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Abstrakt 

 

OBRTÁLOVÁ, Soňa: Energetická politika (Európskej únie, Slovenska, porovnanie 

s Rakúskom a jej praktická aplikácia) [Diplomová práca] – Univerzita Komenského v 

Bratislave. Fakulta Managementu. – školiteľ: prof. Ing. Vladimír Zapletal, PhD. – 

Bratislava: FM UK, 2005 – 95 s. 

 

Diplomová práca bola vypracovaná v rámci magisterského štúdia na Fakulte 

Managementu Univerzity Komenského v Bratislave, špecializácia Európska integrácia. 

Cieľom práce je upútať pozornosť na závažnú a aktuálnu tému - energetika a vyvolať 

diskusiu o možnostiach riešenia súčasnej neudržateľnej energetickej situácie. Je 

nevyhnutná zainteresovanosť širokej verejnosti a uvedomovanie si súvislosti s trvalo 

udržateľným rozvojom. Obsahovo sa prvá časť práce zaoberá energetickou politikou 

v Európskej únii, venuje sa energetike ako takej, s ňou súvisiacim problémom 

a prístupom k ich riešeniu. V skrátenej a zjednodušenej forme sú v nej opísané základné 

nástroje a aspekty riadenia energetiky na nadnárodnej úrovni, pričom načiera aj do 

historických súvislostí. V druhej tematickej časti diplomová práca odpovedá na otázky 

o kompatibilite slovenskej energetickej politiky so zámermi Európskej únie a porovnáva 

ju v skratke s Rakúskom. V tejto časti sú predmetom diskusie aj energetické možnosti 

Slovenska, z hľadiska prírodných, legislatívnych a finančných podmienok. Štvrtá  

kapitola je zameraná na konkrétne možnosti riešenia energetických problémov, resp. 

možnosť strategických investícií do energetiky na podnikovej úrovni. So snahou 

objektívne opísať a zhodnotiť prínosy a nevýhody jednotlivých opatrení, sú tu uvedené 

rôzne obnoviteľné zdroje energie, ktoré je možné využívať, opis kogeneračnej 

technológie, ako aj návrhy možných investícií s cieľom zvýšenia energetickej 

efektívnosti podniku. Informácie pri zostavovaní práce pochádzajú z viacerých 

zahraničných a domácich zdrojov, prevažne z Internetu a z odborných publikácií.  

 

Kľúčové slová: Energetická efektívnosť. Energetická politika. Energetika. Európska 

únia. Kogenerácia. Obnoviteľné zdroje energie. Rakúsko. Slovensko. Úspory energie. 
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Summary 

 

This thesis has been prepared in frame of the study at the Faculty of Management, 

Comenius University in Bratislava, major European Integration. The work aims on 

raising the attention on reasonable serious and actual topic and tries to stimulate the 

discussion about the possible solution of contemporary non-sustainable energy 

situation. Interest of the broad public and its understanding of the connection with 

sustainable development is inevitable. The thesis concerns on the energy policy in the 

European Union, it is about the energy management as a whole and related problems 

and approaches to its solutions as well. In a shortened and simplified form there are 

described the basic principle tools and aspects of the energy management on an 

international level, while it portrays also the historical conjunctions of the topic. In the 

other part of the thesis the answers on questions about the compatibility of the Slovak 

energy policy and European Union intentions are presented. Austrian energy policy is 

compared as well. This part discusses also the energy possibilities of the Slovakia, from 

the point of view of nature, legislation and financial conditions. The fourth chapter is 

focused on the particular possibilities of the energy problems’ solutions, respectively 

the opportunity of strategic investment into energy solutions on a companies’ level. In 

order to describe and evaluate independently the particular measures, various renewable 

energy resources, cogeneration and energy investment proposals are listed. The aim of 

the measures is increased energy efficiency of the company. The used information 

comes from various foreign and domestic resources, mostly the Internet and written 

publications. 

 

Key words: Austria. Cogeneration. Energy efficiency. Energy policy. Energy savings. 

European union. Renewable energy sources. Slovakia.  
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Predhovor 

 

Tému diplomovej práce o energetickej politike EÚ som si zvolila preto, lebo ma daná 

problematika osobne veľmi zaujíma a je mi blízka aj po profesionálnej stránke. Súvisí 

to aj s tým, že počas štúdia som pracovala na čiastočný úväzok v neziskovej organizácii 

„Energetické centrum Bratislava“, ktorá mala energetickú politiku vo fókuse všetkých 

svojich činností. Práve tu som získala hlbšie znalosti z tejto oblasti a pohnútku na to, 

aby som si v ďalšej fáze štúdia zvolila špecializáciu „Európska integrácia“.  

Existuje viacero aspektov, na ktoré je možné sa zamerať a venovať im pozornosť, 

pretože téma diplomovej práce je pomerne široká. Cieľom mojej práce je čitateľovi 

ponúknuť prehľad o tvorbe a fungovaní energetickej politiky v Európskej únii a na 

Slovensku, so zameraním na možnosti využívania alternatívnych zdrojov energie 

a energetickej efektívnosti na podnikovej úrovni. Chcela by som objektívne zhodnotiť, 

aké sú prínosy a nevýhody využívania zdrojov energie, ktoré predstavujú alternatívu 

k tradične vyžívaným technológiám. Ďalšou prioritou pri politike využívania energie sú 

možnosti jej šetrenia a efektívnejšieho využitia. 

Hlavnými metódami, ktoré som využila pri jej tvorbe je najmä štúdium odbornej 

literatúry a sledovanie aktuálnych článkov na Internete a v tlači. Pri vypracovaní 

teoretickej kapitoly o politike Európskej únie som čerpala z množstva publikácií, 

vydaných Európskou komisiou a na internetových stránkach www.europa.eu.int. Pri 

analýze situácie na Slovensku, som sa venovala najmä domácej tlači a materiálom, 

ktoré publikovala vláda. Kapitola o praktickom využití a manažmente energetickej 

politiky na úrovni organizácie, je spracovaná podľa odborných kníh a prednášok z danej 

tematiky, ako aj na základe úspešne realizovaných prípadov.  

Cenným prínosom pri práci pre mňa boli pokyny, rady a názory diplomového vedúceho, 

ktorý mi pomohol pri tvorbe diplomovej práce na požadovanej odbornej úrovni 

a ktorému sa chcem aj touto cestou poďakovať. 

Zároveň čestne vyhlasujem, že diplomovú prácu som vypracovala samostatne 

s využitím vlastných teoretických poznatkov a praktických skúseností získaných 

v priebehu štúdia a na základe uvedenej odbornej literatúry. 

 

Soňa Obrtálová 
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Slovník 

 

Zelená kniha Diskusný dokument, určený na stimuláciu debaty pred tým, 
ako začne legislatívny proces. Určená je pre zainteresované 
skupiny, ktoré sa môžu zúčastniť konzultácií. (Glöckler, 
Junius, 1998, s.7) 1 

Biela kniha Prvý formálny legislatívny návrh, po výsledkoch diskusií 
o zelenej knihe. Dokumenty obsahujú návrhy v konkrétnej 
oblasti, obsahujú oficiálnu sadu návrhov v danej oblasti 
politiky a sú hnacím motorom rozvoja. (Glöckler, Junius, 
1998, s.7) 

Najlepšia dostupná 
technológia (Best 
Available Technology) 

Také technológie, ktoré sú environmentálne vhodné, 
moderné a dostupné s prihliadnutím na primeranosť 
výdavkov na ich obstaranie a prevádzku. 

Hrubá spotreba (Gross 
inland consumption) 

Množstvo energie potrebnej v danej perióde na uspokojenie 
energetickej spotreby danej geografickej oblasti. Vypočíta sa 
ako celková domáca produkcia energie plus dovoz, mínus 
vývoz, plus čistá zmena zásob energie. 

Primárna energia Energia obsiahnutá v prírodných zdrojoch (napr. uhlie, ropa, 
slnečná, urán), ktorá neprešla žiadnou antropogenickou 
konverziou alebo transformáciou. 

Energetická 
intenzita/náročnosť 

Podiel celkovej primárnej spotreby energie a hrubého 
domáceho produktu. 

Finálna energetická 
spotreba 

Energia, ktorá je dodaná prístupná konečným spotrebiteľom 
a može byť tranformovaná na užitočnú energiu.  

Biomasa Biologicky rozložiteľná zložka výrobku alebo zvyšku 
rastlinných a živočíšnych látok z poľnohospodárstva, 
lesníctva alebo biologicky rozložiteľná zložka priemyselného 
odpadu a komunálneho odpadu. (Zákon č. 656/2004 
o energetike) 2 

Kogenerácia Združená (kombinovaná) výroba tepla a energie 

Bezpečnosť dodávky 
elektriny a plynu 

Zabezpečenie rovnováhy ponuky a dodávky elektriny a 
plynu na jednej strane, dopytu a spotreby elektriny a plynu 
na druhej strane na vymedzenom území alebo časti 
vymedzeného územia; bezpečnosťou dodávky elektriny a 
plynu je aj zabezpečenie technickej bezpečnosti 
energetických zariadení. 

 

                                                 
1 GLÖCKLER G., JUNIUS L. a iní: Guide to EU Policies, 1998 
2 Zákon č. 656/2004 o energetike Z.z. 
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Prevodná tabuľka 

 
 MJ kWh kgoe Mcal k (kilo)    = 103 

1MJ (MegaJoule)  1 0,278 0,034 0,239 M (Mega)= 106 

1 kWh (kilo watt 
hodina) 

3,6 1 0,123 0,86 G (Giga)  = 109 

1 kgoe (kg ropného 
ekvivalentu)  

41,91 11,63 1 10,01 T (Tera)   = 1012 

1 Mcal (Mega kalória) 4,187 1,163 0,1 1 P (Peta)    = 1015 

 

We – watt merná jednotka inštaloveného elektrického výkonu 

1W = 1J / 1s 

Wt – watt merná jednotka inštaloveného tepelného výkonu 

J – joule merná jednotka energie, tepla  
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1 ÚVOD 

 

Zabezpečenie trvalo udržateľného ekonomického rastu je podmienené zabezpečením 

spoľahlivej dodávky energie pri optimálnych nákladoch a primeranej ochrane životného 

prostredia. Trvalo udržateľný rozvoj musí zabezpečiť súčasné potreby obyvateľov bez 

obmedzenia možnosti budúcich generácií uspokojovať ich vlastné potreby. Na 

dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja je potrebné čiastočne zmeniť technológie, 

postupy a návyky nielen na strane výroby, ale aj na strane spotreby. (Návrh energetickej 

politiky, 2004)3 

V správe Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) sa uvádza, že na zabezpečenie 

dostatku elektrickej energie v prvej polovici tohto storočia bude treba vynaložiť 

obrovské investície. Je to jediná cesta, ako sa svet môže vyhnúť veľkým výpadkom v 

dodávkach elektrickej energie, aké prežívala západná Európa a východ USA počas 

letných mesiacov. Asi pätinu tejto sumy bude treba investovať v Číne, ktorá má 

najrýchlejšie rastúcu ekonomiku na svete a v ktorej spotreba elektrickej energie prudko 

rastie. Podľa analytikov bude v budúcich troch desaťročiach hlavná časť investičných 

prostriedkov plynúť do rozvoja výroby elektrickej energie a menšia časť bude 

sprístupňovať ložiská ropy a plynu. Kým v USA a západnej Európe bude treba budovať 

zdroje pre energetickú špičku, v rozvojových krajinách bude potrebné budovať nielen 

elektrárne, ale aj rozvodné siete. Obrovské prostriedky sa budú musieť investovať aj do 

prenosových sústav. (Zásadné investície..., HN, 2004) 4 

 

V nadväznosti na vyššie uvedenú správu si úvod diplomovej práce ukladá za cieľ 

poukázať na to, že energetika je jedným z najdôležitejších odvetví svetového 

hospodárstva a zaslúži si hlbší záujem a analýzu. Najmä budúce generácie sú odkázané 

na vyriešenie problémov dodávky energie, ktoré sú súčasníkmi krátkodobo odsúvané. 

Permanentne pokračujúci celosvetový rozvoj je spojený so stúpajúcou spotrebou, pri 

obmedzených možnostiach zdrojov a výroby energie. Sektor energetiky, na globálnej či 

lokálnej úrovni, sa v posledných rokoch dostáva do popredia záujmu nielen 

                                                 
3 Návrh energetickej politiky SR, 2004 
4 Zásadné investície si pýta energetika. In: Hospodárske noviny, 13.1.2004 
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zainteresovanej odbornej verejnosti, ale aj popredných politikov, rozhodujúcich 

činiteľov a zákonodarcov.  

V druhej kapitole diplomovej práce je predstavená energetická politika Európskej únie 

(EÚ), jej vízia, poslanie, ciele a nástroje. Kapitola predstavuje teoretické základy 

a východiská celej diplomovej práce a jej tematiky. Tu by mali byť obsiahnuté 

a dostupnou formou podané všetky fakty a aspekty, týkajúce sa energetiky. 

Tretia kapitola sa venuje špecificky energetike na Slovensku a v Rakúsku. Akým 

spôsobom zapadajú do stratégie vytýčenej Európskou úniou a do akej miery sa s ňou 

zhodujú; Či je energetická politika Slovenska kompatibilná s politikou Európskej únie; 

Či sa slovenská a rakúska energetika podieľa na plnení vytýčených cieľov EÚ; a iné. 

Postavené hypotézy majú byť na základe dostupných informácií potvrdené alebo 

vyvrátené. 

Spotreba energie, jej plánovanie a efektívne využívanie patrí k prioritám v rozhodovaní 

každého správneho manažéra v perspektívne fungujúcom podniku. V rámci podnikovej 

stratégie by rozhodnutia, týkajúce sa energie, mali byť výsledkom a súčasťou 

dlhodobého plánovania a riziko s nimi spojené by malo byť starostlivo a dôsledne 

riadené. Problematikou využívania energie na podnikovej úrovni, v podmienkach 

modelovaných energetickou politikou krajiny, sa zaoberá štvrtá kapitola. V tejto časti sú 

uvedené možnosti riešenia nastolených problémov a ich praktickej aplikácie. 

 

V súčasnosti disponuje Európska únia najotvorenejším a najviac integrovaným 

jednotným trhom s elektrinou a plynom na svete. Je to výsledok spoločného prístupu 

k liberalizácii a postupnému otváraniu trhu, prijatých opatrení pre jeho transparentnosť, 

spoločných princípov pre tarifikáciu prenosu a plánovania paneurópskej infraštruktúry. 

Existujú návrhy na ešte hlbšiu reguláciu na európskej úrovni, ktorých cieľom je 

dosiahnuť, aby mal každý obyvateľ možnosť zvoliť si svojho dodávateľa elektriny 

a plynu (1. júla 2007). V rámci energetickej stratégie je veľmi dôležitá rastúca 

medzinárodná spolupráca na zabezpečenie a potenciálne zníženie závislosti EÚ od 

dovozov energetických zdrojov, najmä minerálnych olejov a zemného plynu. (Palacio, 

2002, s. 26)5 

                                                 
5 PALACIO, L.: Energy - Let us Overcome our Dependence, 2002 
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Zavedenie systematickej perspektívy do politiky, ktorá by mala za cieľ energiu pre 

udržateľný rozvoj, zahŕňa také riadenie dopytu a ponuky energie, ktoré berie ohľad na 

všetky aspekty trvalej udržateľnosti. Medzi ne patrí riešenie chudoby vo svete, rozvoj 

vidieka a miest, finančné a obchodné zámery krajín (dovozné clá, všeobecná daňová 

politika, konštrukčné pravidlá, normy a praktiky), dizajn transportných systémov, 

energetické plánovanie, vývoj poľnohospodárstva a priemyslu, a iné. 

Väčšina priemyselne rozvinutých krajín priznala počas minulých desaťročí trhu 

v energetike významnejšiu úlohu a spolu s kolapsom centrálne plánovaných ekonomík, 

sa trend jej liberalizácie stal globálnym – ovplyvňujúc politiku tranzitných ekonomík, 

rozvojových krajín a medzinárodných agentúr. V rozvinutých krajinách sa znižujúca 

úloha vlády sústreďuje na to, že energiu stavia do role verejného tovaru spolu 

s obmedzovaním podmienok pre prirodzené monopoly vo výrobe elektriny. 

V rozvojových krajinách je situácia odlišná. Takmer 2 miliardy ľudí dnes nemajú 

dostatočný prístup k elektrine a spoliehajú sa na tradičné palivá pri varení, pričom 

využívajú neefektívne náradie a pomôcky, ktoré produkujú nečistoty. 

Využívanie energeticky efektívnych technológií a čistejších foriem energie je 

základným predpokladom pre udržateľný rozvoj. Vlády v rozvojových krajinách by 

mali nájsť rovnováhu, využívajúc niektoré výhody liberalizovaného trhu a zároveň 

zasahovať do trhu tak, aby ochránili a zlepšili postavenie energie ako verejného tovaru. 

Vo všeobecnosti to zahŕňa úplnú alebo čiastočnú privatizáciu niektorých štátnych 

agentúr a verejných podnikov, racionálne oceňovanie, osvetu energetickej efektívnosti 

a spotreby energie, minimalizovanie dotácií a lepší prístup k čistým technológiám. 

Takáto politika by mala byť aplikovaná v kombinácii so stratégiou efektívnosti 

v budovách, pričom musí byť podporená inštitucionálne, legislatívne, finančne, ale aj vo 

vzdelávaní verejnosti. Keďže náklady za energiu nie sú priamo spojené s jej využívaním 

(platíme preddavky raz mesačne, vyúčtovanie raz do roka; za verejné priestory 

a pracoviská neplatíme), je náročné zaviesť úspory energie do každodennej praxe. 

(Johansson - Goldemberg, 2002)6 

 

Čo sa týka Slovenska, krajina je na 90% závislá od dovozu fosílnych palív (vrátane 

jadrového paliva) a investície do energetiky smerujú predovšetkým do výroby 

                                                 
6 JOHANSSON, T. B. -  GOLDEMBERG J.: Energy for Sustainable Development. A policy Agenda, 
2002 
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elektrickej energie a jej prenosu. Významné sú priame zahraničné investície do 

Západoslovenských elektrární (E.ON Energy AG), do Východoslovenských elektrární 

(nemecká energetická spoločnosť RWE Energy) a do Stredoslovenských elektrární 

(Electricité de France - EDF). V decembri 2004 rozhodla vláda SR o predaji 66% 

podielu akcií Slovenských elektrární, a.s. talianskej spoločnosti Enel. Na slovenskú 

energetiku mal vplyv aj vstup do Európskej únie k 1.1.2004. Členstvo Slovenskej 

republiky si vyžaduje menej dotované ceny energie, postupné zavádzanie hospodárskej 

súťaže do energetiky, zvýšenie ropných zásob (na úroveň 90 dní do roku 2008-9) 

a prijatie príslušných smerníc o vnútornom trhu s elektrinou a plynom, o obnoviteľných 

zdrojoch energie, o kogenerácii a o energetickej efektívnosti v budovách. Pre širokú 

verejnosť je významný aj záväzok slovenskej vlády odstaviť dva bloky jadrovej 

elektrárne V1 Bohunice v rokoch 2006 - 2008. V médiách je tiež veľmi často 

spomínaná diskusia o dostavbe 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach.  
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2 POJEM „ENERGETICKÁ POLITIKA“ 

 

Európska energetická politika sa zameriava na zaistenie dodávky potrebnej energie pre 

možnosť efektívneho fungovania všetkých oblastí života a hospodárstva, so zreteľom na 

trvalú udržateľnosť a potreby budúcich generácií. Poslaním zákonodarcov a vedúcich 

činiteľov je vydávať príslušné právne normy, zaistiť ich dodržiavanie, prezieravo 

plánovať budúci vývoj a smerovanie energetiky, propagovať žiadané aktivity, 

podporovať programy rozvoja a šíriť osvetu a potrebné informácie do radov verejnosti. 

