdiel od predchádzajúcich pokusov nemajú dnešné elektromechanické batérie žiadne 

pevné ložiská. Ich osi sú zavesené na magnetickom vankúši a celý gyroskop, ktorého hlavná 

časť je z kompozitu, rotuje vo vákuu vo vnútri tlakovej nádoby. 

Problém so stlačeným vzduchom 

Jeden z mála princípov, ktorými sa zaoberal aj český energetický gigant ČEZ, je ukladanie 

energie vo forme stlačeného vzduchu. Táto technológia je síce technicky pomerne 

nenáročná, ale len v tej najjednoduchšej a najmenej výhodné podobe. 

Z fyziky vieme, že ak plyn stlačíme, zahreje sa. Ak ho ale necháme stlačený, teplo z neho 

vyprchá. A teplo je bohužiaľ tiež energia. Keď budeme chcieť stlačený vzduch znovu použiť 

ako zdroj energie, bude nám chýbať. 

No máme niekoľko možností, čo s teplom urobiť. Buď ho necháme vyprchať a studený plyn 

ohrejeme inak – napr. horákmi so zemným plynom, alebo obalíme celú nádrž izoláciou, aby 

teplo nemohlo unikať, lenže tým si veľmi obmedzíme množstvo uskladnenej energie. Treťou 

možnosťou je oddelené skladovanie tepla a plynu. 

Bohužiaľ zo všetkých troch možností je skutočne preskúmaná a použiteľná len tá prvá. 

Okrem toho nevynikajú tlakové akumulátorovne práve bezpečnosťou. Rozmerné tlakovej 

nádoby alebo utesnené jaskyne a bane predstavujú obrovské množstvo energie, ktorá má 

tendenciu sa uvoľniť naraz aj pri najmenšom poškodení. Budúce riešenie preto počítajú so 

skladovaním vzduchu v kesónoch na dnách jazier alebo morí. 

Dusík a jeho úloha vo skladovania energie 

Dusíkový pohon bol pôvodne navrhnutý pre alternatívne automobily, to ale nebráni jeho 

budúcemu využitie pre priemyselné skladovanie energie. 

Funguje tak, že je pomocou Stirlingového motora pracujúceho v režime tepelného čerpadla 

skvapalnená hlavná látka obsiahnutá v bežnom vzduchu. Tento kvapalný dusík je 

uskladnený. Pri využití sa ohrieva od okolitého prostredia a expanduje. 

Aj tu sa samozrejme veľká časť energie stráca, a preto bude dusík pre uskladnenie energie 

vo veľkom vhodný až vtedy, keď bude vyriešené oddelené skladovanie uvoľneného tepla. 
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Systém VRB 

VRB-ESS je zariadenie, ktoré je schopné uskladňovať energiu v rozpätí niekoľkých 

megawattov a v trvaní niekoľko hodín až dní, z rôznych prístupných zdrojov energie ako sú 

elektrická sieť, obnoviteľné zdroje alebo dieselový generátor. Uskladnenú energiu je potom 

schopné odovzdať do siete alebo dodávať podľa dopytu. Má jedinečnú schopnosť nabíjať sa 

tak rýchlo ako sa vybíja, pričom vie reagovať na všetky zmeny kvality elektrickej energie, 

preto sa môže používať aj ako bezvýpadkový záložný zdroj energie (UPS). Pri zaťažení, kde 

je potrebný jalový výkon, môže VRB-ESS pri menovitom výkone poskytnúť VARS nepretržite 

počas nabíjania alebo vybíjania.107 

Vanádiová redoxná batéria - systém na uskladnenie energie (VRB-ESS) je zariadenie, ktoré 

je schopné hospodárne uskladňovať a dodávať aj veľké množstvo elektrickej energie 

v závislosti od dopytu a zameriava sa na stacionárne použitie. VRB-ESS je systém založený 

na patentovanom redukčno-oxidačnom regeneračnom článku, ktorý premieňa chemickú 

energiu na elektrickú energiu. Energia je uskladnená chemicky v elektrolyte v rôznych 

ionických tvaroch vanádia v zriedenej kyseline sírovej. 

