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EGU – energetický ústav, a.s. 

Anotácia 
Možnosťami budúceho vývoja zdrojov DG sa zaoberá aj projekt SUSTELNET. V kontexte tohto projektu sa 
pre vyššiu integráciu DG zvolila pomerne všeobecná koncepcia tzv. “vyrovnaného poľa” pre centralizovanú 
a decentralizovanú výrobu na dosiahnutie požadovaného stavu na trhu v budúcom období (v horizonte do 
roku 2020). V širších súvislostiach to znamená, že obidve formy výroby by mali mať prístup na trh za 
rovnakých podmienok. Výsledkom projektu na národnej úrovni je regulačná mapa, ktorá je v podstate 
určitou regulačnou stratégiou pre vyššie využitie zdrojov DG. Na základe národných regulačných stratégií sa 
pripravil návrh regulačnej mapy pre EÚ, v rámci ktorej sa poskytnú určité odporúčania pre Európsku 
komisiu. Výstupom z projektu sú tiež viaceré odborné štúdie (scenáre vývoja, benchmarking, ekonomické 
nástroje a kritériá). Do projektu bolo zapojených 5 členských štátov EÚ a štyri prístupové krajiny. Konečné 
výsledky projektu sa prezentujú od apríla 2004 na medzinárodných a národných konferenciách, seminároch, 
resp. publikačnou činnosťou. 

INTEGRATION OF DECENTRALIZED ELECTRICITY 
PRODUCTION 

Author: Anežka Tomeková, RNDr 
EGU - Energy Institute, Plc 

Annotation 
The project SustelNet also deals with the possibilities of future development of DG sources. Within the 
project frame a quite general concept of the so-called “equal field” for centralized and decentralized 
production was chosen for the better integration of DG. Its aim was to the achieve demanded level on the 
market in the future term (by 2020). Looking at the problem in the wider context means, that both forms of the 
production should be admitted on the market on the same conditions. The result of this project is a regulatory 
map, which actually serves as a definite regulatory strategy for more effective employment of DG sources. On 
the basis of the national regulatory strategies a proposition of regulatory map for EU will be launched, 
including some recommendations for European Commission. A few expert papers (scenario of proceeding, 
benchmarking, economical tools and criteria) are also output of this project. Five member states of the EU and 
four entering countries have been involved in this project. The final results of this procedure will be presented 
from April 2004 on international and national conferencies, seminaries, or by means of other ways of publicity. 
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1. Európsky program na podporu decentralizovanej výroby 
Hoci sa problematike decentralizovanej výroby elektriny v poslednom období venuje na úrovni Európskej 
únie značná pozornosť a aj trendy technického vývoja smerujú k decentralizácii elektroenergetickej 
infraštruktúry a služieb, neprejavuje sa žiadna iniciatíva zvažujúca otvorenie vnútorného trhu spôsobom, 
ktorý by umožňoval efektívnu účasť decentralizovaných zdrojov (DG zdroje). Podpora sa uskutočňuje 
predovšetkým na legislatívnej úrovni (napr. smernica 2001/77/ES o OZE, smernica 2004/8/ES o kogenerácii, 
čiastočne aj smernice 2003/54/ES a 2003/55/ES o pravidlách trhu s elektrinou a plynom), alebo na úrovni 
výskumných programov finančne podporovaných Európskou komisiou (napr. DGnet, SUSTELNET, 
MICROGRIDS a iné). 

Európsky výskumný program zameraný na integrovanie DG má v plnej miere svoje opodstatnenie, nakoľko 
v súčasnosti členské štáty spája problém klimatickej zmeny a proces ukončenia tvorby vnútorného trhu 
s elektrinou. Elektrina nadobudla v rámci Spoločenstva nový rozmer, ktorý by sa mal prejaviť i v oblasti 
vedy a výskumu. 

Medzi projekty zamerané na podporu decentralizovanej výroby v rámci 5. rámcového programu patria: 

SUSTELNET - projekt poskytuje analytické a organizačné základy pre nový regulačný proces, ktorým 
možno dosiahnuť vyrovnané pole pre centralizovanú i decentralizovanú výrobu. Predmetom analýz sú 
inštitucionálne zmeny a ekonomika dodávok, na základe čoho sa vypracuje regulačná mapa smerujúca 
k udržateľnej elektrizačnej sústave. 