Medzi najdôležitejšie ciele patrí zaistenie energetickej efektívnosti, dlhodobá 

udržateľnosť dodávky energie a ochrana životného prostredia človeka. 

Dôležitosť energie a energetiky nie je možné prehliadnuť, objavuje sa v rôznych 

aspektoch nášho každodenného života: v doprave a preprave, v priemyselnej produkcii, 

pri osvetlení a počítačoch v kanceláriách, pri varení a vykurovaní v domácnostiach, ai. 

Jediným sektorom, ktorý je v rozvinutých krajinách svojou dôležitosťou porovnateľný 

s energetikou, je potravinárstvo. Zabezpečenie dodávky potravín je zároveň jednou 

z najvyšších priorít každej krajiny či rôznych nadnárodných združení. Ponuka potravín 

je však charakteristická veľkou rôznorodosťou a flexibilitou vo výrobe. Dodávka 

energie, na rozdiel od potravinárstva, je charakteristická relatívne nízkou 

diverzifikáciou a flexibilitou. Pre zákazníkov je na trhu veľmi málo možností voľby: 

zmena typu paliva na vykurovanie, pohon či na výrobu je finančne i časovo veľmi 

náročná. (Palacio, 2002, s. 2-3)7 

Takmer počas celého dvadsiateho storočia (okrem ropnej krízy) bola primárna energia 

lacná a v prebytku. V dôsledku limitovaného dôrazu na optimalizáciu využívania 

energie a energetickej efektívnosti na úrovni konečného užívateľa, sa táto situácia 

postupne mení. Jeden z ekonomických aspektov energetického systému vyplýva zo 

vzťahu medzi cenou energie a jej spotrebou: ceny ovplyvňujú spotrebiteľské správanie, 

vysoké účty majú negatívny vplyv na obchod, zamestnanosť a životný štýl. Na druhej 

strane vysoké účty môžu stimulovať objavy a výskum dodatočných zdrojov, inováciu 

a zdokonalenie efektívnosti. Schéma na obr. 1 ilustruje získavanie energie od zdroja 

k spotrebiteľovi - vo všeobecnosti i na konkrétnom príklade. 

 
                                                 
7 PALACIO, L.: Energy - Let us Overcome our Dependence, 2002 
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Obr. 1: Príklad energetického reťazca od ťažby 
k energetickým službám 

 
Zdroj: Johansson, T. - Goldemberg J., 2002, s. 29 8 

 

Energetická politika by podľa Hecla (2001, s.7)9 mala byť v súlade, a zároveň formovať 

aj niektoré z hlavných cieľov ekonomickej politiky. Podľa prijatej koncepcie 

v Európskej únii, štátne zásahy do národného hospodárstva majú byť postupne 

limitované a prípustné iba na zabezpečenie spoločného záujmu a spoločnej prosperity, 

trvalo udržateľný rozvoj, ochranu spotrebiteľov či ekonomickú a sociálnu kohéziu. 

Okrem všeobecných energeticko-ekonomických cieľov, energetická politika musí 

sledovať aj príslušné špecifické ciele, zahŕňajúce predovšetkým energetickú 

kompetitívnosť, zabezpečenie potrebnej dodávky energie a ochranu životného 

prostredia. Energetická politika Európskej únie sa v súčasnosti stále viac zameriava na 

environmentálny aspekt a snaží sa transformovať svoj koncept trvalej udržateľnosti do 

šance na globálne ekonomické a technologické vodcovstvo. Pre optimálne fungovanie 

                                                 
8 JOHANSSON, T. B. -  GOLDEMBERG J.: Energy for Sustainable Development. A policy Agenda, 
2002 
9 HECL, V.: Energy Policy, 2001 
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by krajiny mali aplikovať kombináciu viacerých stratégií – intenzívnu energetickú 

politiku, odstraňovanie implementačných bariér a opatrenia na znižovanie rastu 

spotreby energie. 

V posledných desaťročiach sme boli svedkami radikálnych zmien v postoji vládnych 

činiteľov v Európe, ale aj vo svete, k energetickej politike. Tieto zmeny nastali najmä 

ako reakcia na slabú konkurenciu na trhu s energiou, rastúci záujem odbornej a laickej 

verejnosti o poškodzovanie životného prostredia a silnejúci tlak na podmienky 

energetického trhu. Členské štáty Európskej únie, s rôznorodými infraštruktúrami 

a politikami dodávky energie, reagovali rozlične. Niektoré krajiny sa zamerali na 

environmentálne hľadisko, iné konali s cieľom liberalizovať trh, ďalšie s ohľadom na 

zabezpečenie kontinuálneho prísunu energie alebo ekonomického rozvoja určitých 

regiónov.  

 

Zabezpečenie dodávky 

Záujem o energetiku v Európe prudko vzrástol, až keď si zodpovední činitelia 

uvedomili nedostatok zdrojov energie. Od roku 1986, kedy sa Európa dostala z ropnej 

krízy, existoval relatívny prebytok energie - najmä vďaka nukleárnemu programu 

niektorých krajín (Francúzsko, Belgicko a Španielsko), či prieniku zemného plynu na 

dôležité trhy s vykurovaním a elektrinou. Interné zdroje energie, ktoré v súčasnosti 

pokrývajú asi polovicu potrieb EÚ sa vyčerpávajú, a zároveň stúpa spotreba. (Hecl, 

2001, s. 9) 10  

V súčasnosti je Európska únia závislá približne päťdesiatimi percentami na importe 

energetických zdrojov, predovšetkým od kartelu krajín vyvážajúcich ropu OPEC Pre 

politických činiteľov to predstavuje relatívne oslabenie negociačnej moci 

a permanentnú hrozbu. Bez dodávky energie by Európa bola disfunkčná - aj to je 

dôvodom pre tlak na udržiavanie vysokých, 90 dňových zásob. Obr. 2 ilustruje 

vzrastajúcu závislosť EÚ od dovozu energie – spotreba má aj do budúcnosti rastúci 

charakter, pričom produkcia bude podľa predpovedí klesať. 

V európskej energetike budú podľa predpovedí (EC DG TREN: European Union 

Energy Outlook to 2020, s.4)11 naďalej dominovať fosílne palivá a energetická závislosť 

                                                 
10 HECL, V.: Energy Policy, 2001 
11 EUROPEAN COMMISSION DG TREN: European Union Energy Outlook to 2020  
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EÚ vzrastie v roku 2020 až na 70%, v prípade ropy až na 90%. Očakávaná spotreba 

zemného plynu v ázijských krajinách by mala rapídne vzrásť a európski importéri plynu 

z Ruska a strednej Ázie tak budú čeliť vyšším konkurenčným tlakom medzi 

odberateľmi. Podľa predpovedí EÚ do roku 2020 by mala celková spotreba primárnej 

energie rásť v rokoch 1990 – 2020 v priemere 2% ročne.  

 
Obr. 2: Spotreba a výroba energie v EÚ 

 
Zdroj: Palacio, 2002, s. 812 

 

 

Liberalizácia / deregulácia 

Vláda a trh môžu mať rôzne úlohy v ekonomike krajiny aj v energetike. Na obrázku 3 

sú charakterizované úlohy vlády v závislosti od rozsahu a spôsobu zásahov do energo-

ekonomiky. Veľmi intenzívne vláde zásahy sa prejavujú vo forme fungovania štátnych 

podnikov a agentúr, centrálneho plánovania, politicky kontrolovanými cenami, 

dotáciami a riadenou kontrolou príkazov. Prístup minimálnej štátnej intervencie, 

orientovaný na trh, je charakteristický súkromnými podnikmi (iba prirodzené 

monopoly), ceny sú stanovené na základe trhovej rovnováhy a prostriedky vonkajších 

zásahov sú aplikované iba vo forme daní a daňových úľav. Vo svete prevláda trend 

deregulácie a zavádzania trhových princípov do energetiky, s cieľom jej zefektívnenia. 

Tento trend zaviedol neoliberalistický prezident USA Ronald Regan a od 

osemdesiatych rokov sa považuje za správny. Liberalizácia trhov (vrátane elektriny a 

plynu) je zakotvená v článku 14 Zmluvy o ES a úplné otvorenie trhu s energiou v EÚ aj 

                                                 
12 PALACIO, L.: Energy - Let us Overcome our Dependence, 2002 
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pre domácnosti je naplánované do 1. júla 2007. Rôzne ceny energie v regiónoch však 

môžu vytvárať pre firmy rôznu výšku nákladov za vstupy a tým ovplyvňovať ich 

konkurencieschopnosť. Vzhľadom na dôležitosť energetického priemyslu, je určitá 

miera štátnych zásahov nutná.  

 

Obr. 3: Rozsah a forma vládnych zásahov do trhu 
s energiou 

 

Zdroj: Johansson, Goldemberg, 2002, s. 46  

 

Kolaps energetického giganta Enron v Spojených štátoch v roku 2001 bol negatívnym 

signálom pre liberalizácie trhu. Keď sa tak obrovská energetická spoločnosť prejavila 

ako riziková, potenciálni reformátori, najmä v rozvojových krajinách, mohli považovať 

liberalizáciu trhu za nepotrebné riziko. Prínosy čiastočnej liberalizácie energetiky môžu 

však byť veľmi významné a posun k výraznejšej úlohe trhu bude pokračovať aj napriek 

situácii v Kalifornii a kauze Enron. Na druhej strane úloha vlády a monopolov v sektore 

energetiky bude aj naďalej veľmi významná a energetická politika by sa mala sústrediť 

na možnosti zlepšenia jej fungovania a zabezpečenie spravodlivosti vzhľadom na ceny 

energie ako vstupných nákladov pre rôzne regióny. (Johansson - Goldemberg, 2002)13 

Tvrdenie, že deregulácia energetiky zlepší podmienky pre odberateľov tým, že sa znížia 

ceny a zlepší zásobovanie, sa ukázalo v USA ako omyl. V Kalifornii začali v procese 

širokej diskusie s reálnou dereguláciou trhu s elektrickou energiou v roku 1996. Trh 

s touto komoditou sa otvoril 31. marca 1998. Energetická kríza, ktorá o pár rokov 

v Kalifornii vypukla, bola spôsobená práve nepodarenou dereguláciou a privatizáciou 

                                                 
13 JOHANSSON, T. B. - GOLDEMBERG J.: Energy for Sustainable Development. A policy Agenda, 
2002 
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rozvodnej siete štátu. Do platobnej neschopnosti priviedla hlavné rozvodné podniky, 

ktoré museli na základe deregulácie predať veľkú väčšinu svojich elektrární a 

nakupovať prúd od veľkých dodávateľov. Po deregulácii trhu, na začiatku ktorej 

súkromné energetické spoločnosti zaznamenávali rekordné zisky, boli americkí 

spotrebitelia vystavení narastajúcim cenám elektriny a nižšej kvalite dodávky energie. 

Už v lete roku 2000 sa Kalifornia dvakrát ocitla na pokraji celoplošného výpadku 

dodávky elektrickej energie. Neskoršie však už vznikol akútny nedostatok elektrickej 

energie, čo viedlo až k vypínaniu celých oblastí a skupín odberateľov a celkové 

ekonomické straty z výpadkov elektrickej energie ďaleko predstihli vypočítané prínosy 

z liberalizácie. Kalifornská kríza sa prehĺbila v zimnom období rokov 2000/2001. Počet 

neočakávaných výpadkov prúdu vzrástol po deregulácii v Kalifornii o 461 % vrátane 

katastrofálnych výpadkov v roku 2000 a 2001. Bolo to jedno z najväčších zlyhaní 

verejného sektora v americkej histórii. Odstránenie štátnej kontroly nad cenami 

elektriny po roku 1996 umožnilo energetickým monopolom manipulovať s dodávkami 

prúdu, umelo vytvárať nedostatky na trhu, ovplyvňovať hodnotu akcií a inkasovať 

obrovské zisky. Dôsledky deregulácie zahrňujúce náklady na dlhodobé kontrakty 

a poplatky elektrárenským spoločnostiam stáli Kaliforniu 71 miliárd dolárov, čo je asi 

2100 USD na každého jej obyvateľa. (FAE: Riziká liberalizovanej energetiky)14 

 

Trhová ekonomika, voľný trh vedú pri absencii netrhových regulátorov k neefektívnej  

výrobe a neefektívnej spotrebe v makroekonomických rozmeroch, k nadmernému 

čerpaniu prírodných zdrojov v snahe dosiahnuť čo najvyššie zisky ťažobných 

a spracovateľských multinacionálnych korporácií. (Zapletal, 2004, s.45)15 

 

 

2.1 Historický vývoj 
 

Energetika bola svojim spôsobom primárnou ideou založenia spolupráce v Európe. 

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ (ESUO) z 18. apríla 1951, 

vytvorila v Európe prvý spoločný energetický trh s uhlím a oceľou, so spoločnými 

                                                 
14 FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE: Riziká liberalizovanej energetiky 
15 ZAPLETAL, V.: Environmentálna ekonómia, 2004   
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cieľmi a inštitúciami. Ciele ESUO sa zameriavali predovšetkým na rovnocenný prístup 

spotrebiteľov k zdrojom výroby energie a na podnietenie aktivít na zlepšenie ich 

výrobného potenciálu a propagáciu medzinárodného obchodu. Určité praktiky sa však 

ešte nezhodovali s politikou spoločného trhu: napr. importné a exportné clá, rôzne 

diskriminačné a reštriktívne opatrenia. Tieto boli postupne odstraňované a v súčasnosti 

sú štátne zásahy prípustné, iba ak prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, 

riešia sociálne a regionálne problémy, zapríčinené zníženou produkciou, alebo 

podporujú štandardy environmentálnej ochrany v uhliarskom priemysle. Zmluva 

o ESOU bola podpísaná na 50 rokov a prestala platiť v roku 2002. 

Zmluva o EURATOM-e z 25. marca 1957 spojila prostredníctvom nových inštitúcií 

snahy, ktoré predtým vynaložili jednotlivé členské štáty na propagáciu nukleárnej 

energie a vývoj efektívneho nukleárneho priemyslu na ich území. Úvery EURATOM-u 

sa v súčasnosti využívajú na zlepšenie bezpečnosti a efektívnosti jadrových elektrární. 

V rokoch 1946-57 bola najväčším spoločným problémom šiestich členských štátov 

Spoločenstva pre uhlie a oceľ dodávka energie, predovšetkým dodávka vlastnej zásoby 

uhlia. Energetická spolupráca prehĺbila širšiu ekonomickú a politickú spoluprácu. 

Neskôr sa stala kľúčovým faktorom nukleárna energia a bola jej venovaná špeciálna 

pozornosť, s cieľom zabezpečiť budúce dodávky energie pre Európu, aby sa tak stala 

nezávislá od importu. Napriek tomu sa v období 1957-72 sa energii neprikladala príliš 

veľká dôležitosť. Lacný dovoz nafty nahradil uhlie a hoci vzájomná európska 

kooperácia v tomto období veľmi pokročila, nijako sa to neodrazilo v energetickom 

sektore. V perióde 1972-1985 sa dostala energetika do popredia, predovšetkým ako 

reakcia na ropnú krízu a problém rastúcich cien ropy. Spoločná politika v tomto období 

zlyhala. Ďalšie štádium v histórii energetickej politiky sa začína koncom 80-tych rokov 

a trvá do konca rokov 90-tych, kedy dochádza k revitalizácii zámeru spoločnej politiky 

v oblasti energie a objavujú sa prvé aktivity, spojené najmä s využívaním obnoviteľných 

zdrojov energie a týkajúce sa energetickej efektívnosti. (Hecl, 2001)16 

V poslednom desaťročí 20. storočia sa naplno prejavili snahy Európskej únie 

o zavedenie centrálnej regulácie aj do energetiky, ktorá bola predtým dominantne 

riadená národnými autoritami. Boli spojené s oživením EÚ, založenom na 

inštitucionálnych reformách a všeobecnou podporou liberalizovanej spolupráce. 

Doplňujúcimi faktormi bolo meniace sa vnímanie energetiky vo vzťahu k životnému 
                                                 
16 HECL, V.: Energy Policy, 2001 
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prostrediu a medzinárodná situácia v oblasti dodávky energie. Dôležité aktivity na 

budovanie spoločnej energetickej politiky Európskej únie viedla Európske komisia, 

využívajúc svoje právomoci na nové zadefinovanie sektora energetiky vo vzťahu ku 

vnútornému trhu, environmentálnej a zahraničnej politike. (Hecl, 2001) 17  

 

Primárna legislatíva v oblasti energetickej politiky: (European Parliament..., 1999) 18 

• Uhlie: Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ, článok 3 

(všeobecné ciele), články 57-64 (produkcia a ceny). Zmluva ukončila svoju 

platnosť v roku 2002. 

• Nukleárna energia: Zmluva o založení EURATOMU, články 40-76 (investície, 

spoločné akcie a dodávka), články 92-100 (spoločný trh v sektore jadrovej 

energetiky). 

• Všeobecná energetická politika a energetická politika v iných odvetviach: Zmluva 

o založení Európskeho spoločenstva (v znení zmluvy z Nice), článok 100 

(problémy s dodávkou) a článok 308.  

Ani pri poslednej revízii Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ES) nebola 

včlenená samostatná kapitola alebo hlava o energetike. Energetická politika je 

namiesto toho zahrnutá do zoznamu cieľov (článok 3u). Energetika je tiež 

súčasťou Hlavy XIX – Životné prostredie (článok 175, §2). Zmluva o založení ES 

sa zaoberá aj trans-európskymi sieťami, kam patrí aj energetická infraštruktúra 

(Hlava XV, články 154, 155 a 156 spolu s článkom 158). 

 

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva potvrdzuje, že sféra aktivít EÚ pokrýva aj 

odvetvie energetiky. Na druhej strane je zrejmé, že niektoré členské štáty ešte nie sú 

pripravené na to, aby preniesli všetku zodpovednosť za energetickú politiku do rúk únie. 

Na základe princípu subsidiarity, energetická politika je vnímaná ako úloha členských 

štátov. Kapitola o energetike je naplánovaná aj v návrhu novej Európskej ústavy. 

(European Parliament..., 1999)  

 

                                                 
17 HECL, V.: Energy Policy, 2001 
18 European Parliament Fact Sheets: 4.12.0. Energy Policy, 1999 
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V minulosti sa činnosťami a aktivitami, súvisiacimi s energetikou, zaoberal Directorate-

General XVII – Energy (DG XVII), tieto právomoci v januári 2000 prešli na DG 

Transport and Energy (DG TREN). DG TREN iniciuje, koordinuje a riadi aktivity 

a činnosti energetickej politiky na európskej úrovni v oblastiach fosílnych palív, ropy 

a plynu, nukleárnej energie, elektriny, obnoviteľných zdrojov, racionálneho využívania 

energie a liberalizácie trhu s energiou, v roku 2004 s 8% z rozpočtu Európskej komisie. 

 

 

2.2 Ciele energetickej politiky 

 

Od ropnej krízy v rokoch 1970 a 1980, sa hlavným cieľom pre energetickú politiku EÚ 

stalo zabezpečenie krajín adekvátnou dodávkou spoľahlivej, finančne dostupnej a čistej 

energie. Tieto ciele boli neskôr špecifikované a formulované konkrétnejšie. 

Energetická politika EÚ sa podľa Hecla (2001) 19 zameriava najmä na: 

- Manažment externej energetickej závislosti a zabezpečenie dodávok energie aj do 

budúcnosti.  

V súčasnosti EÚ získava takmer polovicu dodávok energie z krajín tretieho sveta. 