Elektrolyt sa čerpá z dvoch oddelených plastových nádrží do palivových článkov cez 

membránu (PEM), kde sa jedna forma elektrolytu elektrochemicky oxiduje a druhá sa 

elektrochemicky redukuje. Pritom sa vytvorí prúd, ktorý sa cez elektródy zavádza do 

vonkajšieho obvodu. Reakciu môžeme obrátiť, čo umožňuje nabíjanie, vybíjanie a znovu 

nabíjanie batérie. 

Skladovanie energie a nové vyhliadky 

Okrem tradičných spôsobov skladovania energie sa začínajú rysovať ďalšie a ďalšie 

zaujímavé alternatívy. A pretože najčistejšia energia je tá nestratená, oplatí sa v súčasnej 

dobe aj stavba samotnej akumulačnej stanice. Budúci rozvoj technológií rozhodne patrí 

metódam skladovania energie. 

Sú preskúmané možnosti spinových akumulátorov ukladajúcich energiu pomocou 

magnetizmu a v blízkej dobe predstavujú použiteľnú možnosť akumulátory SSFC (semi-

solid flow cell). Tieto lítium-iónové batérie sú akýmsi hybridom medzi klasickými 

akumulátormi a palivovým článkom. 
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 http://www.vrbeasteurope.sk/?level=faq&lang=sk 
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Majú dve nádrže s elektrolytom vo forme suspenzie. V článku samotnom sa oba elektrolyty 

stretávajú na membráne. Špecifická energia takého akumulátora môže byť až 309 Wh / kg a 

na zvýšenie kapacity akumulátora stačí len zvýšiť objem nádrží. 

Grafen + voda - Superkondenzátory majú oproti batériám niekoľko výhod. Dajú sa veľmi 

rýchlo nabíjať alebo vybíjať a disponujú prakticky neobmedzenou životnosťou. Trpia ale aj 

zásadnou nevýhodou. Vzhľadom k batériám majú stále malú kapacitu. Austrálski vedci z 

Monashskej univerzity vytvorili nový superkondenzátor, ktorý môže všetko zmeniť. Stačilo k 

tomu málo - vhodne skombinovať supermateriál grafen a obyčajnú vodu.  

Grafen sa vyrába z dostupného a lacného grafitu, bežne používaného v ceruzkách. Samotný 

grafen tvorí rovinná sieť atómov uhlíka, usporiadaných do tvaru šesťuholníkov. Výnimočná je 

jeho hrúbka, ktorá dosahuje šírky jediného atómu. 

Unikátna stavba prepožičiava grafenu neobyčajné vlastnosti. Je to okrem iného pevnosť, 

chemická stálosť, vynikajúca vodivosť a extrémna plocha povrchu samotného grafenu.  

Dôvodom, prečo sa zatiaľ grafen nepoužíva v superkondenzátoroch, je tendencia 

jednotlivých listov grafenu spájať sa, ak sú blízko seba. Čo je pre konštrukciu kondenzátora 

nežiaduce.  

Teraz objavili vedci kľúč k tomu, ako jednotlivé listy grafenu držať od seba. Kľúčom k riešeniu 

nie je nič iné, než obyčajná voda. Vedci zistili, že ak je grafen v mokrom prostredí (vo forme 

gélu), odpudivé sily drží grafenové listy od seba.            

 Grafenový gél výrazne prekonáva aktuálne technológie skladovania elektrickej energie - ako 

z hľadiska kapacity a životnosti, tak aj z pohľadu rýchlosti nabíjania či vybíjania. Najväčšie 

uplatnenie nájde grafenový superkondenzátor predovšetkým v oblasti obnoviteľných zdrojov 

či v elektrickej doprave.  
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ZÁVER 

 

Životné prostredie a človek ako jedinec v ňom predstavujú jeden systém a jeden celok. V 

rukách každého jednotlivca je sila pozitívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia. Zdravé 