DISPOWER - cieľom projektu je nájsť základné riešenia technických problémov vyvolaných DG zdrojmi 
v distribučnej sieti, pričom najlepšie riešenia sa testujú v laboratórnych a reálnych podmienkach. 

ENERDGNET - projekt sa zaoberá integrovaním DG zdrojov prostredníctvom zvyšovania povedomia 
medzi zainteresovanými subjektami na trhu so zameraním na vyššiu účinnosť a udržateľnosť technológií, 
ako aj na odstraňovanie technických, obchodných, regulačných a finančných prekážok pre nové pripojenia 
týchto zdrojov do siete. 

MICROGRIDS - projekt skúma a demonštruje prevádzkovanie, riadenie, ochranu, bezpečnosť a telekomu-
nikačnú infraštruktúru mikrosietí a zároveň posudzuje ich ekonomické a spoločenské prínosy. 

DGFACTS - projekt je zameraný na širšie uplatnenie elektroniky využívanej vo flexibilných prenosových 
sústavách, v sústavách s vyšším podielom DG zdrojov, pričom sa zaoberá otázkou stability siete, kvality 
elektriny a spoľahlivosťou. 

CRISP - projekt zameraný na uplatňovanie inteligentných informačných a komunikačných technológií, 
ktoré umožnia ekonomicky efektívne a spoľahlivé monitorovanie, riadenie a regulovanie elektrických sietí 
s vysokým podielom DG zdrojov. 

INVESTIRE - Projekt zameraný na posúdenie jestvujúcich akumulačných technológií v súvislosti 
s uplatňovaním OZE, ako aj nových technológií na báze OZE. 

V súčasnom období existuje na pôde EÚ veľká snaha o budúce smerovanie elektroenergetiky cestou, ktorá 
opúšťa desaťročia pretrvávajúcu dominanciu centralizovanej výroby (zdrojov veľkých výkonov). Pri 
upevňovaní vnútorného trhu s elektrinou a pri rešpektovaní dopadov klimatických zmien sa pre ďalšie 
aktivity členských štátov stala prioritnou téma „energia, životné prostredie a najmä udržateľný rozvoj“. 
Decentralizované zdroje sa dostali do popredia záujmu a očakáva sa, že v budúcnosti zohrajú významnú 
úlohu nielen pri napĺňaní záväzkov z Kyota, ale stanú sa rovnocenným partnerom „veľkým“ zdrojom na 
vnútornom európskom trhu s elektrinou. 

2. Zámery projektu SUSTELNET 
Jedným z uvedených projektov, ktorého snahou je maximálne podporiť vyššie využitie DG zdrojov a ich 
uplatnenie v sústave, je projekt SUSTELNET. V kontexte tohto projektu sa pre vyššiu integráciu DG zvolila 
pomerne všeobecná koncepcia tzv. “vyrovnaného poľa” pre centralizovanú a decentralizovanú výrobu na 
dosiahnutie požadovaného stavu na trhu v budúcom období (v horizonte do roku 2020). V širších 
súvislostiach to znamená, že obidve formy výroby by mali mať prístup na trh za rovnakých podmienok. 
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Výsledkom je regulačná mapa, ktorá je určitou regulačnou stratégiou pre vyššie využitie DG zdrojov. 
Regulačná mapa predstavuje istého sprievodcu pre rozvoj regulácie v elektroenergetike, určuje regulačné 
opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľa. Okrem toho uvádza časový plán regulačných krokov, ktorý závisí 
od hlavných trendov vývoja v elektroenergetike a od podielu DG zdrojov na trhu s elektrinou. 

Na základe národných regulačných stratégií sa zhrnuli kľúčové výsledky projektu, porovnali sa so súčasnou 
politikou EÚ vo vzťahu k decentralizovanej výrobe a poskytli sa určité odporúčania pre Európsku komisiu. 
Výstupom z projektu sú aj viaceré štúdie (scenáre vývoja, benchmarking, ekonomické nástroje a kritériá), 
ktoré pripravili partneri z členských krajín. Do projektu bola zapojená SR ako jedna zo štyroch prístupových 
krajín, preto chceme tento projekt priblížiť v rámci prezentovanej problematiky. 