So zvyšovaním energetickej závislosti sa do roku 2020 očakáva 70% závislosť od 

dovozu plynu a až 90% závislosť od dovozu ropy, ak sa nezrealizujú opatrenia. 

- Zvýšenie konkurencieschopnosti na európskych trhoch s energiou a zároveň 

podporiť zamestnanosť.  

Konkurenčnejšie ceny energie sú pre európske firmy kľúčové v kontexte 

globalizácie ekonomiky a dosahovanie nižších nákladov v medzinárodnej súťaži. 

K riešeniu by mala prispieť najmä liberalizácia energetických trhov, ktorá má 

zároveň pozitívny vplyv na zamestnanosť.  

- Zabezpečenie kompatibility cieľov energetiky a environmentálnych cieľov.  

Energetika je adresátom mnohých ekologických výziev a opatrení. Neustále 

rastie záujem o klimatické zmeny, ako aj o následky výroby a spotreby energie 

na životné prostredie. EÚ sa zaviazala splniť záväzok z Kjótskeho protokolu 

o znížení emisií skleníkových plynov a zároveň  stimulovať využívanie 

obnoviteľných zdrojov a energetickú efektívnosť.  

                                                 
19 HECL, V.: Energy Policy, 2001 
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S cieľom dosiahnuť vyššie uvedené strategické ciele energetickej politiky, DG TREN 

v spolupráci s členskými štátmi a ďalšími zaujatými stranami vykonáva rôzne podporné 

činnosti a tvorí rôzne programy, s konkrétnejšími cieľmi:  

• Zabezpečenie dodávky energie a medzinárodnej spolupráce (vývoj elektrární 

a potrebu novej kapacity v EÚ znázorňuje obr. 4); 

 

Obr. 4: Vývoj portfólia elektrární v EÚ 

 
Zdroj: RWE, 2004, s.71 20 

 

• Integráciu energetického trhu a diverzifikáciu energetických zdrojov 

• Propagáciu a podporu udržateľného rozvoja, využívania obnoviteľných zdrojov 

energie a rozvoja energetických technológií; 

• Efektívnejšie využitie energie za úrovni konečného spotrebiteľa, elektrických 

zariadení, vozidiel a výrobných procesov; 

• Vyrovnaný prístup k energetike a životnému prostrediu využívaním tzv. 

najlepšej dostupnej technológie tzv. „best available technology“; 

• Maximálnu bezpečnosť pri plánovaní, konštrukcii a operácii jadrových 

elektrární; 

• Zlepšenie inštitucionálnych prepojení medzi energetickou a environmentálnou 

správou; 

                                                 
20 RWE: Facts and Figures 2003, 2004 
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• Lepšie štatistické výkazníctvo a informácie; 

• Pokračujúci vedecký výskum a vývoj nových energetických technológií, najmä 

technológie „novej generácie„ na využívanie fosílnych palív, ktoré by 

produkovali minimálne emisie do atmosféry – aj nukleárne technológie, ak sa 

vyriešia problémy spojené s ich využívaním. (Johansson - Goldemberg, 2002)21 

Kým Európska únia ako celok vykazuje významné úspechy pri dosahovaní vyššie 

uvedených cieľov, úspešnosť jednotlivých krajín je rôzna. Predovšetkým 10 nových 

členov únie má mnohé nedostatky a potrvá ešte pomerne dlho, kým dosiahnu stanovené 

ciele energetickej politiky. Vzhľadom na neustále sa rozvíjajúcu spoločnosť 

a dynamické dianie v okolí, je potreba aktuálne reagovať na vonkajšie i vnútorné 

signály a stanovenú stratégiu prehodnocovať s prihliadnutím na najnovšie poznatky. 

 

Tabuľka 1: Energetické ukazovatele EÚ 

[Mtoe] 1990 1995 2001

Produkcia  708,9 740,1 761,2

Fosílne palivá 480,4 464,1 437,2

Nukleárna energia 181,4 201,2 229,9

Obnoviteľné zdroje 67,0 74,8 94,1

Čistý import 642,1 651,1 765,9

Pevné palivá 89,0 94,5 199,4

Ropa 458,5 446,4 494,6

Zemný plyn 92,2 108,6 148,9

Elektrina 2,3 1,5 2,9

Hrubá spotreba 1318,6 1364,2 1486,2

Pevné palivá 301,7 237,9 216,6

Ropa 543,8 575,2 598,9

Zemný plyn 222,0 273,5 343,7

Iné 251,0 277,6 327,0

Výroba elektriny [TWh] 2060,84 2327,23 2671,37

Nukleárna energia 720,20 810,27 891,39

Tradičná tepelná 1043,88 1177,90 1343,31

Emisie CO2 [Mt] 3075 3052 3175
 

Energetická náročnosť(toe/mil. EUR 95) 215,4 207,1 195,2

Závislosť od dovozu (%) 47,5 46,5 50,1

Zdroj: European Commission DG TREN, 2004, s.7322

                                                 
21 JOHANSSON, T. B.- GOLDEMBERG J.: Energy for Sustainable Development. A policy Agenda, 
2002 
22 EUROPEAN COMMISSION DG TREN: European Union: Energy & Transport in Figures, 2004 
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Z tabuľky č. 1 je zrejmý v období 1990 – 2001 stúpajúci trend v produkcii energie v EÚ 

s nárastom 7,5% a zároveň rastúca spotreba tempom 12,7%. To je spojené so 

zvyšovaním čistého importu a európskej závislosti od dovozu zdrojov. V produkcii EÚ 

nahrádzajú časť fosílnych palív obnoviteľné zdroje energie a je badateľný pozitívny 

vývoj energetickej náročnosti, vyjadrujúcej potrebu energie na jednotku outputu. 

Dôvodom sú modernejšie výrobné technológie, zlepšovanie v oblasti zateplenia budov 

a tým eliminácia tepelných únikov a výsledky výskumu a vývoja v zefektívňovaní 

spotrebičov. Tieto aktivity sú výsledkom aktívnej energetickej politiky a podpory 

opatrení na zabezpečenie trvalo udržateľnej energetickej situácie. 

 

 

2.3 Nástroje energetickej politiky 
 

V posledných rokoch patria podľa Európskeho parlamentu (European Parliament 

Fact..., 1999)23 medzi najdôležitejšie nástroje energetickej politiky EÚ zelené knihy a 

biele knihy, vnútorný trh s energiou (elektrina a plyn) a propagácia obnoviteľných 

zdrojov energie (finančná i osvetová). Ďalšími nástrojmi sú energetické dane, dotácie a 

emisné dane, ktoré sa vo všetkých členských krajinách postupne harmonizujú. 

Hlavným finančným nástrojom Európskej únie pre podporu výskumu a vývoja 

technológií v rámci európskej spolupráce sú Rámcové programy (RP). Rámcové 

programy dopĺňajú netechnologické programy, ktoré majú za cieľ podporovať 

propagáciu rôznych opatrení (SAVE, Altener, Steer, Coopener,...). Jednotlivé 

netechnologické programy sú od roku 2003 združené do kontinuálneho viacročného 

programu „Inteligentná energia pre Európu“. Projekty poskytujú zvyčajne financovanie 

do 50% oprávnených nákladov. 

Medzi legislatívne nástroje patrí okrem primárnej legislatívy (Zmluva o ES, Európska 

energetická charta, rôzne medzinárodné zmluvy, a.i.) aj sekundárna legislatíva 

Európskej únie, zaoberajúca sa sektorom energetiky. Vrátane acquis communautaire, 

bolo v roku 1998 publikovaných o energetike 253 právnych noriem, majúcich rôznu 

záväznosť: 17 smerníc, 16 nariadení, 88 rozhodnutí, 19 odporúčaní a ďalšie. (European 

Parliament fact..., 1999) 

                                                 
23 European Parliament Fact Sheets: 4.12.0. Energy Policy, 1999 
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2.3.1 Nástroje finančnej pomoci 

Prvý rámcový program, ako hlavný ťahúň európskeho výskumu, bol primárne zameraný 

na energetickú politiku a výskum, v dôsledku ekonomickej nestability z ropnej krízy. 

V 1. rámcovom programe (1984-1987) bolo použitých na výskum a vývoj energetiky 

takmer 50% rozpočtu ($3 miliardy). V 2. a 3. rámcovom programe sa prikladal čoraz 

väčší význam priemyslu, pričom energetika tvorila iba cca. 20% z financovania. 

V súčasnosti prebieha 6. rámcový program a výskum a vývoj v sektore energetiky tvorí 

iba 14% ($1.2 miliardy) celkového rozpočtu. (Runci - Dooley, 2004) 24 

 

V rokoch 1990 - 1994 prebiehali nasledujúce projekty, ktoré mali prispieť k energetike 

bez negatívnych vplyvov na životné prostredie (Hecl, 2001):25 

THERMIE Propagácia energetických technológií 

JOULE  Výskum a rozvoj ne-nukleárnych technológií  

SAVE Akčný program pre úspory energie 

- Vytvorenie komisie národných odborníkov, ktorí mali Európskej komisii pomôcť pri 

analýze daňových povinností aby bola rovnováha medzi energetickými, 

environmentálnymi a rozpočtovými cieľmi 

- Tvorba kódexov pre manažment využívania energie v priemysle 

 

Významným krokom k posilneniu spoločnej energetickej politiky EÚ bola finančná 

pomoc na podporu energetických technológií v rokoch 1995 – 1998 JOULE THERMIE 

II (súčasť 4. rámcového programu). V decembri 1997 prezentovala Európska komisia aj 

návrh programov a financovania aktivít v nasledujúcich (netechnologických) oblastiach: 

ALTENER Propagácia obnoviteľnej energie 

SAVE Energetická efektívnosť 

PCCE Propagácia kogenerácie 

 

Rozhodnutie Rady Európskej únie z 25. januára 1999 o Piatom rámcovom programe, sa 

v oblasti energetiky zameralo špeciálne na globálne ekonomické príležitosti spojené 
                                                 
24 RUNCI P. - DOOLEY J.: European Union Energy R&D Programs, 2004 
25 HECL, V.: Energy Policy, 2001 
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s vývojom a zavedením nových energeticky efektívnych technológií a technológií 

využívajúcich obnoviteľné zdroje. Program sponzoroval aj firmy pri inovácii 

energetických technológií a pomáhal im preniknúť na medzinárodné trhy. Zároveň sa 

v rokoch 1998 – 2002 rozvíjali aj ostatné aktivity, ktoré bližšie špecifikuje tabuľka 2. 

 

Tabuľka 2: Aktivity EÚ na podporu energetického sektora (1998-2002) 

Program Obsah Rozpočet (mil. EUR) 

ETAP Štúdie, analýzy a predpovede 5 

SYNERGY Medzinárodná spolupráca 15 

ALTENER Podpora obnoviteľnej energie 74 

SAVE Racionálne využívanie energie 64 

CARNOT Čisté technológie 3 

SURE Bezpečnosť pri preprave rádioaktívneho materiálu 9 

Spolu  170 

Zdroj: Hecl, 200126 

 

Šiesty rámcový program EÚ (2002 – 2006) bol prijatý radou Európskej komisie a 

Európskym parlamentom 3. júna 2002. Plánovaný rozpočet na štvorročné obdobie bol 

zaokrúhlený na 17,5 miliárd EUR, čo je o 17% viac ako na Piaty rámcový program. EÚ 

si dala za úlohu vybudovanie tzv. Európskeho výskumného priestoru (European 

Research Area).  

Odnímajúc program EURATOM (nukleárny výskum), pre ktorý je vyhradených 1,23 

mld. EUR, sú aktivity 6. rámcového programu členené do troch základných skupín: 

Integrovaný výskum (13 345 mil. EUR), Štruktúrovanie Európskeho výskumného 

priestoru (2 605 mil. EUR) a Posilnenie základov Európskeho výskumného priestoru 

(320 mil. EUR). Pod integrovaný výskum partia aj aktivity v oblasti „Udržateľného 

rozvoja, globálnych zmien a ekosystémov“ (2 120 mil. EUR). A z tejto sumy pripadá 

približne 1 200 mil. EUR na energetické systémy: obnoviteľné zdroje energie a zdroje 

surovín, čistá energia, šetrenie s energiou; alternatívne palivá; nové koncepcie 

fotovoltaických solárnych technológií a pokrokové využitie biomasy; technológie 

vodíka; palivové články pre stacionárne aplikácie a aplikácie v doprave. (Žilinská 

univerzita, 2002)27  

Program „Inteligentná energia pre Európu“ (2003-2006) má rozpočet 250 mil. EUR. 

                                                 
26 HECL, V.: Energy Policy, 2001 
27 ŽILINSKÁ UNIVERZITA: 6. rámcový program. 2002 
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Ako ilustrujú obrázky 5, 6 a 7 celkový rozpočet rámcových programov sa postupne 

zvyšuje, ale ich priority sa menia a na rozvoj v oblasti energetiky pripadá v porovnaní 

s predchádzajúcimi obdobiami čoraz nižší podiel. V Európskej únii je rozmach podpory 

energetického sektora minulosťou, ale problémy, ktoré z energetiky vyplývajú nie sú 

vyriešené a je potrebné sa im venovať aj prostredníctvom finančnej podpory rámcových 

programov. Špeciálne nové členské krajiny Európskej únie potrebujú pomoc na rozvoj 

energetických technológií a moderných praktík. 

 

Obr. 5: Rozpočty rámcových 
programov 

 Obr. 6: Podiel rozpočtov rámcových 
programov, pripadajúci na energetiku 

 

 

 
Runci - Dooley, 200428  Runci - Dooley, 2004 

 

Obr. 7: Meniace sa priority rámcových programov EÚ 

 
Zdroj: Péro, 200229 

                                                 
28 RUNCI P. - DOOLEY J.: European Union Energy R&D Programs, 2004 
29 PÉRO H.: European Commission: 6th Framework Programme, 2002 
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2.3.2 Legislatívne nástroje 

V decembri 1995 vydala Európske komisia Bielu knihu o politike v oblasti energetiky 

„White Paper: An Energy Policy for the European Union“ (COM(95) 682). Týmto 

dokumentom komisia vytvorila oficiálnu základňu na budovanie spoločnej, 

celoeurópskej energetickej politiky. Vplyv EÚ na formovanie a smerovanie 

energetického priemyslu ako aj na to, akým spôsobom ostatné priemyselné odvetvia 

a spotrebitelia využívajú energiu, sa rýchlo rozšíril. Napriek tomu, že viaceré členské 

štáty sa bránia preniesť dôležité rozhodnutia a zodpovedností energetickej politiky do 

Bruselu, sila viacerých záväzných dokumentov dáva Európskej únii významnú kontrolu 

nad produkciou, prenosom aj spotrebou energie. (Hecl, 2001)30  

Zelená kniha o obnoviteľných zdrojoch energie „Green Paper: Energy for the Future: 

Renewable Sources of Energy“ (COM (96) 576) bola nasledovaná bielou knihou 

o obnoviteľných energetických zdrojoch „White Paper on Renewable Energy Sources“ 

(COM(97) 599). Táto stanovuje stratégiu zdvojnásobiť podiel obnoviteľných energií na 

hrubej domácej spotrebe energie primárnych energetických zdrojov v Európskej únii do 

roku 2010 (zo súčasných 6% na 12%). Projekt zahŕňa aj časový plán akcií na 

dosiahnutie týchto cieľov. (New and Renewable..., 2004)31 

Ďalej vydala Európska komisia (EK) bielu knihu o zodpovednosti voči životnému 

prostrediu „White Paper on Environmental Liability“ (COM(2000) 66). 

V roku 2000 vydala Európska komisia zelenú knihu: Smerom k európskej stratégii pre 

bezpečnosť dodávania energie „Green Paper: Towards an European Strategy for the 

Security of Energy Supply“ (COM(00) 769) a príslušný záverečný report (COM(02) 

321). Podľa Zelenej knihy hlavným cieľom energetickej stratégie by mal byť blahobyt 

obyvateľstva a správne fungovanie ekonomiky, sústavná dostupnosť energetických 

produktov na trhu za prijateľné ceny pre všetkých spotrebiteľov, v podmienkach 

rešpektovania environmentálneho aspektu a smerovania k trvalej udržateľnosti. Nie je to 

otázka maximalizácie energetickej nezávislosti alebo minimalizácie energetickej 

závislosti, ale smerovanie k znižovaniu rizík, ktoré z takej závislosti vyplývajú.  

V roku 1991 podpísalo 51 štátov (vrátane SR) Európsku energetickú chartu s cieľom 

vzájomnej spolupráce v oblasti energetiky, v 1998 bola podporená záväznou zmluvou.  

                                                 
30 HECL, V.: Energy Policy, 2001 
31 New and Renewable Energies: Overwiev: Energy for the Future: Renewable Sources of Energy. 
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Od roku 1990 bolo vydaných viacero smerníc, upravujúcich postupnú liberalizáciu trhu, 

vrátane spoločného oceňovania a zdaňovania, opatrení o spoločných normách, 

štandardoch, ochrane životného prostredia a bezpečnosti. Dôležitá bola smernica o 

spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (96/92/ES), ktorá vstúpila do 

platnosti od roku 1999 a zrušila výhradné práva národných monopolov na výrobu 

a dodávku elektrickej energie a tým zaviedla liberalizáciu cien. Direktíva ďalej zriadila 

regulátora odvetvia v každom štáte, vynútila si zverejňovanie taríf, zaviedla monitoring 

bezpečnosti dodávky energie a zaviedla pravidelné správy o liberalizácii výroby 

a distribúcie energie. V roku 2003 bola novelizovaná a uverejnená ako (2003/54/ES) 

spolu so smernicou o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom 

(2003/55/ES), ktorá ruší pôvodnú smernicu 98/30/EC. 

V roku 2001 EK vydala Smernicu o „zelenej“ elektrine (2001/77/ES). Touto smernicou 

si položila za cieľ dosiahnuť 22,1% podiel* obnoviteľných zdrojov energie v roku 2010 

na celkovej spotrebe elektrickej energie, oproti 14% podielu v roku 1997. V prílohe A 

je scenár predpokladaného podielu jednotlivých krajín na dosiahnutí smernicou 

stanoveného podielu. Smernica umožňuje národným orgánom viac podporovať výrobu 

elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Táto smernica stanovuje očakávaný 

podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej dodávke elektrickej energie a tiež 

obsahuje detailný postup, ako by prevádzkovatelia prenosových sústav mali prijímať 

ponúkanú elektrickú energiu z OZE podľa pravidiel prenosu elektrickej energie. 

Ďalšou z radu najnovších európskych energetických smerníc, je Smernica o energetickej 

efektívnosti v budovách (2002/91/ES). Európska komisia si kladie v budúcom desaťročí 

za cieľ celkové zníženie spotreby energie v budovách o 22% a zníženie celkovej 

spotreby energie do roku 2010 o 10%. Smernica obsahuje aj spoločné štandardy pre 

energetickú efektívnosť budov, špeciálne pri vykurovaní, klimatizácii, dodávke teplej 

vody a osvetlení. Aj na Slovensku všetky verejné nové a obnovené budovy musia mať 

od januára 2006 energetický certifikát. (Čelková, 2005, s.6)32  

Smernica o propagácii biopalív v doprave (2003/30/ES) a smernica o spoločnom 

zdaňovanií palív (2003/96/ES) obsahujú regulačné a fiškálne návrhy na propagáciu 

biopalív, s cieľom 5,75% podielu biopalív na trhu kvapalných palív do 2010. Do roku 

                                                 
* Je dôležité si uvedomiť, rozdiel medzi cieľom bielej knihy - 12% podielom primárnych OZE na 
celkovej spotrebe energie v EÚ a cieľom uvedenej smernice - 22,1% podielom OZE na spotrebe 
elektrickej energie v EÚ. 
32 ČELKOVÁ O.: Zateplením usporí náklady iba samozásobiteľ. In: Národná obroda, 18.02.2005 
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2020 vidí komisia priestor pre substitúciu 20% spotreby benzínu a nafty. Členské 

krajiny by mali podľa smernice poskytovať daňovú úľavu pre biopalivá, aby sa tieto 

stali cenovo konkurenčnými. 