životné prostredie sa rovná zdravému spôsobu života. Ochrana a tvorba životného prostredia 

i ochrana prírodných zdrojov sa stávajú predmetom rozsiahleho spoločenského a odborného 

záujmu. Zmena štruktúry svetového hospodárstva a spôsobu života si totiž vyžaduje nutnosť 

prechodu svetovej ekonomiky na bázu obnoviteľných zdrojov. Riešenie problému 

alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie vrátane zavádzania nových progresívnych 

technológií ochrany životného prostredia je predmetom štátneho záujmu takmer všetkých 

krajín, pretože má dopad na hospodársku i sociálnu sféru života. Dlhodobé strategické ciele 

každej krajiny sú orientované na zachovanie a účinnú ochranu životného prostredia a 

riešenie ekologických problémov i zdravia človeka. Ochrana životného prostredia vo 

všeobecnosti predstavuje ochranu, obnovu a optimálne využitie prírodných zdrojov a jej 

hlavnou úlohou je na základe vedeckých poznatkov riešiť problémy vzťahov medzi činnosťou 

človeka a prírody. Optimálne využitie prírodných zdrojov predstavuje jeden zo základných 

pilierov udržateľného rozvoja. Udržateľný rozvoj musí zabezpečiť súčasne potreby 

obyvateľov bez obmedzenia možnosti budúcich generácií uspokojovať ich vlastné potreby. 

Je preto potrebné, aby sa súčasťou udržateľného rozvoja stali aj  udržateľné energetické 

riešenia a technológie využívajúce vlastné dostupné energetické zdroje. V rámci nového tzv. 

hospodársko-ekologického trendu sa teda hľadajú nové a efektívnejšie technologické 

riešenia. 

Čoraz väčší rozmach obnoviteľných zdrojov elektriny (hlavne solárnych a veterných  

elektrární) a ich  pripájanie na verejnú sieť  kladie vysoké nároky na elektrizačnú sústavu SR. 

Výzvy pre celú elektrizačnú sústavu sú veľmi významné. Taktiež je evidentné, že majú 

narastajúci trend. Preto musí zákonite narastať aj „objem inteligencie“ v sieti. Otázka 

zavádzania smartgridu je otázkou postupnej evolúcie s ohľadom na cieľ, ktorým je 

udržateľná, ekonomická a bezpečná dodávka elektriny. 

Regulácia by sa dala riešiť aj pomocou akumulátorov elektriny. Táto oblasť však zatiaľ ešte 

nie je technologicky rozvinutá tak vysoko (resp. aspoň tak vysoko), ako rozvinuté sú 

technológie OZE. Akumulácia elektrickej energie je jedným z doteraz nedoriešených 

technických problémov súčasnej doby, kedy stále rastúce nároky na jej spotrebu sú spojené 

s veľmi rýchlym nárastom jej ceny. V neposlednom rade je to aj otázka jej, “ekologickej” 

výroby, na ktorú sú vyvíjané tlaky z hľadiska produkovaných emisií. Naskytá sa teda otázka 
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zníženia jej spotreby ako na strane maloodberateľov, tak na strane veľkoodberateľov. K tomu 

vedie niekoľko riešení ako je konštrukcia nových technológií s podstatne menšou 

energetickou náročnosťou a v druhom prípade vydanú energiu pri rozbehu opäť s určitou 

účinnosťou získať späť. K tomu je potrebný energetický akumulátor. Spoľahlivý a cenovo 

dostupný spôsob akumulácie elektrickej energie je základným predpokladom pre využitie 

OZE v odľahlých lokalitách, s cieľom integrácie do elektrizačnej sústavy a rozvojom 

budúceho decentralizovaného systému dodávok elektrickej energie. Akumulácia energie má 

kľúčovú úlohu v úsilí spojiť budúcnosť udržateľných dodávok energie s takým štandardom 

kvality poskytovaných technických služieb a produktov, ktorý sa vyžaduje a v súčasnosti je aj 

bežný pri využívaní klasických zdrojov energie. 

Prioritnou úlohou výskumu v oblasti elektroenergetiky sa v súčasnosti stáva hľadanie čo 

najefektívnejších a najprogresívnejších metód akumulácie elektrickej energie. Pokračovaním 

tejto štúdie bude analýza možností aplikácie rôznych energetických uskladňovacích metód a 

technológií v podmienkach  Slovenska.   
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