3. Súčasný podiel DG zdrojov 
Decentralizovaným zdrojom sa často hovorí rozptýlená výroba, príp. zdroje pracujúce do distribučnej 
sústavy (čo však výlučne neplatí). Možno konštatovať, že jednoznačná všeobecne uznávaná definícia DG 
zdroja neexistuje a to z dôvodov neujednoteného výkonového ohraničenia a tiež rôznej napäťovej úrovne 
distribučných sietí v jednotlivých krajinách. 

Pre potreby projektu sa zadefinovali dve základné skupiny existujúcich DG zdrojov – obnoviteľné zdroje 
energie (OZE) a zdroje na kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET). Pre požiadavky projektu bola u 
týchto zdrojov prioritná výroba elektriny. V jednotlivých skupinách sa uvažovalo s nasledujúcou 
klasifikáciou výrobných zdrojov: 

OZE – stredné a malé vodné elektrárne (cca do 10 MW), veterné zdroje (vnútrozemské), biomasa, solárna 
energia, spaliteľný odpad, 

KVET - stredne veľké teplárenské zdroje (dodávajúce do CZT), stredne veľké priemyselné zdroje (obidve 
skupiny max. 50 MW, bez možnosti regulácie sústavy), komerčné zdroje, mikrokogenerácia. 

Podľa odporúčaných kritérií projektu do skupiny DG zdrojov pre Slovensko boli zahrnuté zdroje s celkovým 
inštalovaným výkonom 1 850 MW, čo predstavuje zhruba 22 %-ný podiel z inštalovaného výkonu všetkých 
zdrojov SR. Nasledujúca tabuľka uvádza výkon, výrobu a podiely zdrojov v jednotlivých skupinách (údaje 
sú z roku 2001). 

Inštalovaný výkon Výroba  
[MW] [%] [GWh] [%] 

DG 1 056 12,7 4 044 12,6 
DG 
OZE 

794 9,5 2 413 7,5 
DG 
spol

1 850 22,2 6 457 20,2 

V skupine OZE najväčší podiel na výrobe elektriny predstavuje vodná energia (údaje zohľadňujú klasifikáciu 
zdrojov pre potreby projektu). Uvažované vodné zdroje s výkonom 776 MW predstavovali výrobu viac ako 
2,3 TWh, z čoho viac ako desatina sa vyrobila v MVE. 

Zvyšný inštalovaný výkon je v zdrojoch využívajúcich biomasu, v ktorých sa vyrobilo necelých 100 GWh 
elektriny. U ostatných druhov obnoviteľných zdrojov energie (geotermálna, veterná, slnečná) sa zatiaľ 
nevyužíva ani 1 % z ich technicky využiteľného potenciálu na výrobu elektriny. 

4. Rozvojové zámery pre DG zdroje 
Cieľom projektu bolo dosiahnutie vysokého podielu DG zdrojov pri plne harmonizovanej legislatíve EÚ, 
k čomu bol navrhnutý zodpovedajúci scenár rozvoja týchto zdrojov do roku 2020. Scenár akceptoval prijaté 
záväzky krajiny v danej oblasti (napr. indikatívne ciele), zohľadňoval reálne možnosti využitia tepla zo 
zdrojov KVET a uvažoval s viacerými vopred definovanými kritickými miestami, ktoré by mohli viesť 
k zvratu v očakávanom vývoji (napr. spôsob náhrady za odstavené bloky systémových zdrojov, nedostatočná 
legislatíva a iné). 
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V rámci rozvojových zámerov sa vypracovali prognózy pre DG zdroje v oboch základných skupinách (OZE 
a KVET) pre rok 2010 a cieľový rok 2020. Pre hrubú orientáciu podielu OZE v roku 2010 slúžil stanovený 
indikatívny cieľ (na rok 2010). Nárast podielu výroby pre obidve sledované skupiny DG zdrojov v prvom 
hodnotenom období (do roku 2010) je podobný, ale po roku 2010 dôjde k výraznému nárastu podielu výroby 
iba u skupiny KVET, nakoľko pre OZE bude prakticky vyčerpaný technicky využiteľný potenciál vody a 
s citeľným nárastom využitia potenciálu ostatných obnoviteľných zdrojov na výrobu elektriny vzhľadom na 
pretrvávajúcu nízku reálnu podporu nemožno rátať. Taktiež sa očakáva, že celková výroba elektriny (teda nie 
iba v DG zdrojoch) v hodnotenom medziobdobí poklesne, naproti tomu spotreba elektriny bude mať rastúci 
trend a v cieľovom roku sa očakáva rovnováha výroby a spotreby. 