Smernica o výrobe elektriny a tepla kogeneráciou (2004/8/ES) sa zaoberá 

kombinovanou výrobou elektriny a tepla, kogeneráciou, ktorá sa považuje za „zelenú 

energiu“. Vďaka vyššej efektívnosti pri výrobe energie (80% – 99%), kogenerácia 

umožňuje zníženie externého dopytu po energii a následne emisie CO2. S príslušnými 

regulačnými opatreniami, by bolo možné do roku 2010 jej podiel z referenčnej 11% 

hodnoty v roku 1998 zvýšiť. Ak sa v roku 2010 bude vyrábať v EÚ 18% elektriny 

kogeneráciou, ako si uložila za cieľ, odhaduje sa 4% zníženie spotreby primárnej 

energie. (Palacio, 2002)33 

 

 

2.4 Interdisciplinárny charakter 

 

Odborníci si uvedomujú, že medzi energetikou a sociálnymi, environmentálnymi, 

ekonomickými či bezpečnostnými záležitosťami je veľmi úzka spojitosť. Mnoho 

z aspektov súčasnej environmentálnej hrozby bolo prezentovaných už na Konferencii 

spojených národov o životnom prostredí a rozvoji (United Nations Conference on 

Environment and Development – UNCED) tzv. „Summite Zeme“ v roku 1992 v Rio de 

Janeiro a na nasledujúcich stretnutiach. (Strategic Energy Initiative, 2004)34 

V súčasnosti existuje viacero nádejných technologických príležitostí a rastie počet 

návrhov na nové prístupy k energetickej politike, ktoré sú zamerané na ich aplikáciu 

v praxi a umožňujú im prístup na trhy s energiou. Tento proces však prebieha iba veľmi 

pomaly, z dôvodu nesúhlasu niektorých vplyvných skupín, opatrnosti zákonodarcov 

a príznačnej zotrvačnosti k tradíciám. Desať rokov po konferencii v Rio de Janeiro sa 

medzinárodná komunita zhodla na spoločnom cieli udržateľného rozvoja a vypracovali 

plán, ako ho zrealizovať – Agendu 21. Nasledujúce globálne konferencie, venované 

rozvoju, ktoré mali na programe okrem iného napr. riešenie situácie malých ostrovných 

štátov, žien, ľudských obydlí a zásobovanie potravinami si tiež uvedomili úzku 

                                                 
33 PALACIO, L.: Energy - Let us Overcome our Dependence, 2002 
34 STRATEGIC ENERGY INITIATIVE: Energy after Rio: Prospects and Challanges.  
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súvislosť medzi energetickými systémami a ostatnými problémami rozvoja. Závery 

konferencií, ktoré sa konali po „Riu“ sa v princípe zhodovali: potreba zvýšiť 

energetickú efektívnosť, stimulovať transfer technológií, podporiť legislatívne reformy 

a cenovú liberalizáciu. (Brown, 2002)35 

 

Pri implikácii dôležitých energetických rozhodnutí, tvorbe legislatívy a pri plánované 

stratégie by mali politici a manažéri myslieť na dôsledky, vyplývajúce z ich činnosti – 

napr. klimatické zmeny, znečistenie ovzdušia a potenciálne havárie. 

V tejto súvislosti je dôležitá nukleárna bezpečnosť, z hľadiska rizika zdravia 

a poškodenia životného prostredia ľudí, v prípade poruchy. Jadrová bezpečnosť sa 

dostala do popredia záujmu najmä po havárii elektrárne v Černobyle v roku 1986. 

Odvtedy sa v jadrových elektrárňach prísnejšie dbá na bezpečnosť a dodržiavanie 

preventívnych opatrení. Problémom je v súčasnosti najmä fakt, že sa ešte nenašlo 

dostatočne uspokojujúce riešenie pre jadrový odpad. Použité palivo sa znova spracuje, 

alebo dopraví na miesto určené ako konečné pre uloženie jadrového odpadu, zväčša 

v hlbokých opustených baniach. Malo by to byť miesto, ktoré s určitosťou ostane  

nedotknuté 2-300 000 rokov. (Energetické centrum Bratislava, 2004)36  

Ďalšou kapitolou je bezpečnosť pri oceánskom transporte ropy, kde sú úniky pomerne 

častým javom pri haváriách ropných tankerov, pričom vznikajú ťažko napraviteľné 

škody na životnom prostredí. Platí tu jednoduchá implikácia, že čím viac ropy sa 

spotrebúva, tým viac jej treba dopravovať a riziko havárie je vyššie.  

V posledných desaťročiach predstavujú vážnu hrozbu pre klimatické podmienky na 

Zemi antropogénne emisie skleníkových plynov (CO2, metán,...). Okrem iného 

spôsobujú topenie ľadovcov, stúpajúcu hladinu svetového oceánu a zmeny 

v atmosferickej teplote. Od začiatku priemyselnej revolúcie, sa koncentrácia CO2 (aj 

iných plynov) v atmosfére neúmerne zvýšila. Koncentrácia CO2 sa v súčasnosti zvyšuje 

rýchlym tempom a s rozvojom v zaostalejších krajinách sa tempo ešte zvýši - viď obr. 

8. Energetický sektor je najväčším jednotlivým znečisťovateľom skleníkovými plynmi, 

zodpovedný za 37% emisií oxidu uhličitého zo spaľovania fosílnych palív. V Číne 

                                                 
35 BROWN, M. M.: Foreword. In: JOHANSSON, T. B., GOLDEMBERG J.: Energy for Sustainable 
Development. A policy Agenda, 2002 
36 ENERGETICKÉ CENTRUM BRATISLAVA: Vzdelávanie v oblasti životného prostredia cez 
implementáciu programov úspory energie v školách – ENEDIS, 2004 
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a Juhovýchodnej Ázii v perióde do roku 2020 sa predpokladá takmer 50% nárast emisií 

CO2.
 Európa je zodpovedná za 14% svetových emisií CO2. (Palacio, 2002) 37 

 

Obr. 8: Historický vývoj emisií CO2 podľa typu 
ekonomík (1751-1998) 

 
Pozn.: Priemyselné krajiny zahŕňajú Severnú Ameriku (okrem Mexika) 
a priemyselné krajiny Európy. Medzi tranzitné krajiny boli počítané 
centrálne plánované štáty bývalého ZSSR a východnej Európy. 
Rozvojové krajiny boli všetky ostatné vrátane Afriky, Ázie, Latinskej 
Ameriky a Oceánie. 

Zdroj: Brown, 200238 

 

Problém znečisťovania ovzdušia bol nastolený aj na konferencii v Kjóte v decembri 

1997 a prítomné krajiny sa dohodli na tzv. Kjótskom protokole, kde sa zaviazali znížiť 

emisie 6 skleníkových plynov (oxid uhličitý CO2, metán CH4, oxid dusný N2O, 

chlórofluórokarbóny CFC, fluorizované uhľovodíky CFC a fluorid sírový SF6) oproti 

hodnote z roku 1990 do r. 2008-2012. Pre jeho platnosť je bezpodmienečné, aby ho 

ratifikovalo najmenej 55 krajín, ktoré boli v roku 1990 zodpovedné za 55 percent 

celosvetových emisií skleníkových plynov. Po odmietnutí protokolu zo strany USA 

a Austrálie, ako dvoch veľkých priemyselných štátov, bol jeho osud v rukách Ruska. 

Ruský prezident Vladimir Putin dňa 5.11.2004 podpísal Kjótsky protokol, čím ukončil 

ratifikačný proces dokumentu a podpisom Ruska získala dohoda, ktorú dovtedy 

podporilo 126 štátov, medzinárodnú záväznosť a účinnosť nadobudla začiatkom roka 

2005. Európska únia a jej členské štáty ratifikovali Kjótsky protokol v máji 2002, kde sa 

                                                 
37 PALACIO, L.: Energy - Let us Overcome our Dependence, 2002 
38 BROWN, M. M.: Foreword. In: JOHANSSON, T. B. - GOLDEMBERG J.: Energy for Sustainable 
Development. A policy Agenda, 2002 
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zaviazali spoločne znížiť emisie o 8%. Po dlhej diskusii bola prijatá aj Smernica 

o emisiách skleníkových plynov (2003/87/EC), ktorá obsahuje podmienky obchodovania 

s emisiami. 

Kjótsky protokol navrhuje rôzne spôsoby, ako dosiahnuť stanovený cieľ: 

- stimulatívna národná politika na znižovanie emisií skleníkových plynov (vyššia 

energetická efektívnosť, propagácia udržateľných foriem v poľnohospodárstve, 

rozvoj obnoviteľných zdrojov,...)  

- spolupráca s ostatnými stranami kontraktu (výmena skúseností a informácií, 

koordinácia národných stratégií, emisné limity, obchod s emisiami a vývoj 

čistých mechanizmov)  

 

Slovensko dosiahlo od roku 1990 výraznú redukciu emisií skleníkových plynov, čím 

záväzky zakotvené v Kjótskom protokole už prakticky splnilo. Kým EÚ 15 znížila 

emisie v roku 2001 len o 2,4%, Slovensko dosiahlo 35,7%-né zníženie emisií. 

(UNFCCC, 2003, s.51)39 Vývoj emisií skleníkových plynov v SR v rokoch  1990 - 1999 

ukazuje tabuľka v prílohe B.  

Začiatkom roka 2005 sa Európska komisia dohodla s vládou SR na konkrétnej 

kvantifikácii redukcie emisií na Slovensku, v rámci stratégie EÚ. Pôvodný slovenský 

plán vyčlenil pre firmy na roky 2005 až 2007 spolu viac ako 106 miliónov ton emisií 

oxidu uhličitého (35,5 ton ročne), po redukcii to však má byť o 14% menej - 91,5 

milióna ton (30,5 ton ročne). V roku 2001 dosiahli antropogénne emisie CO2 v SR 

hodnotu 41,6 ton. Slovenské firmy nesúhlasia, pretože im hrozí redukcia výroby či 

investície do jej ekologizácie. Nehovoriac o tom, že obchod s ušetrenými emisiami pre 

ne predstavuje významný ziskový potenciál. Súčasná cena emisií na trhu sa pohybuje 

okolo 8 až 10 EUR za tonu oxidu uhličitého.  

 

Ázijské krajiny, ako je Čína alebo India, konkurujú strednej a východnej Európe čoraz 

úspešnejšie. Výsledkom je presun zahraničných investorov, ktorí často zatvárajú svoje 

európske továrne a presúvajú sa za ešte lacnejšou pracovnou silou smerom na východ. 

Podľa prieskumu Economist Intelligence Unit považujú európski manažéri Indiu a Čínu 

                                                 
39 UNFCCC: National Communication from Parties included in Annex I. of the Convention, 2003 
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za najlákavejšie krajiny na offshoring, teda na presťahovanie pracovných miest. Ázia 

však v zápase o investora často nepoužíva len férové zbrane. Jednou z nich je chronické 

nedodržiavanie ekologických noriem. Hoci Čína spolu s Indiou patrí k najväčším 

znečisťovateľom na svete, nebráni im v tom takmer nič, keďže obe krajiny sa odmietli 

zaviazať Kjótskym protokolom. Čína pritom produkuje na jednotku hrubého domáceho 

produktu o 50 až 70 percent viac emisií ako USA. Okrem priemyslu je jedným z 

dôvodov aj energetika - Čína pokrýva asi tri štvrtiny svojej spotreby elektriny tepelnými 

elektrárňami. Odborníci sa preto zhodujú, že dôsledky pre Čínu budú bolestivé: 16 z 20 

miest s najznečistenejším ovzduším na svete sa nachádza v Číne. Svetová banka 

odhadla, že škody spôsobené znečistením životného prostredia dosahujú osem až 

dvanásť percent hrubého domáceho produktu. Už teraz Čína bojuje s nedostatkom čistej 

vody. (Copláková, 2005, s.7)40 

Európska komisia verí, že ciele ekonomickej konkurencieschopnosti a environmentálnej 

ochrany nie sú nutne vo vzájomnom konflikte. Politika, ktorá orientuje priemyselnú 

výrobu k novým, čistejším a menej energeticky intenzívnym technológiám (k 

energetickej efektívnosti a oblasti obnoviteľných zdrojov) sa by sa mala stať 

z dlhodobého hľadiska pre európske firmy výhodnejšia, ako platenie pokút a strata 

spotrebiteľskej dôvery. 

                                                 
40 COPLÁKOVÁ T.: Ázia bojuje s Európou neférovými zbraňami. In: SME, 21.3.2005 
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3 ENERGETICKÁ POLITIKA NA SLOVENSKU A V RAKÚSKU 

 

Pri porovnávaní Rakúska a Slovenska si treba uvedomiť zásadný rozdiel v prírodných 

podmienkach týchto dvoch krajín, ktorý taktiež významne pôsobí na formovanie 

názorov na energetiku. Rakúsko je krajina veľmi hornatá a spád vodných tokov z Álp 

predstavuje obrovský potenciál pre výrobu energie vo vodných elektrárňach. Vládny 

predstavitelia túto možnosť využívajú a Rakúsko je schopné pokryť väčšiu časť svojej 

spotreby energie z obnoviteľných zdrojov a úplne eliminovať výrobu v jadrových 

elektrárňach. Slovensko je vo väčšej miere riečna krajina, pričom najvýhodnejšie 

lokality pre vodné elektrárne už sú obsadené. Najväčšie vodné dielo Gabčíkovo je 

navyše počas celej výstavby sprevádzané mnohými problémami. 

Rakúsko je členom Európskej únie od roku 1995, podpora čistej a ekologickej 

energetiky je v krajine veľmi významná, má dlhú tradíciu a spoločenské povedomie 

verejnosti je markantné. Slovensko vstúpilo do EÚ v máji 2004, pričom od roku 1989 sa 

snažilo predovšetkým o dosiahnutie ekonomického rastu a transformáciu hospodárstva 

na fungujúcu trhovú ekonomiku. Využívanie obnoviteľných zdrojov a environmentálne 

vhodná energetická politika bola vo veľkej miere formálnou záležitosťou 

a v skutočnosti sa jej začína venovať náležitá pozornosť iba v súčasnosti. 

Spomínané faktory sa odrážajú v obrovskom rozdiele podielu obnoviteľných zdrojov na 

výrobe elektriny medzi týmito dvoma krajinami – viď tabuľka 3.  

 

Tabuľka 3: Vývoj podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe 
elektrickej energie v SR a v Rakúsku 

[%] 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2010F 

Rakúsko 72,7 70,1 70,6 63,9 67,2 67,9 71,9 72,0 67,3 66,0 78,1 

Slovensko 14,1 17,1 17,9 14,9 14,5 15,5 16,3 16,9 17,4 18,6 31,0 

Zdroj: Eurostat

 

V budúcom vývoji energetiky na Slovensku bude hrať významnú rolu environmentálny 

aspekt a trvale udržateľný rozvoj. V krátkodobom hľadisku je pozornosť sústredená 

najmä na liberalizáciu energetických trhov. Cieľom liberalizácie trhu je vytvoriť 

konkurenčné prostredie aj pri existencii prirodzených monopolov a umožniť na jednej 

strane odberateľom elektriny a plynu voľbu dodávateľa a na druhej strane ponúknuť 
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existenciu rovnocennej súťaže medzi jednotlivými dodávateľmi. V obnoviteľných 

zdrojoch sa očakáva nárast podielu veternej a bioenergie, ale obnoviteľné zdroje na 

globálnej úrovni nebudú zohrávať kľúčovú rolu (cca 5% v roku 2030). (Clerici, 2004)41 

V Rakúsku je podiel obnoviteľných zdrojov už v súčasnosti veľmi významný a krajina 

sa snaží o presadzovanie environmentálne vhodných technológií a politík aj v okolitých 

krajinách, napr. prostredníctvom cezhraničnej spolupráce a politického vyjednávania. 

 

 

3.1 Slovensko  

 

3.1.1 Základné parametre 

Pretože čierne uhlie sa na území SR neťaží, jediný významný domáci energetický zdroj 

tvoria hnedé uhlie a lignit. Surovinová politika Slovenskej republiky pre oblasť 

nerastných surovín, schválená uznesením vlády SR č. 722/2004 vyjadruje 

celospoločenský záujem túto energetickú surovinu naďalej efektívne ťažiť. 

Všeobecným hospodárskym záujmom v energetike sa rozumie aj zabezpečenie využitia 

domáceho uhlia pri výrobe elektriny. Prostredie na trhu s  uhlím je plne liberalizované. 

Domáca produkcia potrebu trhu napĺňa na 79%, preto sa v roku 2003 doviezlo 821 tis. 

ton hnedého uhlia, prevažne z ČR. (Návrh energetickej politiky SR, 2004)42 

Ropa pochádzajúca z nálezísk Slovenskej republiky, ktorú ťaží Nafta, a.s. Gbely, 

pokrýva iba asi 1,0 – 1,5% súčasného celkového slovenského dopytu po rope na 

spracovanie a je nepravdepodobné, že by sa táto situácia v budúcnosti významnejšie 

zmenila. Vyše 98% ropy na spracovanie sa dováža ropovodom Družba z Ruskej 

federácie (RF), ktorý zároveň slúži ako tranzitná cesta pre Českú republiku. Na základe 

„Dohody medzi vládou SR a vládou RF o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok 

ropy z RF do SR“ bola zabezpečená dodávka do roku 2015 v objeme do 6 mil. ton 

ročne. Ako alternatíva slúži pre Slovensko aj ropovod Adria s ročnou kapacitou 4,5 

milióna ton. Dosiahnutie cieľového stavu núdzových zásob je ustanovené k termínu 

01.01.2009, kedy musia trvalo dosahovať minimálny limit 90 dní. (Návrh..., 2004) 

Súčasná spotreba zemného plynu sa na Slovensku pohybuje okolo 7 miliárd m3 ročne. 

Domáca ťažba zemného plynu dosahuje cca 190 miliónov m3 ročne (3% celkovej 
                                                 
41 CLERICI A.: WEC Survey of Energy resources, 2004  
42 Návrh energetickej politiky SR, 2004  
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spotreby), zvyšok sa dováža z Ruskej federácie. Už viac než 30 rokov sú slovenské 

prepravné potrubia súčasťou medzinárodnej siete zemného plynu, ktorou sa prepravuje 

zemný plyn z Ruskej federácie do krajín strednej a západnej Európy. (Návrh..., 2004)43 

 

Dôležité ukazovatele v oblasti energetického hospodárstva a jeho väzby na národné 

hospodárstvo sú hrubý domáci produkt (HDP) vztiahnutý na obyvateľa a energetická 

náročnosť, vyjadrená podielom celkovej primárnej spotreby energie a HDP. Vývoj 

týchto ukazovateľov v SR je znázornený na obr. 9. Je zrejmé, že vývoj HDP, bol 

v sledovanom období priaznivý, pretože k jeho post-transformačnému poklesu došlo 

ešte pred rokom 1993. Klesajúca tendencia energetickej náročnosti je výsledkom 

poklesu výroby, predovšetkým v energeticky náročných odvetviach a reštrukturalizácie 

priemyslu. Podiel na jej poklese má aj efektívnejšie využívanie energie, racionalizácia 

spotreby a zvyšujúca sa produktivita práce. Energetický sektor v roku 2003 dosiahol 

približne 2,5% podiel na tvorbe HDP. Energetická náročnosť prepočítaná na paritu 

kúpnej sily postupne klesá, pričom v roku 2003 bola 1,9 krát vyššia ako bol priemer 

EÚ. Dôvodom je pretrvávajúci vysoký podiel priemyslu na tvorbe hrubého domáceho 

produktu. (MF SR, 2004)44 

 

Obr. 9: Vývoj HDP a energetickej náročnosti v SR 

 
Zdroj: Eurostat  

 

Vývoj konečnej spotreby energie podľa nosičov energie svedčí o kvalitatívnom rozvoji 

energetického hospodárstva krajiny. Ako ukazujú grafy na obr. 10, nastal v rokoch 1993 

až 2001 významný posun ku kvalitatívne vyšším zdrojom energie - od uhlia najmä k 

                                                 
43 Návrh energetickej politiky SR, 2004  
44 Ministerstvo Financií SR: Cardiffská správa, 2004  
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zemnému plynu, ale aj nárast konečnej spotreby elektrickej energie a využitia biomasy 

(aj keď tu ešte nedosahujeme úroveň krajín EÚ). 