Zámery rozvoja zdrojov vychádzali z prognóz spotreby elektriny na Slovensku, plánovaných zmien 
v zdrojovej základni ES SR (odstavením niekoľkých blokov jadrovej a tepelných elektrární), z očakávaného 
oživenia celého hospodárstva do roku 2010 a v ďalšom období z predpokladov rýchlejšieho rastu spotreby 
v dôsledku vyššieho prílivu investícií do nových výrobných spoločností. Vybudovaním potrebného 
chýbajúceho výkonu v zdrojoch sa preto v roku 2020 predpokladá vyrovnaná bilancia výroby a spotreby. 
V zhode s cieľom projektu by sa tento inštalovaný výkon vybudoval v zdrojoch využívajúcich prevažne 
zemný plyn, v malej miere biomasu. 

Z obrázkov je zrejmé, že z hľadiska DG zdrojov je trend predpokladaného rastu výroby (prudší v prvom 
desaťročí, miernejší v druhej polovici sledovaného obdobia) opačný ako trend vývoja spotreby elektriny. 
Vývoj v skupine OZE v prvom medziobdobí je daný snahou o priblíženie sa k stanovenému indikatívnemu 
cieľu vyplývajúcemu zo smernice 2001/77/ES. 

V hodnotovom vyjadrení je prognóza pre DG zdroje nasledujúca: 

Inštalovaný výkon  
[MW] 

 

Výroba  
[GWh] 

 

 

rok 2010 rok 2020 rok 2010 rok 2020 

DG 1 473 2 431 6 653 10 060 
DG 
OZE 

1 080 1 258 4 274 5 168 
DG 
spol

2 553 3 689 10 927 15 228 

5. Filozofia pri návrhu regulačnej mapy 
Súčasťou rozsiahlych analýz vykonaných v rámci projektu bolo všeobecné hodnotenie elektroenergetického 
systému krajiny ako celku, t.j. technických, socio-ekonomických, politických, inštitucionálnych a 
regulačných ukazovateľov. Podrobne bolo zmapované súčasné postavenie DG zdrojov (ich podiel na 
celkovom výkone a výrobe, ich legislatívna podpora, prekážky ich širšieho uplatnenia v súčasnosti, 
komunikácia s prevádzkovateľmi distribučných sietí a pod.). Ďalej to boli rozvojové zámery pre DG zdroje a 
podrobne analyzované ekonomické nástroje a kritériá pre ich budúce fungovanie v sústave (prínosy resp. 
dopady z ich pripájania a dodávok na užívateľov sústavy). Vychádzajúc zo získaných poznatkov bola 
navrhnutá regulačná mapa, t.j. určitá regulačná stratégia, ktorej cieľom je zabezpečiť rovnosť podmienok pre 
centralizovanú a decentralizovanú výrobu pri jej uplatnení sa na trhu. 