 

Obr. 10: Konečná spotreba energie v SR podľa nosičov energie v roku 1993 
a v roku 2001 

 

Zdroj: Rousek, 2004, s.1-245 

 

V slovenskej energetike pokračuje privatizácia, prijatím novely zákona o veľkej 

privatizácii boli od 1.1.2004 vytvorené legislatívne podmienky pre  privatizáciu  viac 

ako 49 % akcií prirodzených monopolov. Slovenské elektrárne, ktoré sú dominantným 

výrobcom v SR, vstúpili do záverečnej fázy privatizácie 66 %-ného podielu akcií 

talianskemu Enelu. 

Liberalizácia trhu s elektrinou sa začala na Slovensku postupne rozvíjať až po 

privatizácii distribučných podnikov. Cieľom je umožniť všetkým odberateľom 

elektrickej energie a plynu v EÚ odoberať elektrinu a plyn od ktoréhokoľvek 

dodávateľa na nediskriminačnom princípe. Otvorenie trhu s elektrinou bolo 

odštartované de iure už v januári 2001, ale až v roku 2002 sa objavilo prvých osemnásť 

oprávnených zákazníkov. Od 1.1.2004 je na Slovensku otvorený trh s elektrinou pre 

odberateľov s ročnou spotrebou nad 20 GWh. Oprávnenými odberateľmi s právom 

voľby ľubovoľného dodávateľa zemného plynu, sú od 1.1.2003 podnikatelia s ročnou 

spotrebou nad 15 mil. m3. Nový zákon o energetike stanovil, že oprávnenými 

odberateľmi v elektrine budú od 1.1.2005 všetci odberatelia okrem domácností. 

Oprávnený odberateľ si sám môže vybrať dodávateľa energie a dohodnúť si špecifické 

podmienky. Rozhodujúcim faktorom, ktorý bude ovplyvňovať rozhodovanie 

oprávnených odberateľov pre výber dodávateľa elektriny a plynu bude cena, za ktorú si 
                                                 
45 ROUSEK J.: Indikátory energetickej efektívnosti. In: Magazín Energia, 2004 

biomasa
1% kvapalné

20%

plynné
36%

uhlie
28%

elektrina
15%

biomasa
3%

kvapalné
22%

plynné
48%

uhlie
8%

elektrina
19%



 

 39 

zabezpečia elektrinu a plyn, nízka miera rizika, že s dodávateľom vzniknú problémy 

a vysoká spoľahlivosť dodávky energie. Vyššia úroveň poskytovaných služieb bude 

klásť nároky na vybudovanie zodpovedajúcich riadiacich a informačných systémov. 

Liberalizácia energetického trhu preto predstavuje systémové zmeny celého 

podnikateľského prostredia. 

 

Pri postupnej liberalizácii trhu s elektrickou energiou a plynom postupovalo Slovensko 

podľa nasledujúceho harmonogramu: (Figeľ - Adamiš, 2004, s.124 - 125)46 

Oprávnený odberateľ % otvorenia trhu Dátum otvorenia trhu 

odberateľ nad 100 GWh ročne 35 1. január 2002 

odberateľ nad 40 GWh ročne 37 1. január 2003 

odberateľ nad 20 GWh ročne 41 1. január 2004 

všetci odberatelia okrem domácností  1. január 2005 

 

Oprávnený odberateľ % otvorenia trhu Dátum otvorenia trhu 

odberateľ nad 25 mil. m3 ročne 33 1. júl 2002 

odberateľ nad 15 mil. m3 ročne 36 1. január 2003 

 

Reguláciu v energetike vykonáva nezávislý Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

(URSO), na ktorý od 1.1.2003 prešli aj kompetencie v oblasti cenovej regulácie 

v energetike. Pozitívnym dôsledkom zmeny regulačného rámca je transparentná 

regulácia, stabilizácia podnikania v regulovaných subjektoch, zvýšenie efektívnosti 

v energetike a odstránenie krížových dotácií. Cenová regulácia (realizovaná URSO) by 

mala postupne vytvoriť také ceny, ktoré budú obsahovať primerané náklady 

a oprávnený zisk. Úlohou regulátora je aj cenovou reguláciou motivovať k úsporám 

energie a iniciovať racionálne správanie sa odberateľov. (MF SR, 2004)47 

 

Graf na obr. 11 uvádza aktuálnu situáciu inštalovaných výkonov pri výrobe elektrickej 

energie v Slovenských elektrárňach, a.s. v roku 2003. Podiel jednotlivých zdrojov na 

celkovom výkone je teda pomerne rovnomerne rozložený. Výroba elektrární a ich 

podiel na celkovej spotrebe je variabilnejší (obr. 12): viac ako polovičný podiel výroby 

                                                 
46 ˇFIGEĽ, J.- ADAMIŠ, M.: Slovensko a Európska únia, 2004 
47 Ministerstvo Financií SR: Cardiffská správa, 2004  
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elektriny zabezpečili jadrové elektrárne, parné elektrárne sa podieľali na výrobe cca 

30 %, zvyšok elektriny bol vyrobený vo vodných elektrárňach. 

 

Obr. 11: Podiel zdrojov na 
inštalovanom výkone v SE, a.s. v roku 
2003 

 Obr. 12: Podiel zdrojov na výrobe 
elektriny v SE, a.s. v roku 2003 

 

 

 
Zdroj: SE, a.s. (www.seas.sk)  Zdroj: SE, a.s. (www.seas.sk)  

 

V energetickej politike SR z roku 2000 (MH SR)48 sa uvádza, že z hľadiska prírodných 

podmienok a súčasných technologických možností krajiny je SR chudobná na primárne 

palivo-energetické zdroje a dovoz je len málo diverzifikovaný. Jediným významnejším 

domácim zdrojom je nekvalitné hnedé uhlie. Energetický systém, ktorý je v súčasnosti 

na Slovensku, je do značnej miery determinovaný prírodnými podmienkami a 

predovšetkým jeho historickým, spoločenským a ekonomickým vývojom (najmä 

zdedenou nevyhovujúcou materiálovo, energeticky a surovinovo náročnou štruktúrou 

hospodárstva). Možno predpokladať, že kvalitatívny posun od súčasného stavu a 

rozvoja slovenskej energetiky bude dlhodobý proces, predpokladajúci veľké 

štrukturálne zmeny v hospodárstve krajiny i v celom energetickom systéme.  

 

Hlavné ciele energetickej politiky sú po revízii (Návrh energetickej politiky SR, 2004)49 

takmer totožné s cieľmi EÚ:  

- Zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú dodávku energie v požadovanom množstve 

a kvalite a pri optimálnych nákladoch pre potreby trvalo udržateľného 

ekonomického rastu; 

- Zabezpečiť maximálnu sebestačnosť výroby elektriny; 

                                                 
48 MH SR, sekcia energetiky, nerastných surovín a hutníctva: Energetická politika SR.: uznesenie 
č.5/2000 
49 Návrh energetickej politiky SR, 2004  
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- Znižovať energetickú náročnosť; 

- Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj energetických odvetví. 

Na zabezpečenie cieľov energetickej politiky je potrebné dodržiavať určité zásady 

a priority (Návrh energetickej politiky SR, 2004). Medzi ne patrí napríklad spoľahlivé, 

environmentálne prijateľné a ekonomicky efektívne zásobovanie energiou, ktoré 

vyžaduje:  

- Prijatie primeraných opatrení na eliminovanie dopadov z odstavenia niektorých 

súčasných zdrojov z prevádzky, tak aby SR nebola závislá na dovoze elektriny 

v dlhodobom výhľade;  

- Modernizáciu energetických zdrojov a technologických procesov so súčasným 

znižovaním energetickej náročnosti a znižovaním negatívnych vplyvov na 

životné prostredie;  

- Zvyšovanie ekonomickej a energetickej efektívnosti;  

- Podporu vedy a výskumu a rozvoj aplikovaného výskumu pre oblasť energetiky.  

Taktiež je potrebné zapojenie sa do medzinárodného trhu s energiou a zníženie 

závislosti od dovozu fosílnych palív aj prostredníctvom:  

- Využívania jadrovej energetiky ako diverzifikovanej hospodárnej 

a enviromentálne prijateľnej možnosti výroby elektriny;  

- Využívania domácich primárnych energetických zdrojov v súlade so 

surovinovou politikou;  

- Zvýšenia využívania obnoviteľných zdrojov energie;  

- Podpory využívania zdrojov s kombinovanou výrobou elektriny a tepla.  

 

3.1.2 Legislatívny rámec 

Legislatívny systém patrí k rozhodujúcim faktorom na zabezpečenie realizácie 

energetickej politiky každého štátu. Zákony, nariadenia, vyhlášky, podzákonné predpisy 

a iné legislatívne a normatívne dokumenty musia byť vzájomne prepojené tak, aby 

vytvárali systém, ktorý podporuje energetickú politiku a vytvára priaznivé prostredie na 

jej realizáciu. 
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Slovenská legislatíva postupne zohľadňuje harmonizáciu práva Slovenskej republiky 

s právom Európskej únie, vzhľadom na termíny udelených výnimiek a prechodných 

období. Vláda v minulosti schválila svojim uznesením č. 1055/1999 Program 

znižovania energetickej náročnosti a uznesením č.5/2000 novú Energetickú politiku SR. 

Hospodársky vývoj, trendy v liberalizácii energetiky v Európe, vstup SR do EÚ 

a prijatie nových smerníc EÚ si vyžiadali jej aktualizovanie, návrh najnovšej 

energetickej politiky je v štádiu pripomienkovania. V decembri roku 2003 vypracovalo 

Ministerstvo životného prostredia SR Návrh Národného environmentálneho akčného 

programu SR III (NEAP SR III). Nadväzne na Koncepciu využívania obnoviteľných 

zdrojov energie (schválenú vládou SR v apríli 2003), na ciele a programové opatrenia 

zakotvené v NEAP SR III a v intenciách Agendy 21 a Implementačného plánu prijatého 

v Johannesburgu, rozpracovalo MŽP SR v júli 2004 Návrh Koncepcie podpory 

využívania obnoviteľných zdrojov energie. (MF SR, 2004)50 Slovenská republika 

zadefinovala svoje ambície na znižovanie emisií skleníkových plynov do roku 2020 v 

„Stratégii plnenia záväzkov Kjótskeho protokolu“. 

 

V roku 1998 bol schválený energetický zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike, ktorý 

vytvoril podmienky pre uskutočnenie liberalizácie energetiky, založenej na 

nasledujúcich základných princípoch: 

• každý, kto splní zákonom predpísané podmienky, môže byť držiteľom licencie 

na výrobu, výkup, rozvod alebo tranzit energie (elektriny, plynu) alebo na 

výrobu, výkup a rozvod tepla; 

• každý, kto splní technické podmienky a týmto zákonom predpísané podmienky 

a technické požiadavky, má právo byť pripojený na rozvod (zdroj) energie; 

• každý, kto vyrába energiu alebo disponuje zdrojmi energie má právo, aby 

štátom určený výkupca energie od neho vykúpil všetku ním vyrobenú energiu, 

ak je to environmentálne odôvodnené a pre výkupcu ekonomicky efektívne 

a technicky možné; 

• do podnikania v energetike sa zasahovanie štátu obmedzuje len na nevyhnutnú 

mieru, t.j. na zabezpečenie cieľov energetickej politiky štátu, na zabezpečenie 

jej opatrení a odstránenie stavov núdze.  
                                                 
50 Ministerstvo Financií SR: Cardiffská správa, 2004 
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Pri vypracovaní tohto zákona sa vychádzalo z princípov, zakotvených v Európskej 

energetickej charte, ktorú Slovensko ratifikovalo v roku 1995, z Asociačnej dohody a zo 

smerníc Európskej únie pre oblasť energetiky. Na rozdiel od obchodného zákonníka, 

kde sú obchodnými partnermi predávajúci a kupujúci, definuje na energetickom trhu 

ako partnerov dodávateľa a odberateľa. (Šooš - Borseková, 2001, s.77)51 

Koncom roka 2004 boli schválené tri kľúčové energetické zákony – zákon o energetike 

č. 656/2004 Z.z. (nahrádza zákon č. 70/1998 Z.z.), zákon o tepelnej energetike č. 

657/2004 Z.z. a novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach č. 658/2004 Z.z. 

Uvedené zákony reflektujú spoločné európske pravidlá pre trhy s elektrinou a plynom. 

Prijatie zákonov v parlamente znamenalo významný posun v liberalizácii trhu 

s energiami. Napriek tomu sa na podnikanie v energetike v SR v súčasnosti ešte stále 

vzťahujú prísnejšie pravidlá ako vyžadujú smernice EÚ.  

Podľa nového zákona o energetike je všeobecným hospodárskym záujmom využitie 

obnoviteľných zdrojov, kombinovanej výroby a domáceho hnedého uhlia pri výrobe 

elektriny. Zákon však vypustil zo svojho textu povinnosť dodávateľa informovať 

o efektívnosti využívania ním ponúkaného tovaru, čo viedlo aj k zrušeniu Domu 

energetického poradenstva SE. Novinkou je, že tepelnou energetikou sa zaoberá 

samostatný zákon a nie je už včlenená do zákona o energetike. 

 

3.1.3 Inštitucionálny rámec 

Inštitucionálny rámec je mimoriadne dôležitý pre identifikáciu, vypracovanie, 

implementáciu, koordináciu, riadenie a monitorovanie energetickej politiky a jej 

efektívnosti na všetkých úrovniach (národnej, regionálnej a miestnej). Národná 

energetická stratégia by mala byť kontinuálne monitorovaná a vyhodnocovaná, aby sa 

na pravidelnej báze zabezpečil prístup k výsledkom implementovanej politiky. Revízia 

priorít a nástrojov vyžaduje efektívne nástroje auditu, pričom metodológia musí byť 

kompatibilná s metodológiou medzinárodných organizácií, akou je napr. International 

Energy Agency. International Energy Agency (IEA) slúži ako fórum pre koordináciu 

energetických politík 26 priemyselných krajín sveta. Medzi ciele IEA patrí 

zdokonaľovanie svetovej ponukovej a dopytovej štruktúry v energetike, hospodárnejšie 

využívanie energie a podpora vývoja alternatívnych zdrojov energie. Tieto snahy majú 

                                                 
51 ŠOOŠ Ľ. - BORSEKOVÁ I. a iní: Drevný odpad... Čo s ním?, 2001 
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zabrániť závislosti na jedinom energetickom zdroji, podporujú integráciu 

environmentálnych a energetických politík, a podporujú kooperáciu medzi krajinami 

vyrábajúcimi a „konzumujúcimi“ ropu. IEA taktiež zabezpečuje pohotovostný systém 

pre pomoc vládam členských krajín rôznymi spôsobmi zmierniť dopady narušenia 

ponuky ropy, napr. zdieľaním dostupných zásob. Slovensko sa v súčasnosti snaží 

o vstup do IEA, misia expertov navštívila krajinu vo februári 2005. Výstupom by malo 

byť hodnotenie energetickej politiky a vydanie publikácie o slovenskej energetike. 

 

Ministerstvo hospodárstva SR 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej 

politiky, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti (aj energetika) štátnu správu, 

zabezpečuje aj úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom 

medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce. Skúma problematiku vo veciach, 

ktoré sú v jeho pôsobnosti, analyzuje dosahované výsledky a robí opatrenia na riešenie 

aktuálnych otázok. Spracúva koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných 

otázok, ktoré predkladá vláde Slovenskej republiky. Stará sa o náležitú právnu úpravu, 

pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecných záväzných právnych predpisov a dbá 

o dodržiavanie zákonnosti. 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vznikol v roku 2001 a je orgánom, 

ktorého poslaním je štátna regulácia v sieťových odvetviach. Sieťovými odvetviami sa 

rozumie výroba, výkup, tranzit a rozvod elektriny, plynu, tepla, výroba a dodávka pitnej 

vody a odvedenie a čistenie odpadovej vody. To všetko sú odvetvia, kde chýba 

prirodzená konkurencia a existuje tak možnosť zneužitia dominantného postavenia 

výrobcov a dodávateľov na úkor spotrebiteľov. Neviditeľnú ruku trhu tu preto musí 

nahradiť regulátor - ÚRSO. Jeho úlohou je 

• vytvárať a podporovať prostredie blízke konkurenčnému prostrediu,  

• podporovať pôsobenie trhových síl v sieťových odvetviach,  

• ochraňovať spotrebiteľa,  

• ochraňovať podnikateľov, aby dosiahli primeranú návratnosť investícií,  

• zabezpečovať spoľahlivú, hospodárnu a kvalitnú dodávku tovarov a služieb.  
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Slovenská energetická agentúra 

Úlohou Slovenskej energetickej agentúry (SEA) je poskytovať informácie 

spotrebiteľom energie a riadiť vybrané programy Ministerstva hospodárstva. Agentúra 

by spolu s príslušnými ministerstvami mala byť využitá aj na vykonávanie niektorých 

úloh spojených s implementáciou a hodnotením stratégie energetickej efektívnosti a jej 

programov.  

Všetky krajiny EÚ a prístupové krajiny majú zriadené energetické agentúry, ktorých 

cieľom je podporovať vládu v plánovaní, implementácii, monitoringu a hodnotení 

energetickej efektívnosti a politiky obnoviteľných zdrojov energie. Ich činnosti 

zahŕňajú: vymedzenie a hodnotenie energetickej efektívnosti a politiky obnoviteľných 

zdrojov energie, manažment kľúčových energetických programov, poradenstvo vláde a 

miestnym orgánom v procese rozhodovania, vypracovanie dlhodobých stratégií 

udržateľného rozvoja, aktivity výskumu a vývoja a vedecká podpora šírenia informácií 

o efektívnych technológiách medzi subjektami na trhu, zabezpečenie údajov a štatistiky, 

výmena informácií s EÚ a medzinárodnými sieťami, šírenie informácií o uskutočnených 

aktivitách medzi širokú verejnosť, realizácia výskumnej činnosti, školiaca činnosť. 

 

Slovenské elektrárne (výroba) 

Spoločnosť má strategicky dôležité postavenie v sektore výroby elektriny v SR. Vlastní 

výrobné portfólio zložené z jadrových, tepelných a  vodných elektrární. Akciová 

spoločnosť Slovenské elektrárne je dominantný výrobca a dodávateľ elektriny na 

Slovensku a tiež významný výrobca a dodávateľ tepla. Hlavnými obchodnými 

aktivitami SE, a. s. sú obchod s elektrinou, podpornými službami a teplom. Prioritou je 

zabezpečenie kvalitného a plynulého zásobovania odberateľov s cieľom udržania a 

stabilizácie pozície SE, a. s. na postupne sa liberalizujúcom trhu a posilnenie pozície 

proexportne orientovanej spoločnosti. 

 

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s. (prenos) 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, 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. 
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Prostredníctvom vedení a elektrických staníc prenosovej sústavy sa realizuje dovoz, 

vývoz a tranzit elektrickej energie a jej presné meranie. Slovenská elektrizačná 

prenosová sústava, a.s. vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy SR, tak 

ako to požaduje Smernica 96/92/EC. Vzhľadom na význam a charakter Slovenskej 

elektrizačnej a prenosovej sústavy, a.s. sa neuvažuje s jej privatizáciou. Štruktúru 

základného imania tvorí 100 % majetková účasť Fondu národného majetku SR. 

Predpokladá sa, že bude plniť úlohy operátora trhu a zúčtovateľa odchýlok. 

 

Západoslovenské energetické závody, Stredoslovenské energetické závody, 

Východoslovenské energetické závody (distribúcia a predaj) 

Distribučné elektroenergetické spoločnosti sa zaoberajú distribúciou elektrickej energie 

na napäťovej úrovni 110 kV / 22 kV / 10kV / 0.4 kV. Ďalej ponúkajú predaj, nákup, 

výrobu elektrickej energie a poskytovanie s tým súvisiacich komplexných služieb pre 

obyvateľov a podnikateľov. 

 

Liberalizácia trhu s elektrinou prináša nové chápanie fungovania jednotlivých článkov 

a subjektov elektrizačnej sústavy. Pokiaľ sa historicky v procese využívania elektriny 

pôvodne chápal ako prirodzený monopol celý reťazec „výroba – prenos – distribúcia – 

obchod – spotreba“, podľa nového prístupu je tomu už inak. Ako prirodzený monopol 

je akceptovaný už iba prenos a distribúcia elektriny. (ZSE, 2004)52 

 

3.1.4 Podporné programy 

Na úspešnú implementáciu zvolenej politickej stratégie, sú potrebné priame i nepriame 

podporné programy. Nepriamym nástrojom bolo napr. oslobodenie od dane z príjmov, 

pri výrobe čistej energie. V novom zákone o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. sa však 

toto oslobodenie zrušilo. Napriek relatívne vysokým nákladom sú nevyhnutné aj 

programy priamej podpory, aby prezentovali v praxi úspešne realizované projekty v 

oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie. Je dôležité zvoliť 

typy projektov s maximálnym dopadom a vysokou viditeľnosťou, ako napríklad prípady 

verejných budov (školy, administratívne budovy) a obytných budov (hlavne bytové 

                                                 
52 ZSE, 2004 
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domy). Za priamu podporu tiež môžu byť považované projekty financované cez Joint 

Implementation. 

 

Joint Implementation 

Joint Implementation (JI) je jedným z troch flexibilných mechanizmov, ktoré sú 

uvedené v Kjótskom protokole. V projekte JI realizujú dve priemyselné krajiny 

spoločný projekt, v ktorom je zníženie emisie presunuté z hlavnej krajiny do krajiny 

investora. V Slovenskej republike by mohol program JI predstavovať významný zdroj 

financovania projektov energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie, 

pretože poklesom priemyselnej výroby na Slovensku oproti referenčnému roku 1990 sa 

znížili v roku 1999 emisie o takmer 31%. (Energetické centrum Bratislava, 2000)53 

Tieto ušetrené emisie je možné predávať štátom, ktoré limity prevyšujú. Európska 

komisia znížila povolené kvóty emisií CO2 pre SR pre roky 2006-2008 o 14% oproti 

pôvodnej požiadavke.  

 

Pilotné a demonštračné projekty 

Pilotné a demonštračné projekty sú dôležitým prvkom štátnej politiky energetickej 

efektívnosti, najmä ak sú sprevádzané značným rozšírením ich výsledkov medzi širokú 

verejnosť. Projekty je možné financovať kombináciou národného financovania 

a financovania zo strany EÚ. Projekty môžu mať silný potenciál, vrátane inovačných a 

pokrokových technológií a mali by ponúknuť riešenia sociálnych a environmentálnych 

problémov. Príklady pre demonštračné projekty v oblasti energetickej efektívnosti môžu 

byť napr.: 

• lepšie vybavenie obytných budov, tepelná izolácia určená pre domy s nízkou 

alebo žiadnou spotrebou energie, ventilačné systémy s rekuperáciou tepla, 

diaľkové meranie spotreby, hygienické zariadenia s nízkou spotrebou energie 

a vody; 

• projekty financované treťou stranou vo verejných budovách; 

• zavádzanie alternatívnych palív (CNG a LPG) v mestskej verejnej doprave. 

                                                 
53 ENERGETICKÉ CENTRUM BRATISLAVA: Akčný plán pre obnoviteľné zdroje energie 2002 – 
2012, 2000 



 

 48 

Schéma na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov 

Prioritou je rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb, vydáva ju raz ročne 

Ministerstvo hospodárstva SR. Celková suma štátneho rozpočtu prideleného na podporu 

projektov energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie v roku 2003 bola 

udelená pre 8 projektov v celkovej výške 22,02 mil. Sk (návratná finančná pomoc) a pre 

4 projekty bola schválená pomoc pri úvere v celkovej výške 7,98 mil. Sk. V roku 2004 

bola poskytnutý nenávratný finančný príspevok (50% oprávnených nákladov) pre 6 

projektov vo výške 11,16 mil.Sk. Kvalifikované projekty sú zamerané na: 

• úspory energie v bytových budovách (regulačné a riadiace zariadenia, tepelná 

izolácia budov, dovybavenie vykurovacích systémov, vývoj systémov 

diaľkového vykurovania);  

• podpora energetickej efektívnosti v iných rezortoch (racionalizácia spotreby 

palív a energie, náhrada fosílnych palív, kombinovaná výroba elektriny a tepla);  

• podpora obnoviteľných zdrojov energie (výstavba malých vodných elektrární, 

energetické využitie biomasy, inštalácia slnečných kolektorov, použitie 

geotermálnej a veternej energie, rozvoj tepelných čerpadiel.  

 

Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis)  

Cieľom poskytnutia pomoci pre malých, stredných a veľkých podnikateľov je zvýšenie 

konkurencieschopnosti výrobkov. Pomoc de minimis je možné poskytnúť na podporu 

realizácie projektov v oblasti úspor energie a využitia obnoviteľných energetických 

zdrojov za účelom zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja v oblasti zásobovania 

energiou. Táto schéma je určená predovšetkým malým a stredným podnikateľom. 

Špecifickou charakteristikou schém pomoci de minimis je maximálna výška pomoci. 

Táto v prípade jedného príjemcu pomoci nesmie presiahnuť súhrnne 100 000 EUR 

v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov a nesmie presiahnuť 65% 

oprávnených nákladov projektu. Pomoc sa realizuje prostredníctvom nenávratých 

finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu SR. 

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo hospodárstva SR  

Ďalšie programy MH SR sú napr. Dotácie na podporu výskumu a vývoja, Príspevky na 

podporu rozvoja spracovania a využívania drevnej suroviny a iné. 
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Programy Európskej únie 

Príspevok Európskej únie pre projekty energetickej efektívnosti a obnoviteľných 

zdrojov energie pre Slovensko činil medzi rokmi 1993 až 1998 približne 269 miliónov 

Sk. Od roku 1999 Slovensko prispieva do rozpočtu viacerých programov Európskej 

únie a preto bolo už odvtedy spôsobilé predkladať návrhy na financovanie, ako 

ktorýkoľvek členský štát. Dva programy SAVE (projekty o energetickej efektívnosti) a 

piaty rámcový program (výskum, vývoj a demonštrovanie energetických technológií) 

financovali najväčší počet slovenských projektov – viď tabuľka 4. (KWI Consultant 

Architects Engineers, 2002, s.39)54 

 

 

V roku 2003 sa začal nový program s názvom Energia pre inteligentnú Európu na roky 

2003 - 2006, s podstatným nárastom rozpočtu, okolo 250 mil. EUR. Tento program 

zahŕňa programy Save (energetická efektívnosť), Altener (obnoviteľné zdroje energie), 

Steer (energia v doprave) a Coopener (spolupráca s rozvojovými krajinami). 

V súčasnosti je pre slovenské organizácie k dispozícii aj financovanie technologického 

rozvoja pod 6. Rámcovým programom Európskej komisie. Oba programy spolu úzko 

súvisia. Väčšina projektov v rámci týchto programov získa iba čiastočnú podporu, 

obyčajne do 50% celkových nákladov. 

 

Po pristúpení do Európskej únie získalo Slovensko prístup k štrukturálnym fondom a 

energetické projekty tak môžu prostredníctvom nich žiadať o podporu pre propagáciu 

obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti, budovanie kapacít, školenie 

profesionálov a sprievodné opatrenia, atď.  

                                                 
54 KWI CONSULTANT ARCHITECTS ENGINEERS et al.: Energy Efficiency & Renewable Energy 
Policy 2002 – 2012, 2002 

Tabuľka 4: Zapojenie SR do programov Európskej únie [mil. Sk] 

Program 1999 2000 2001 Spolu 

SAVE 62,3 70,5 72 200,8 

5. Rámcový program 68,0 110,0 161 339,0 

Zdroj: KWI Consultant Architects Engineers, 2002, s.39 
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Od roku 1989 existuje iniciatíva Ineterreg s cieľom zabezpečiť štátne hranice tak, aby sa 

nestali bariérou pre rovnomerný vývoj a intergráciu európskeho územia. Už od roku 

1995 (integrácia programu Phare) spolupracuje v rámci tohto programu pohraničný 

región Slovensko – Rakúsko, pričom jedným z cieľov je aj udržateľný rozvoj. 

Financovaný je prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

 

Medzinárodná podpora 

International Energy Agency podporuje implementačné opatrenia v oblasti energetickej 

efektívnosti, ktoré umožňujú spoluprácu medzi krajinami a zlepšenie dostupných 

energetických technológií: CADDET (Centrum pre analýzu a šírenie ukážkových 

energetických technológií) a GREENTIE (databáza dodávateľov technológií 

podporujúcich zníženie skleníkových plynov). Technológie sa týkajú oblasti budov, 

kombinovanej výroby tepla a elektriny, energetického manažmentu, priemyselných 

technológií, osvetlenia, dopravy atď. 

 

3.1.5 Očakávania do budúcnosti 

Slovensko sa nachádza v situácii, kedy je potrebné prehodnocovať budúcu stratégiu 

zabezpečovania energie. Je potrebné dostavať dva bloky jadrovej elektrárne Mochovce 

a politickým rozhodnutím budú odstavené dva bloky elektrárne V1 v Jaslovských 

Bohuniciach ešte pred uplynutím ich technickej životnosti (v roku 2006 a v roku 2008). 

Z environmentálnych dôvodov budú musieť byť po roku 2006 odstavené aj bloky 

tepelných elektrární (3 a 4 v Elektárni Nováky B a 3 a 4 v Elektárni Vojany), u ktorých 

vzhľadom na ich životnosť realizácie rekonštrukcie pre splnenie emisných limitov je 

ekonomicky neefektívna. 

 

Vyrovnanú bilanciu medzi dovozom a vývozom elektrickej energie dosiahlo Slovensko 

v roku 1999. V rokoch 2001 a 2002 sa stalo výrazným exportérom elektrickej energie, 

ale už  v roku 2003 pokleslo saldo medzi dovozom a vývozom a v roku 2004 vzhľadom 

na predpokladané veľké dovozy elektrickej energie na Slovensko spôsobené rýchlym 

otvorením trhu, bude bilancia dovozu a vývozu vyrovnaná. Grafy na obr. 13 a 14 

ilustrujú bilanciu elektriny, vzhľadom na vyraďovanie a nahrádzanie zdrojov. 
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Obr. 13: Bilancia elektrickej energie 
SR s postupným vyraďovaním zdrojov 

 
 

Obr. 14: Bilancia elektrickej energie SR 
s postupným nahradzovaním zdrojov 

 

 

 
Zdroj: Návrh energetickej politiky SR, 200455  Zdroj: Návrh energetickej politiky SR, 2004 

 

- V nasledujúcich desiatich rokoch má byť z výrobnej základne SR vyradených 

1794 MW, ktoré v súčasnosti vyrábajú okolo 8090 GWh. Tento pokles 

predstavuje 22 % pri výkone a až 25 % z výroby oproti roku 2003. Preto budúci 

rozvoj je potrebné zamerať na náhradu týchto výrobných kapacít. 

- Pri plne liberalizovanom trhu s elektrinou je možné očakávať, že časť spotreby 

bude pokrytá dovozom. Rizikom však zostane zabezpečenie elektrickej energie 

v dostatočnom množstve a požadovanom čase. 

- U blokov EVO 3, 4 z dôvodu progresívneho nárastu poplatkov za znečisťovanie 

ovzdušia  budú v rokoch 2005 a 2006 poplatky také vysoké, že bloky budú 

prevádzkované s nízkym využitím s tým, že do konca roku 2006 budú musieť 

byť odstavené. 

- Podľa vývoja cien elektriny na burzách je zrejmé, že cena elektriny v prípade jej 

nedostatku enormne narastá. Vzhľadom na uvedené sa dá očakávať, že 

v budúcich rokoch v dôsledku vyraďovania existujúcich a nedostatočného 

budovania nových zdrojov môže nastať v Európe deficit výroby, ktorý spôsobí 

výrazný nárast ceny elektriny. (Návrh energetickej politiky SR, 2004) 

 

                                                 
55 Návrh energetickej politiky SR, 2004  
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Podľa dostupných bilancií výkonov vývozu a dovozu elektriny v európskych krajinách, 

možno očakávať, že po vyčerpaní súčasných rezervných kapacít okolo roku 2010 bude 

deficit výroby elektriny. Tento predpoklad vystríha pred spoliehaním sa na dovoz lacnej 

elektriny. Preto jednou dôležitou prioritou je minimalizácia závislosti na dovoze 

elektriny v dlhodobom výhľade. 

Vzhľadom na dominantný podiel fosílnych palív a jadrovej energetiky, odborníci 

vylučujú výrazný význam obnoviteľných zdrojov na úrovni Slovenska. Napriek tomu 

existuje pre určitý typ prevádzok potenciál pre vyžitie prebytku energetického zdroja 

pre zabezpečenie sa energiou na lokálnej úrovni. O možnosti úspor efektívnym 

využívaním energie a pri výstavbe môžeme hovoriť takmer u všetkých. Zo strany 

Európskej únie, ale aj od slovenskej vlády a rôznych podporných organizácií, je možné 

získať rady a pomoc pri realizácií a plánovaní optimálnych stratégií a opatrení. 

Dôležitým aspektom je zmena uhlu pohľadu a pozrieť sa aj stranu spotreby – hľadať 

možnosti ako kompenzovať očakávaný pokles výroby energie aj znižovaním/ 

zefektívňovaním jej spotreby.  

 

 

3.2 Rakúsko 

 

3.2.1 Základné parametre 

Rakúsko je federáciou deviatich provincií a zodpovednosť za energetickú politiku je 

zdieľaná medzi provinciami a federálnou vládou. Už v deväťdesiatych rokoch si 

zodpovední činitelia uvedomovali negatívne vplyvy globálnych klimatických zmien ako 

dôsledok znečisťovania ovzdušia skleníkovými plynmi a vyvíjali viaceré aktivity na 

zlepšenie situácie. 

Z tabuľky 5, ktorá porovnáva energetickú náročnosť Rakúska a Slovenska, je zrejmé, že 

v nominálnych hodnotách tohto ukazovateľa je medzi oboma krajinami priepastný 

rozdiel. Kým v Rakúsku bolo spotrebovanej v roku 2002 na výrobu 1000 EUR hrubého 

domáceho produktu 147,2 kgoe energie, Slovensko na produkciu toho istého množstva 

HDP spotrebovalo až 964,8 kgoe, teda 6,55-násobne viac. Pozitívnejší je celkový trend, 

pretože za posledné desaťročie si Rakúsko udržiava pomerne rovnakú energetickú 

intenzitu, zatiaľ čo Slovensko ju v tom istom intervale znížilo až o 32%. 
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Tabuľka 5: Energetická náročnosť v SR a v Rakúsku 

kgoe/1000 
EUR 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Rakúsko 147,2 148,4 145.0 148,9 154,4 151,8 148,2 143,8 138,3 150,5 147,2 

Slovensko 1426 1256 1164 1123 1020 1025 967,6 946,5 926,4 999,3 964,8 

Zdroj: Eurostat 

 

Rakúska vláda sa zaviazala do obdobia rokov 2008-2012 znížiť emisie skleníkových 

plynov o 13% v porovnaní s rokom 1990. S cieľom dosiahnuť tento ambiciózny cieľ 

vláda prijala stratégiu „Austrian Climate Strategy 2008/2012“. Ako podporné nástroje 

využíva Rakúsko rôzne propagačné trhové nástroje: daňové úľavy a zvýhodnenia, 

podpory na výstavbu energeticky a ekologicky vhodných budov, agro-ekonomickú 

pomoc a podporu výskumu a vývoja v danej oblasti. (Federal Ministry of Economic and 

Labour, 2003)56  

Hlavné ciele a zásady rakúskej energetiky, spoločné pre zainteresované subjekty sú: 

• zabezpečiť dodávku energie; 

• integrovať energetickú, environmentálnu a sociálnu politiku; 

• zlepšiť energetickú efektívnosť a propagovať využívanie obnoviteľných zdrojov 

energie; 

• zaviesť viac trhových praktík do odboru energetiky, predovšetkým do 

elektorenergetiky; 

• vyvinúť nadväznosť a reakciu na medzinárodný rozvoj (E.V.A., 2001).57 

 

Rakúska vláda je známa tým, že neschvaľuje prevádzkovanie jadrových elektrární. 

Väčšina elektrickej energie sa vyrába vo vodných elektrárňach, ďalej v tepelných 

elektrárňach spaľujúcich drevo, zemný plyn, biogénne horľaviny, ropu, uhlie a horľavý 

odpad. Podrobné dáta sú uvedené v prílohe C. 

 

Bezpečná, trvale udržateľná a sociálne vyrovnaná dodávka energie bola už niekoľko 

desaťročí v popredí rakúskej energetickej politiky. Nástrojom bola permanentná 

propagácia obnoviteľnej energie, spolu s rozvinutým racionálnym využívaním energie. 
                                                 
56 Federal Ministry of Economics and Labour, Department of Energy and Mining: Renewable Energy in 
Austria, 2003 
57 E.V.A. : Electricity, 2001  
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Od polovice 70-tych rokov sa podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej výrobe energie 

zvyšoval a v roku 2001 dosiahol 22,65%. Najdôležitejší vplyv má hydroenergia s 11,7% 

podielom a zvyšných cca 11% tvoria biogénne palivá – predovšetkým biomasa. 

(European Commission DG TREN, 2004, s.81) 58 

Rakúsko je v súčasnosti lídrom medzi krajinami, zakladajúcimi ich výrobu energie 

primárne na environmentálne vhodných zdrojoch. Relatívnym podielom obnoviteľných 

zdrojov na spotrebe energie sa Rakúsko nachádza po Švédsku a Fínsku, pri podiele 

obnoviteľnej energie na výrobe je krajina na čele EÚ. Okrem vládnej podpory 

obnoviteľných zdrojov, je nezanedbateľné aj tradične vysoké environmentálne 

povedomie obyvateľstva. (Federal Ministry of Economics and Labour, 2003)59 

Transformácia smernice 96/92/EC o otvorení trhu s elektrinou do národného práva, 

znamenalo v roku 1998 rozsiahlu reformu rakúskeho energetického zákona. Zákon bol 

v roku 2000 novelizovaný a od 1. októbra 2001 sa začala úplná liberalizácia. Boli tiež 

adaptované rámcové podmienky pre eko-elektrinu (biomasa, bioplyn, geotermálna 

energia, veterná a solárna energia), ktoré významne zlepšili situáciu v tejto oblasti. Pre 

malé vodné elektrárne bola predstavená nová konkurenčne orientovaná substitučná 

schéma – obchodovanie zo zelenými certifikátmi. (E.V.A., 2001) 60 

Rakúska vláda uvítala aj smernice Európskej únie o podpore obnoviteľných zdrojov 

(2001/77/EC) a o podpore biopalív v doprave (2003/30/EC). Rakúsko sa v oblasti 

obnoviteľných zdrojov zapojilo aj do programu pohraničnej spolupráce Interreg. 