Predpokladaný vývoj spotreby a výroby elektriny do 
roku 2020
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Predmetom regulačných máp sú dva typy regulačných otázok, ktoré sú klasifikované podľa viacerých 
aspektov (krátkodobé/dlhodobé, merateľné/nemerateľné, individuálne/spoločné): 

• otázky prístupu na trh pre DG 

Jednotlivé fázy prístupu DG zdrojov na trh súvisia s podielom dodávok z týchto zdrojov (nízky, stredný, 
vysoký). Základné fázy sú: 
chránený trh, kedy DG zdroje existujú prakticky mimo trhu, 
trh s DG, kedy sa DG zúčastňujú existujúcich trhov s energiou a podpornými službami na strane spotreby, 
ktorá je regulovaná, 
vyrovnané pole, teda aktívna účasť DG na trhu s priamym vplyvom na ceny; 

• otázky týkajúce sa regulovania siete 

Pri návrhu regulačnej mapy sa okrem scenára rozvoja DG zdrojov uvažuje aj so zásadnými zmenami vo 
vývoji a v regulácii sietí. Definovali sa viaceré fázy regulovania siete, pričom pre každý stupeň vývoja 
regulácie sú stanovené určité základné kritériá, ktoré majú pomôcť pri definovaní regulačných krokov 
potrebných na vytvorenie žiadúceho „vyrovnaného poľa“ (rovnaké podmienky pre všetky typy zdrojov). 
Základom regulácie siete je jej prechod z pasívnej na aktívnu: 
samoregulácia – pasívna sieť, existujúci monopol, dohodnutý prístup do siete, nevyžaduje sa oddelenie 

(unbundling), 
motivačná regulácia na báze nákladov – sieť stále pasívna, ovplyvňovaná nákladmi, zlepšenie účinnosti, 

existuje účtovný/právny unbundling, 
regulácia s uplatnením viacerých motivačných faktorov – sieť naďalej pasívna, ovplyvňovaná nákladmi, 

krátkodobé prínosy a náklady všetkých DG zdrojov, faktory (kvalita a i.), časť regulačného 
modelu integrujúca DG, existujúci právny unbundling, 

inovatívna regulácia – inovatívna sieť, prevažne pasívna, viacnásobné faktory, dlhodobé/krátkodobé prínosy 
DG, motivovanie k inováciám, právne oddelenie, 

aktívne siete – holistický prístup, aktívna sieť, inovácie, časť regulačného modelu integrujúca DG, právny 
unbundling. 

6. Charakteristika regulačnej mapy 
a/ Regulačná mapa pre SR 

- vychádza sa zo súčasnej úrovne podielu dodávok z DG (20 % z celkovej výroby elektriny) a pozície 
druhého typu regulácie siete (motivačná regulácia na báze nákladov), 

- časový rámec navrhovaných krokov sa zhoduje s regulačnými obdobiami (4-ročné), 
- v ďalších krokoch dochádza k posunu v regulácii siete o jeden stupeň, 
- už v roku 2010 dosiahne SR stupeň dodávok z DG, ktorý je v rámci projektu definovaný ako vysoký, 
- neočakáva sa dosiahnutie úrovne aktívnych sietí v koncovom roku sledovaného obdobia (rok 2020). 

Z navrhovaných možností podpory DG zdrojov pre jednotlivé regulačné kroky vyberáme: 

1. definovanie existujúceho systémového poplatku v závislosti od veľkosti inštalovaného výkonu zdroja, 
prípadne od typu zdroja, 

2. zavedenie nového systému poplatkov zohľadňujúceho dopady zdrojov rôznych výkonov na 
fungovanie sústavy, 

3. zadefinovanie vyšších výkupných cien pre obnoviteľné zdroje v závislosti od veľkosti zdroja a 
použitej technológie, 

4. regulácia siete zohľadňujúca kvalitatívne parametre (spoľahlivosť, kvalita dodávok, spokojnosť 
zákazníkov), 

5. náklady na pripojenie DG zdroja určované v závislosti od veľkosti inštalovaného výkonu, (napr. 
pripojovací poplatok, jeho výšku stanoví regulátor), 
- tzv. plytký poplatok (iba náklady vyvolané pripojením), 
- tzv. hlboký poplatok (náklady vyvolané pripojením a náklady spojené s posilnením siete), 
- tiež je potrebné vylúčiť diskrimináciu prvého pripojeného, 
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6. poplatky za používanie sústavy stanovené podľa kaskádového princípu (proporcionálne delenie 
nákladov vyvolaných na vyšších napäťových úrovniach medzi používateľov na nižšej napäťovej 
úrovni – DG zdroje pracujúce do nn úrovne by sa nepodieľali na transakčných poplatkoch), 