(Federal Ministry of Economics and Labour, 2003) 

 

 

3.2.2 Legislatívny rámec 

V júli 2000 rakúsky parlament schválil novelu zákona o elektrickej energii, ktorá 

znamenala 100% otvorenie trhu do októbra 2001. Na základe tohto rámca, každá 

z provincií prijala implementáciu zákona. Medzi otvorením trhu na minimálnej úrovni, 

ktoré požadovala smernica 96/92/EC vo februári 1999 a úplnou liberalizáciu trhu 

s elektrinou tak uplynulo iba 2 a pol roka. V roku 2002 Rakúsko úplne liberalizovalo aj 

                                                 
58 EUROPEAN COMMISSION DG TREN: European Union: Energy & Transport in Figures, 2004 
59 Federal Ministry of Economics and Labour: Renewable Energy in Austria, 2003 
60 E.V.A. : Electricity, 2001 
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trh s plynom. Rakúsko deklaruje podporu využívania obnoviteľnývch zdrojov 

v dokumente „Rakúska stratégia trvalej udržateľnosti“, nadväzne naň vláda v spolupráci 

s provinciami prijala „Rakúsku klimatickú stratégiu 2008/2012“. 

 

„Eco-Power Act“ z roku 2002, ktorý nadväzuje na „Electricity Act“ z roku 2000 si 

ukladá pomerne náročné ciele, zamerané na energetickú efektívnosť a využívanie 

obnoviteľných zdrojov: (E.V.A., 2001)61 

• navrhnutie troch nezávislých kontrolných oblastí;  

• formulácia vyrovnaných skupín – virtuálne skupiny producentov 

a spotrebiteľov tak, aby bola vyrovnaná bilancia medzi spotrebou a výrobou 

v reálnom čase; 

• vytvorenie dvoch clearingových agentúr, zodpovedných za transakcie 

a cenotvorbu; 

• zákaz importu energie z tretích krajín, kde výroba energie nezodpovedá 

prijateľnému stavu, ak nemôžu dokázať primerané nakladanie s odpadmi, alebo 

ak má negatívny vplyv na zdravie;  

• zavedenie certifikátov pre malé vodné elektrárne (do 10 MW) – do roku 2008 

má tvoriť energia z malých vodných elektrární 9% všetkých dodávok;  

• povinnosť kupovať eko-energiu (okrem vodnej) – do roku 2008 sieťoví 

operátori musia preukázať, že minimálne 4% finálnej spotreby energie 

pochádza zo „zelených“ generátorov; 

• labelling – štítkovanie dodávok energie pre konečných spotrebiteľov; 

• zavedenie novej kontrolnej autority „Elektrizitäts-Control Commission and 

Elektrizitäts-Control GmbH“; 

 

Medzi ciele a priority spomínaného Elektrického zákona 2000 patrilo aj nasledujúce: 

(E.V.A., 2001)  

• poskytovať elektrinu vysokej kvality za prijateľnú cenu pre rakúske domácnosti 

a podniky; 

• vytvoriť trhové podmienky pre sektor energetiky v súlade s primárnym právom 

EÚ a princípmi vnútorného trhu; 

                                                 
61 E.V.A. : Electricity, 2001  



 

 56 

• naďalej zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov energie vo výrobe energie 

(78,1% elektriny z OZE).  

 

Labelling - dodávatelia energie v Rakúsku sú povinní označiť spotrebiteľom na účte 

relatívny podiel primárnych zdrojov energie, ktoré boli použité na výrobu nimi 

spotrebovanej energie. Za správnosť poskytovanej informácie je zodpovedná vláda 

provincie a ak dodávateľ neuvedie správne údaje, musí zaplatiť pokutu, resp. v prípade 

recidívy stratí licenciu dodávať energiu. (E.V.A., 2001) 

Príklad štítku: 

Vaša elektrina bola vyrobená z: 

  

...% Eko-elektriky 

...% Vodnej energie 

...% Plynu 

...% Ropy 

...% Uhlia 

...% Jadrovej energie 

...% Iného zdroja 

...% 

 

Európskeho mixu podľa UCTE 
(...% vodnej energie 
 ...% jadrovej energie 
 ...% fosílnych palív) 

Spolu 
100%  

 

 

3.2.3 Inštitucionálny rámec 

Rakúska energetická politika je do značnej miery decentralizovaná a mnoho právomocí 

federálnej vlády je prenesených na „Länder“ – samosprávu provincií. Trh s elektrinou je 

od roku 2001 úplne liberalizovaný, v krajine nie je dominantný výrobca elektriny ako 

napr. Slovenské elektrárne, a.s. na Slovensku. V Rakúsku však pôsobí mnoho inštitúcií, 

ktoré sa zaoberajú analýzou, plánovaním, implementáciou či kontrolou energetickej 

politiky – na európskej, národnej i regionálnej úrovni.  
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Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (Federálne ministerstvo hospodárstva 

a práce) 

Ministerstvo plní funkciu najvyššieho orgánu pre komunikáciu a disemináciu 

informácií, aplikáciu európskych právnych aktov a koordináciu národnej energetickej 

politiky. K záujmom ministerstva patrí podpora podnikania, zamestnanosti, pozitívny 

vývoj národných hospodárskych ukazovateľov pri udržiavaní a podpore globálne 

konkurenčného stavu životného prostredia. 

 

Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft Umwelt und Wasserwirtschaft 

(Federálne ministerstvo lesníctva, poľnohospodárstva, životného prostredia a vodného 

hospodárstva) 

Ministerstvo plní podobnú funkciu ako slovenské Ministerstvo životného prostredia, je 

najvyšším orgánom štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia a s ním 

súvisiacich problémov, programov, príslušnej legislatívy a prípadných otázok. Zaoberá 

sa klimatickými zmenami, ochranou biodiverzity, zachovaním prírodných zdrojov 

a trvalo udržateľným rozvojom.  

 

E.V.A.  

Funkciu národnej energetickej agentúry v Rakúsku plní organizácia E.V.A. – 

Energieverwertungsagentur nedávno premenovaná na Österreichische Energieagentur. 

E.V.A. je nezisková organizácia, zaoberajúca sa energetickým výskumom a politikou. 

Jej poslaním je propagácia efektívneho využívania energie, energetických úspor a 

stimulácia využitia obnoviteľných zdrojov energie a inovatívnych technológií. E.V.A. je 

primárnym partnerom federálnej vlády v jej snahách dosahovať určené ciele 

energetickej politiky. Pôsobí tiež pre svojich členov ako clearingový dom a kooperačná 

platforma pre príslušné národné a medzinárodné činnosti.  

 

Oberösterreichischer Energiesparverband  

O.Ö. Energiesparverband je regionálna energetická agentúra s cieľom propagácie 

energetickej efektívnosti, obnoviteľných energetických zdrojov a nových čistých 

technológií v Hornom Rakúsku, so sídlom v Linzi. Hlavnou cieľovou skupinou aktivít 
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sú domácnosti, obchodné spoločnosti, priemysel a asociácie energetických 

profesionálov. Partnerskou oraganizáciou E.S.V. v Českej republike je Energy Centre 

České Budějovice. 

 

3.2.4 Podporné programy 

V rámci rakúskej politiky trvale udržateľného rozvoja, už pred mnohými rokmi bol 

predstavený ekologicky orientovaný daňový systém. Od roku 1996 bola zavedená daň 

na elektrinu a zemný plyn, pričom približne 12% z daňových príjmov bolo 

redistribuovaných pre provinčné vlády na podporu energetických úspor 

a environmentálnych opatrení, vrátane propagácie OZE. Od roku 2003 sa zvýšili daňové 

sadzby pre menej ekologické palivá – benzín s vyšším obsahom síry, ťažké a stredne 

ťažké oleje a zaviedla sa daň na uhlie. Energetická daň sa diskutovala aj v slovenskej 

politike. 

V súvislosti s „Eco-power Act“ provincie dostali finančné prostriedky určené pre 

projekty propagujúce nové technológie na ekologickú výrobu elektriny. Rozpočet pre 

rok 2003 dosiahol 25 mil. EUR, v roku 2004 približne 15 mil. EUR a pre rok 2005 je 

naplánovaných 7 mil. EUR.  

Rakúska federálna vláda v spolupáci s provinciami využíva mnoho propagačných 

nástrojov s cieľom uvedenia obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti na trh 

a medzi širokú verejnosť: daňové zvýhodnenia, dotácie výstavby ekologických 

a energeticky efektívnych budov, finančná pomoc pre priemysel a obchod.  

Ďalšou významnou oblasťou je výskum a vývoj. Po prvý krát sa objavil „Rakúsky plán 

energetického výskumu a technológie“ v roku 1974, odvtedy bol viackrát 

modifikovaný. Verzia z roku 2002 sa sústreďuje na bioenergetické a hydro- 

technológie, systém dodávok elektriny s minimálnym vplyvom na klímu a využívanie 

OZE v priemysle a doprave. Tabuľka 6 ilustruje finančnú podporu, ktorá bola 

v Rakúsku vynaložená na výskum a vývoj v oblasti energetiky. Obnoviteľné zdroje 

predstavujú viac ako 25% výdavkov. (Federal Ministry of Economics and Labour, 

2003)62 

 

                                                 
62 Federal Ministry of Economics and Labour: Renewable Energy in Austria, 2003 
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Rakúsko je členom Európskej únie od roku 1995 a veľkú časť svojej súčasnej 

energetickej infraštruktúry financovalo aj prostredníctvom rozpočtových programov 

EÚ. Rakúsko explicitne uvítalo prezentáciu Bielej knihy o obnoviteľných zdrojoch 

energie v roku 1997 a následný akčný plán Európskej únie. Krajina využívala a aktívne 

participovala na energetických častiach rámcových programov EÚ ako aj na 

programoch SAVE, Altener a.i. V súčasnosti majú projekty možnosť využívať podporu 

cez program „Inteligentná energia pre Európu“. Samozrejme je Rakúsko zapojené aj do 

schémy obchodovania s emisiami CO2 – „Joint Implementation“ a je jedným zo 

zakladajúcich členov International Energy Agency. Programy Európskej únie 

a programy medzinárodnej podpory sú takmer totožné ako tie pre Slovensko, opísané 

v časti 3.1.4. 

 

3.2.5 Očakávania do budúcnosti 

Rakúsko je v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie lídrom (najmä 

využívaním hydroenergie a biomasy). Mnohé obce a mestá v Rakúsku sú už čiastočne 

alebo úplne sebestačné vo výrobe tepla aj elektriny z obnoviteľných zdrojov, najmä 

drevnej biomasy, slamy, vodnej, veternej a slnečnej energie a ich kombinácie. 

Využívanie týchto zdrojov im nielen šetrí značné finančné prostriedky, ale prináša aj 

tvorbu nových pracovných miest a prispieva k ochrane ovzdušia, čo je dôležitý faktor 

pre rozvoj cestovného ruchu. Očakáva sa ďalší rozvoj a zvyšovanie podielu OZE aj 

prostredníctvom nových inovatívnych technológií v súlade s cieľmi uvedených 

národných akčných plánov (fotovoltarika, veterná energia, biomasa,...). 

Krajina je tiež európskym priekopníkom v oblasti energetickej efektívnosti, úspor 

energie a implementácie nových technológií. Kladné i negatívne skúsenosti z tejto 

oblasti môžu účastníci zdieľať s ostatnými krajinami s cieľom optimalizácie 

financovania výskumu a vývoja.Nadšenie pre trvalo udržateľný rozvoj je spoločným 

Tabuľka 6: Verejné výdavky na energetický výskum v Rakúsku [mil. EUR] 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

energetický výskum spolu 24,1 24,3 25,7 27,4 26,5 23,3 29,9

z toho výskum 
obnoviteľných zdrojov 7,8 6,1 7,4 9,8 9,2 6,5 7,9

Zdroj: Federal Ministry of Economics and Labour, 2003
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znakom vlády, občanov a aj priemyselných podnikov. V oblasti energetickej politiky je 

krajina vzorom pre celú Európu i svet, nie všetky krajiny však majú natoľko priaznivé 

prírodné i sociálne, technologické, politické a ekonomické podmienky.  

Aj v Rakúsku má celková spotreba energie rastúci charakter, v priemysle sa však 

dokázali realizovať pomerne veľké energetické úspory a krajina stabilizovala aj emisie 

CO2. Intenzita konkurencie na energetickom trhu je v prostredí úplnej liberalizácie 

pomerne vysoká a účastníci sa musia snažiť ponúkať kvalitné a optimálne služby. 

Výskum a vývoj sa orientuje predovšetkým na technológie ochrany podnebia (v snahe 

dosiahnuť ciele Kjótskeho protokolu). Rakúsko sa snaží integrovať svoje činnosti do 

Európskych programov, optimalizovať financovanie a deliť sa o skúsenosti, a tak 

minimalizovať riziko neekonomického a nerealistického vývoja. 

V dolnorakúskom meste Wels každoročne začiatkom marca prebieha 

„Energiesparmesse“ - výstava spojená s veľtrhom a konferenciou o udržateľnej energii. 

Ide o najväčšiu európsku konferenciu, ktorá propaguje využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie a energetické úspory. Súčasťou podujatia je aj výstava technológií a 

systémov využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktorú denne navštívi až 100-tisíc 

návštevníkov. Práve tu sa objavujú revolučné myšlienky a predstavujú nové 

technológie, z ktorých niektoré sa stanú neskôr bežnou praxou. 
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4 Možnosti uplatnenia energetickej efektívnosti a alternatívnych 

zdrojov energie na podnikovej úrovni 

 

Energetická efektívnosť sa zameriava na redukciu spotreby energií a zníženú produkciu 

odpadov, pričom kladie dôraz na ekonomiku. Primárnym cieľom je maximalizácia 

získanej hodnoty pre spotrebiteľa pri trvalo udržateľnom využívaní zdrojov. Pod 

energetickou efektívnosťou nemožno chápať obmedzovanie sa alebo znižovanie 

životného štandardu.  

Zvyšovanie energetickej aj materiálovej efektívnosti je veľmi zaujímavá téma, najmä v 

období zvyšovania cien energie a surovín. Organizácie (výrobné podniky, ubytovacie a 

stravovacie zariadenia,...), majú častokrát obrovský potenciál na znižovanie spotreby 

vstupov. Ďalšou veľkou oblasťou na dosiahnutie úspor je nevyrábanie odpadov. V 

mnohých prípadoch si manažment organizácie už uvedomil potrebu vyrábať efektívne, 

bez zbytočného plytvania surovinami. Niektoré subjekty potrebujú pomoc odborníkov 

pri realizácii príslušných opatrení a sú mnohí, ktorí ešte neuznali vplyv energetickej 

efektívnosti na výkonnosť ich organizácie. Nejasné rozdelenie právomocí, 

zodpovedností a chýbajúca flexibilita v organizáciách bývajú najčastejšími prekážkami 

pre proces energeticky efektívnych zmien. 

Inou možnosťou, ako viesť organizáciu v súlade s princípmi trvalo udržateľného 

rozvoja je v určitých prípadoch využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Bédi vo 

svojej publikácii (1998)63 uvádza komplexný popis alternatív ku klasickým palivám. 

Slnečná energia dokáže poskytnúť všetko, čo od energie požadujeme: teplo, elektrinu na 

prevádzku, ale aj palivá pre motorové vozidlá. To všetko je možné vyrobiť 

prostredníctvom slnečnej energie a energie z nej pochádzajúcej - biomasy, veternej 

alebo vodnej energie. Priamo je možné slnečné žiarenie využívať napríklad slnečnými 

kolektormi na prípravu teplej vody alebo fotovoltaickými článkami na výrobu 

elektrickej energie. Nepriamo sa dá slnečná energia využívať, vo forme spaľovania 

biomasy, vodnej či veternej energie. Iným potenciálnym zdrojom, ktorý sa často 

zaraďuje medzi zdroje obnoviteľné, je geotermálna energia. Tá pochádza z horúceho 

jadra Zeme, ale vzhľadom na jej obrovské zásoby pod zemským povrchom, je možné 

považovať geotermálnu energiu za zdroj nevyčerpateľný.  

                                                 
63 BÉDI E.: Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku, 1998  
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4.1 Optimálne využívanie energie 

 

Cieľom úspor energie nie je zamedziť jej využívanie, ale zamedziť zbytočné plytvanie 

energiou, znížiť straty pri jej využívaní a prenose od zdroja k spotrebiteľovi, ako aj 

zvýšiť energetickú produktivitu z jednotky spotrebovanej energie. Klukan (2004)64 

uvádza niekoľko presvedčivých faktov, ktoré podporujú zavádzanie energetickej 

efektívnosti. „Podľa súčasných odhadov priemerné náklady v členských štátoch EÚ na 

úsporu 1 kWh elektriny predstavujú cca 2,6 eurocentov, pričom priemerná cena 

elektriny je cca 3,9 eurocentov/kWh. Nerealizovaný potenciál energetických úspor 

vplyvom trhových bariér sa v súčasnosti odhaduje na 17% celkovej spotreby 

v priemysle, 22% v domácnostiach a terciálnom sektore a 14% v doprave. Podľa štúdie 

SAVE je pri ročných úsporách v objeme 1%, možné dosiahnuť čistý ekonomický prínos 

až 10 mld. EUR a redukciu emisií v objeme 230 mil. Mt CO2 v priebehu 10 rokov“. 

Jednou z bariér využívania príslušných opatrení je tzv. „investor-user dilema“, kde 

vlastník a prevádzkovateľ zdroja energie nie je konečným spotrebiteľom a nemá preto 

motiváciu investovať do efektívnejších zariadení, keďže konečné náklady znášajú jeho 

nájomcovia, resp. odberatelia. Riešením by podľa Klukana (2004) mohlo byť aj prijatie 

smernice o energetickej efektívnosti.  

 

Organizácia môže zvýšiť svoju konkurencieschopnosť v zmysle efektívneho využívania 

vstupov a eliminácie odpadov, čím ďalej vplýva na verejnú mienku a získava si 

zákazníkov. Publikácia o trvalo udržateľom rozvoji (REC, 2001, s.93)65 uvádza 

niekoľko rád, ako môže prispieť podnik alebo podnikateľ k dosiahnutiu a udržiavaniu 

vysokej kvality životného prostredia, ochrane a racionálnemu využívaniu prírodných 

zdrojov. Nezanedbateľný však je aj pozitívny efekt na samotnú organizáciu, najmä 

z dlhodobého hľadiska. Ďalšie konkrétne rady, čo je možné uviesť do praxe 

v podnikoch pre dosiahnutie efektívnosti produkcie ponúka aj príručka ENEDIS 

(2004)66. 