7. využívanie DG zdrojov v menej atraktívnych zásobovacích lokalitách na znižovanie sieťových strát 
(straty budú predstavovať overiteľné položky), 

8. riešenie problému nedostatočných kapacít v sieti využívaním DG zdrojov (namiesto rozšírenia siete), 
9. minimalizovanie nákladov na zabezpečenie kvalitnej dodávky elektriny od distribútora pomocou 

regulačného vzorca založeného na priemernej produktivite a spoľahlivosti v celom sektore 
(zakomponovanie tzv. X-faktora), 

10. nutnosť ukončenia procesu oddeľovania obchodných činností – unbundling predaja a distribúcie 
elektriny, 

11. umožnenie prístupu DG zdrojov na trh, ich možnosť podieľať sa na regulovaní sústavy (ponuka 
špecifických typov podporných služieb), 

12. v druhom medziobdobí - po roku 2010 očakávané výraznejšie kvalitatívne zmeny v regulovaní siete; 
ceny budú poskytovať dostatočné podnety pre efektívnu prevádzku sietí s vysokým podielom DG 
zdrojov, 

13.  zavedenie poplatkov za vstup do / výstup zo siete pre efektívnejšiu prevádzku (pozitívne, resp. 
negatívne poplatky poskytnú signál o optimálnej lokalite v rámci siete). 

b/ Európsky rozmer - výsledky projektu a odporúčania 

Napriek skutočnosti, že DG zdroje sú pripojené na lokálne, príp. regionálne siete, integrácia týchto zdrojov 
do sietí a na trhu s elektrinou má niekoľko európskych rozmerov, ktoré súvisia napr. s prístupom na trh, 
bezpečnosťou a spoľahlivosťou dodávky a funkciami prevádzkovateľov sietí. Európska legislatíva nerieši 
v dostatočnej miere otázky spojené s integráciou DG zdrojov. 

Z hodnotenia projektu vyplynuli viaceré kľúčové výsledky: 
- súčasný regulačný rámec potvrdzuje úlohu distribučnej spoločnosti ako pasívnej inštitúcie pri preprave 

elektriny, je potrebné zmeniť ju na aktívnu, 
- vyžaduje sa vyššie využitie moderných informačných systémov na distribučnej úrovni pre lepšie riadenie 

siete s cieľom skvalitniť jej spoľahlivosť a regulovateľnosť, 
- potreba prijatia takých regulačných metód, ktoré umožnia distribútorom experimentovať s inovatívnymi 

riešeniami zameranými na skvalitňovanie služieb (zmeniť súčasnú reguláciu zameranú najmä na 
znižovanie krátkodobých nákladov), 

- z pohľadu prístupu do siete sa uprednostnil variant s plytkými poplatkami za pripojenie (jednak je to 
v súlade s predstavami o sieti ako o verejnom blahu, jednak hlboké poplatky vyžadujú presné znalosti o 
dodatočných nákladoch/prínosoch a jasné pravidlá o ich delení medzi užívateľov), 

- z pohľadu prístupu na trh je potrebné umožniť distribučnej sústave flexibilné správanie – možnosť 
zabezpečiť si podporné služby (PpS) aj z DG zdrojov na svojom území (neponechať nákup PpS iba na 
prenosovú sústavu) a tiež umožniť DG zdrojom priamu účasť na trhoch s podpornými službami na 
centrálnej úrovni (napr. trhy s odchýlkami), 

- je potrebné poskytovať prevádzkovateľom DG zdrojov tzv. lokalizačné stimuly (napr. geograficky 
diferencované poplatky za vstup do siete, prípadne tzv. uzlové ceny v prípade preťaženia sústavy, resp. 
ich kombináciu), 

- v prípade, ak sú prínosy/náklady z výroby v sieti merateľné a boli dosiahnuté prostredníctvom rôznych 
stimulov, mali by sa rozdeľovať medzi distribučné siete a DG zdroje takým spôsobom, ktorý dostatočne 
motivuje prevádzkovateľa siete k vyššej integrácii DG zdrojov. 

Nosné odporúčania projektu sú zamerané na dve oblasti: 

1. Výklad ustanovení smerníc EÚ – usmernenie výkladu sa odporúča v oblastiach: 
- unbundling distribučných spoločností – potreba jasne rozlíšiť medzi regulovanými monopolnými 

činnosťami a službami, ktoré môžu poskytovať aj tretie strany prostredníctvom trhových 
mechanizmov (najmä služby týkajúce sa kvality elektriny), 
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- prioritné riadenie – podpora DG zdrojov, akou je ich prednostný prístup do siete, môže byť 
z hľadiska ich integrovania dlhodobo škodlivá (zvyšuje náklady ostatných užívateľov). Odporúča sa 
uplatňovať tento nástroj iba v situácii malého podielu OZE a KVET v štruktúre výrobných zdrojov. 

Uvedené oblasti by mali byť zároveň predmetom dôkladného monitorovania implementácie 
smernice o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou. 

2. Doplnenie politiky EÚ 

Pri tvorbe dobrého rámca na integrovanie DG zdrojov do elektrizačnej sústavy sa odporúča zvážiť nové 
iniciatívy, prípadne dodatočnú legislatívu na európskej úrovni v nasledujúcich oblastiach: 

- prístup do siete – poplatky za pripojenie by sa mali prednostne odvíjať od nákladov za pripojenie, 
- lokalizačné signály – v rámci florentského procesu rozšírenie diskusie o lokalizačných signáloch aj 

na úroveň distribúcie, 
- podpora výmeny poznatkov v oblasti motivovania prevádzkovateľov distribučných sústav a 

inovovania distribučných sietí, 
- v budúcich úpravách smernice o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou poveriť 

regulačné úrady vytvorením regulačného rámca, ktorý umožní a podporí inovačné procesy.  

7. Záver 
Riešený projekt ukazuje na možnosti budúceho vývoja v energetike SR v prospech decentralizovanej výroby 
v prípade optimistického scenára rozvoja DG zdrojov. Je však potrebné si uvedomiť, že reálna situácia sa 
nemusí v analyzovanom období vyvinúť očakávaným smerom. 

Projekt mal za cieľ preskúmať možnosti uplatnenia sa centralizovanej a decentralizovanej výroby na 
budúcom trhu s elektrinou za rovnakých podmienok, definovať možné (avšak reálne) vývojové trendy 
v prospech DG zdrojov a tým aj smerovanie budúcich regulačných opatrení, ktoré týmto zdrojom umožnia 
uplatniť sa na trhu omnoho intenzívnejšie ako v súčasnosti. Súčasťou pripravovanej stratégie boli aj 
stretnutia odborníkov z oblasti elektroenergetiky na tzv. národných fórach, kde sa prezentovali výsledky, 
predkladali návrhy možného vývoja a diskutovalo sa k dotknutej problematike. Závery z národných fór boli 
spracovateľmi využité pri ďalších prácach na projekte. 

Slovensko vzhľadom na svoje súčasné postavenie v zjednotenej Európe musí rešpektovať trendy na 
celoeurópskej úrovni, medzi ktoré možno zaradiť aj rozvojové programy na vyššie využívanie DG zdrojov. 
Legislatívnu úroveň podpory DG zdrojov zvýši povinnosť implementovať smernicu 2001/77/ES o podpore 
elektriny vyrobenej z OZE, smernicu 2004/8/ES o podpore kogenerácie a ostatné relevantné dokumenty 
únie. Ďalšie spôsoby pomoci pri rozvoji týchto zdrojov (daňové úľavy, podporné fondy a iné) závisia od 
rozhodnutia jednotlivých štátov. Projekt si však do budúcnosti kladie za cieľ vylúčiť využívanie rôznych 
štátnych podporných programov, ktoré určitým spôsobom chránia tieto zdroje pred trhovými mechanizmami. 
Chce zabezpečiť konkurencieschopnosť DG zdrojov prostredníctvom regulácie siete, t.j. relevantnou 
legislatívou poveriť národné regulačné orgány vytvorením takého regulačného rámca, ktorý umožní 
a podporí inovačné procesy smerujúce k zabezpečeniu efektívnej integrácie DG zdrojov na vnútornom trhu 
s elektrinou. 