• využívať moderné technológie a zariadenia s nízkou energetickou a surovinovou 

náročnosťou;  
                                                 
64 KLUKAN J.: Návrh smernice o energetickej efektívnosti a energetických službách, 4.5.2004 
65 REC Slovensko: Trvalo udržateľný rozvoj – výzva pre Slovensko, 2001 
66 ENERGETICKÉ CENTRUM BRATISLAVA: Vzdelávanie v oblasti životného prostredia cez 
implementáciu programov úspory energie v školách – ENEDIS, 2004 
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• budova podniku by mala byť riadne a efektívne osvetlená, izolovaná a vetraná; 

• znižovať energetickú náročnosť výroby a zabezpečovať označovanie 

„environmentálne priaznivých“ výrobkov; 

• diverzifikovať výrobu energie, uprednostňovať využívanie obnoviteľných 

zdrojov; 

• zavádzať moderné technológie ochraňujúce životné prostredie, znižovať 

produkciu škodlivín do ovzdušia, vody, pôdy; 

• suroviny by mali byť zbavené nebezpečných látok (vyrobené bez pomoci 

genetického inžinierstva a pesticídov a nemali by obsahovať ťažké kovy); 

• odpad by mal byť produkovaný v čo najmenšom množstve a mali by byť využité 

kvalitné technológie na jeho spracovanie (napr. na čistenie použitej vody 

v textilných závodoch); 

• pracovníci by mali byť prispievať k redukcii odpadu na ich pracovnom mieste 

a v jedálňach, využívať len potrebné množstva vody, osvetlenia, papiera a iných 

zdrojov; 

• balenie a preprava výrobkov by tiež mala byť pre životné prostredie čo 

najpriaznivejšia (viac recyklovateľných materiálov pre balenie, väčšie balenia 

namiesto menších, etanol alebo nafta ako palivo pri autách). 

 

 

4.2 Obnoviteľné zdroje 

 

Slovensko je z 90% závislé na dovoze primárnych energetických zdrojov, pričom 

zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov, by sa táto závislosť podľa Vargovej (2002, 

s.5)67 mohla znížiť. Autorka uvádza, že vyššie využitie týchto zdrojov pri výrobe 

energie by sa prejavilo na znížení negatívneho vplyvu na životné prostredie, pribudnúť 

by mohlo takmer 5000 nových pracovných príležitostí spojených s implementáciou 

a prevádzkovaním. Približne rovnaký počet pracovných miest by vznikol pri vývoji, 

projekcii, poradenstve, obchode, výrobe a subdodávkach. 

                                                 
67 VARGOVÁ I.: Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku, 2002 
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Často opakovaný argument, že energia získaná z obnoviteľných zdrojov je drahšia ako 

energia z fosílnych palív, má obmedzenú platnosť a to len v podmienkach kedy je 

poškodzovanie životného prostredia v dôsledku spaľovania fosílnych palív bezplatné. 

Niektoré z týchto palív ako napr. drevo, bioplyn, veterná energia sú už dnes schopné vo 

viacerých rozvinutých krajinách (SRN, Rakúsko, Švédsko a i.) konkurovať klasickým 

palivám. Ukazuje sa, že aj tie najdrahšie spôsoby výroby energie, napr. fotovoltaickými 

článkami, by sa po započítaní externých nákladov do cien a pri ich masovom využívaní 

stali cenovo porovnateľné s tými palivami, ktoré využívame dnes. (Bédi, 1998, s.4) 68 

Obrovské pole pôsobnosti obnoviteľných zdrojov sa vytvára najmä pri presadzovaní ich 

vyššieho podielu na výrobe tepla. Na rozdiel od elektrickej energie výroba tepla je 

podstatne viac decentralizovaná. Navyše teplo z obnoviteľných zdrojov sa dá vyrábať 

investične oveľa lacnejšie ako elektrina. Decentralizovaná výroba tepla z obnoviteľných 

zdrojov energie, v miestach kde sa dajú efektívne nahradiť fosílne palivá, by sa mala 

stať jednou z priorít SR, lebo na ich rozvoj má dobré prírodné a technické predpoklady. 

K výhodám obnoviteľných zdrojov energie patrí ich CO2 neutrálnosť, podpora trvale 

udržateľného rozvoja, pridaná hodnota v regionálnom aspekte, šanca na otvorenie 

nových trhov a explicitne pozitívny efekt na zamestnanosť ako aj privilegované 

postavenie obnoviteľných zdrojov na vnútornom trhu EÚ. V Južnej Amerike sa dnes 

bežne využíva lieh, vyrobený z poľnohospodárskych plodín, na pohon dopravných 

prostriedkov. Naopak v ČR sa prebytok pšenice plánuje spáliť. 

 

Je však potrebné si uvedomiť, že obnoviteľné zdroje predstavujú iba doplnok ku výrobe 

energie inými zdrojmi a sú efektívne využiteľné iba v limitovaných podmienkach. 

V závislosti od konkrétnej polohy, prihliadajúc na prírodné podmienky a zameranie 

regiónu je možné uvažovať a prípadne výhodne využívať niektoré z alternatívnych 

zdrojov energie. Investície do maximalizácie podielu obnoviteľnej energie sú 

z niekoľkých dôvodov aj sporné. Nie všetci odborníci súhlasia so stupňom 

environmentálnych škôd pripisovaných fosílnym palivám. Ďalším dôvodom je, že 

spotrebovávanie fosílnych palív významne prispieva k ekonomickému rastu a 

zavrhovať fosílne palivá, by mohlo mať v súčasnosti výrazné ekonomické dopady. 
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4.2.1 Biomasa  

Biomasa je poľnohospodársky a lesnícky produkt, rastlinný odpad z poľnohospodárskej, 

lesníckej a potravinárskej priemyselnej výroby a nespracované odpadové drevo a 

odpadový korok. Slnečná energia absorbovaná v biomase môže byť premenená na 

užitočnú formu energie viacerými spôsobmi, napr. spaľovaním, fermentáciou, 

anerobickým vyhnívaním. Ako vhodné palivá sa ponúkajú hlavne drevo, slama, bioplyn 

alebo špeciálne pestované rastliny s krátkym rotačným cyklom. Využiteľný potenciál 

biomasy na Slovensku je znázornený v prílohe D. 

Ak sa namiesto fosílnych palív na vykurovanie využívajú lokálne zdroje biomasy, 

finančné prostriedky zostávajú na miestnej resp. regionálnej úrovni a to so sebou 

prináša ďalšie ekonomické výhody. Biopalivá sa dajú ekonomicky zhodnotiť v miestach 

ich vzniku a poskytujú hlavne na vidieku pracovné príležitosti. Finančné výhody 

domácich biopalív sa akumulujú nielen bezprostredným zvýšením kúpnej sily 

obyvateľstva (zníženie nákladov za vykurovanie, znižovanie nezamestnanosti ako 

výsledok nových výrobných programov pre miestne podniky), ale aj nepriamym 

účinkom pokračujúcich reinvestícií do miestneho hospodárstva - tzv. multiplikačný 

efekt. (Bédi, 1998, s.8)69 

• biomasa je stabilný domáci zdroj palív, ktorého ceny a objem produkcie je 

možné dostatočne presne predpovedať do budúcnosti; 

• dochádza k zhodnoteniu zdrojov, ktoré boli predtým bezcenné (pozn. 

V súčasnosti vznikajú pochybnosti o stabilite biomasy, v súvislosti s prípadom 

v ČR, kde bol enormný dopyt po biomase, ako dôsledok osvety a finančnej 

podpory. Všetok drevný odpad bol odkúpený, pričom stále nenaplnil 

požiadavky dopytu. Drevospracujúci priemysel tak bol motivovaný „vyrábať“ 

odpad.); 

• vzhľadom na nenáročnosť použitých technológií a požiadaviek na infraštruktúru 

dochádza k rozvoju malých prevádzok, priemyslu a obchodu; 

• zníženie emisií CO2 a iných škodlivín napomáha k splneniu medzinárodných 

záväzkov; 

• decentralizácia výroby energie znamená zníženie strát v prenosových trasách; 
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• biomasa môže byť produkovaná a využívaná bez značných investícií do 

technológií, čo má mimoriadny význam pre krajiny s nedostatkom finančného 

kapitálu. 

 

Niektoré biopalivá ako napr. rýchlorastúce rastliny alebo repka olejná, ktoré sú zámerne 

pestované ako zdroj energie, si vyžadujú ľudskú činnosť a vstupnú energiu na ich 

produkciu, čo v konečnom dôsledku zvyšuje náklady na získanú energiu. V týchto 

prípadoch je potrebné starostlivo zhodnotiť energetickú bilanciu a zistiť či energia 

vložená do siatia, žatvy, transportu a spracovania biomasy zabezpečí dostatočný 

energetický zisk. V prípade rýchlorastúcich drevín môže mať pestovanie monokultúr na 

veľkých plochách aj negatívny dopad na životné prostredie. Používanie hnojív a 

pesticídov pri účelovom pestovaní energetických plodín tiež môže ohroziť ekosystémy a 

zapríčiniť zníženie kvality pôdy. Tepelná výhrevnosť rôznych druhov biomasy je 

porovnateľná s tradičnými fosílnymi palivami, ako dokazuje tabuľka č. 7. 

 

Tabuľka 7: Tepelná výhrevnosť niektorých fosílnych palív a biomasy   

Palivo Jednotka 
Energetický obsah 

MJ 
Energetický obsah 

kWh 

Vykurovací olej 1 kg 42 11,7 

Bionafta (MERO) 1 kg 37 10,3 

Zemný plyn 1 m3 30 8,3 

Bioplyn 1 m3 24 6,7 

Čierne uhlie 1 kg 28 7,8 

Drevo suché 
           čerstvé 

1 kg 15 
10 

4,2 
2,8 

Hnedé uhlie 1 kg 12 3,3 

Slama 1 kg 14 3,9 

Zdroj: Bédi, 1998, s.970 

 

Z hľadiska emisie kysličníka uhličitého, ktorý spôsobuje globálne klimatické zmeny, je 

spaľovanie biomasy neutrálne a nemá vplyv na zvyšovanie koncentrácie skleníkových 

plynov v atmosfére. Rastlina totiž počas svojho rastu absorbuje zo vzduchu také 

množstvo CO2, aké sa potom emituje do životného prostredia pri jej spálení, čo je 

najbežnejší spôsob využívania biomasy pre energetické účely. Emisie CO2 zo spaľovania 
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uhlia, ropy a plynu významne prispievajú k narastaniu koncentrácie tzv. skleníkových 

plynov v atmosfére, pretože CO2 v týchto pôvodných biopalivách bol akumulovaný po 

milióny rokov, uvoľňovaný do atmosféry je však v relatívne krátkom období od začiatku 

priemyselnej revolúcie. (Bédi, 1998) 71  

 

Drevo 

Lesy pokrývajú 42% územia Slovenska čím sa stávajú obrovským potenciálom aj z 

hľadiska naakumulovanej energie. Je prirodzené, že pod energetickým potenciálom nie 

je možné chápať zdravé stromy, ktoré majú vyššiu hodnotu ako palivové drevo, ale len 

tzv. drevný odpad, ktorý vzniká úmerne s plochou lesného porastu. Ťažba dreva a jeho 

spracovanie drevospracujúcim priemyslom predstavuje najvýznamnejší zdroj drevnej 

biomasy vhodnej pre energetické účely. Tieto odpady vznikajú v rôznej forme ako napr. 

štiepky, kusové odpady, piliny, tenčina a hrubina po ťažbe, odpady z manipulácie v 

lesných skladoch, pne a korene po celoplošnej príprave pôdy a iné. Drevo aj slamu, 

pokiaľ sú dostupné v malej vzdialenosti (do 15 km) od miesta spotreby energie, je 

možné ekonomicky výhodne využiť v automatizovaných spaľovacích zariadeniach na 

prípravu tepla.  

Drevospracujúci preiemysel vytvára 1 410 tis. ton odpadu ročne. Celková energetická 

hodnota využiteľného odpadu z drevospracujúceho priemyslu je 18,1 PJ. Najväčšími 

producentmi odpadu sú veľké drevospracujúce podniky, ktoré však tento odpad aj 

najčastejšie využívajú na energetické účely. (Návrh energetickej politiky SR, 2004)72) 

 

Bioplyn 

Každá organická hmota po odumretí podlieha rozkladu a ak tento proces prebieha 

účelovo bez prítomnosti kyslíka (tzv. anerobické vyhnívanie) dochádza k vzniku 

bioplynu. Uvedenú reakciu je možné popísať nasledovne: 

BIOMASA + BAKTÉRIE � Bioplyn (CH4, CO2 ..) + ŽIVINY (N, P, K, S,...) 

Bioplyn skladajúci sa hlavne z metánu (60-70%) a kysličníka uhličitého (30-40%) 

predstavuje hodnotné palivo, ktoré je možné využiť tak na výrobu elektriny ako aj na 
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výrobu tepla. Uvedený proces je perspektívny hlavne pre poľnohospodárske družstvá, 

čističky odpadových vôd alebo skládky komunálneho odpadu, kde vzniká tzv. kalový 

plyn. Bioplyn neustále vzniká pri hnití organických odpadov a jeho využitie pre 

energetické účely takto predstavuje jeden z najekonomickejších spôsobov ekologického 

zneškodňovania odpadov. Bioplyn je relatívne čistý zdroj energie, nakoľko pri jeho 

spaľovaní nedochádza k emisiám, ktoré by zaťažovali životné prostredie. Navyše odpad 

z jeho výroby predstavuje kvalitné organické hnojivo. (Bédi, 1998, s.18)73  

Medzi poľnohospodársku biomasu, využiteľnú vo forme bioplynu, patria:  

• zbytky z pestovania a spracovania plodín 

• drevná biomasa z ovocných sadov a viníc 

• exkrementy hospodárskych zvierat – výroba bioplynu 

• odpady z potravinárskeho priemyslu 

V súčasnosti sa mnohé družstvá rušia, alebo transformujú na inú činnosť, preto je 

potenciál zbytkovej poľnohospodárskej biomasy na Slovensku čoraz menší. 

 

Rýchlorastúce rastliny 

Vzhľadom na značnú nadprodukciu poľnohospodárskych produktov v Európe a USA, 

často vyvolávajúcu dotácie farmárom za nevyužívanie pôdy, existuje snaha využiť túto 

pôdu na iné účely. Pre pestovanie energetických rastlín je možné využívať nielen pôdu 

vyňatú z produkcie poľnohospodárskych plodín, ale aj menej kvalitnú pôdu napr. okolo 

ciest. Energetické rastliny je možné využiť na výrobu tepla, elektriny, ale aj kvapalných 

palív použiteľných v doprave (bionafta vyrábaná z repky olejnej).  

Z hľadiska ich širšieho využívania je vopred potrebné zhodnotiť náklady na pestovanie, 

spotrebu a zisk energie. Pre niektoré rastliny ako je napr. repka olejná využívaná len na 

výrobu tzv. bionafty je pomer vloženej a získanej energie veľmi blízky 1 (podľa 

niektorých zdrojov 1,3). Táto hodnota prakticky neopodstatňuje výrobu bionafty. Pre 

rastliny ako je napr. cirok sladký tento pomer však dosahuje až hodnotu 5 (5 krát viac 

energie môžeme získať, v porovnaní s tým koľko energie bolo spotrebovanej na jej 

siatie, hnojenie, žatvu, dopravu a konverziu na užitočné palivá). Z uvedeného vyplýva, 
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že z 1 hektára je v prípade ciroku sladkého možné získať energetický ekvivalent až 11 

ton ropy. (Bédi, 1998, s.24) 74 

Pre energetické "plantáže" je veľmi dôležitá voľba plodiny, ktorá je určovaná mnohými 

faktormi - typom pôdy, spôsobom využitia, možnosťou žatvy a dopravy. Na základe 

doterajších skúseností sa u nás ako najperspektívnejšie energetické rastliny ukazujú 

rôzne rýchlorastúce dreviny určené na priame spaľovanie ako napr. vŕby (Salix), rastliny 

spracovateľné fermentáciou na výrobu etanolu a rastliny bohaté na olej a vhodné na 

výrobu bionafty ako napr. repka olejná. Perspektívny zdroj palivovej biomasy tvoria 

energetické porasty topoľa, vŕby, agátu, osiky, jelše a iné. Energetický potenciál 

jednotlivých druhov rýchlorastúcich rastlín je vyčíslený v tabuľke č. 8. 

• Energetické rastliny sú schopné absorbovať 30 až 45 ton CO2 do roka z každého 

hektára na ktorom sú pestované a tak významne prispievať ku znižovaniu 

koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére. 

• Emisie škodlivín sú pri ich spaľovaní zanedbateľné. 

• Výhodou pestovania rastlín na energetické účely je napr. zabránenie erózii 

pôdy, zlepšenie hydrológie a absorpcia prachových častíc. 

• Vlastnosťou rýchlorastúcich vŕb je, že môžu byť súčasne využité aj na čistenie 

odpadových vôd. Pri tomto procese 10-20 ton odpadových vôd môže byť 

prečistených na každom hektári, na ktorom sú vŕby pestované. 

 

Tabuľka 8: Energetický potenciál rýchlorastúcich rastlín 

Rastlina Výnosy suchej 
hmoty 

(ton/ha/rok) 

Energetický 
obsah suchej 

hm. 
(GJ/tona) 

Potenciálny 
energ. zisk 
(GJ/ha/rok) 

Testované 
v  

Láskavec 10 17 170 SR 

Vŕby (Salix) 15 16 240 SR 

Trstina 
(Miscanthus) 

15-20 17 240-340 SR 

Cirok sladký 20-30 18 340-510 SRN 

Konope 12 – 33,5 18 216 – 603 ČR 

Zdroj: Bédi, 1998, s.25 
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Biopalivá 

Medzi najznámejšie biopalivá patria etanol a bionafta. Etanol patrí do skupiny 

alkoholov a je vyrábaný klasickým fermentačným procesom (podobným napríklad 

výrobe piva) z organických materiálov bohatých na karbohydráty, ako je napr. kukurica 

alebo pšenica. Bionafta patrí do skupiny chemických zlúčenín nazývaných estery a 

vyrába sa z rastlinných olejov, zvieracieho tuku a rias, a dokonca aj z recyklovaných 

olejov na varenie. Používa sa ako prídavná zložka do tradičnej nafty, ktorá znižuje jej 

emisivitu, alebo sa v čistej podobe používa ako palivo na pohon motorových vozidiel.  

 

4.2.2 Vodná energia 

Na Slovensku je výroba elektriny vo vodných elektrárňach jediným obnoviteľným 

zdrojom energie, ktorému sa v energetickom plánovaní pripisuje relevantný význam. 

Súčasné vodné elektrárne zahrňujú veľké zdroje vrátane akumulačných zariadení, ako aj 

malé vodné elektrárne a veľmi malé tzv. mikrozdroje. Na rozdiel od klasických 

uhoľných, plynových alebo jadrových elektrární, ktoré u nás pracujú s účinnosťou asi 

30%, vodné elektrárne premieňajú až 90 % dostupnej energie na užitočný výkon. 

Okrem toho hydroelektrárne patria medzi najspoľahlivejšie a najdlhšie pracujúce 

elektrárenské zdroje. Dobre udržované zariadenie môže slúžiť 50 i viac rokov. (Bédi, 

1998, s.28) 75  

Hoci vodné elektrárne neznečisťujú okolie emisiami, neprodukujú žiaden odpad a 

nespotrebovávajú žiadne surovinové zdroje, nie sú celkom neutrálne k životnému 

prostrediu. Veľké vodné diela okrem záberu územia, často unikátneho z hľadiska flóry i 

fauny, predstavujú i veľký zásah do riečnej ekológie napr. v dôsledku regulácie vodnej 

hladiny, kanalizácií, spevňovania brehov, spomaľovania rýchlosti tokov a iných 

faktorov. (Bédi, 1998, s.28) 

Dôležitým faktom však je, že väčšina vhodných miest na výstavbu vodných elektrární je 

už obsadená. Na povodí Váhu ešte existuje priestor pre výstavbu malých vodných 

elektrární (s výkonom do 10 MW), ďalšia perspektívna lokalita - rieka Orava, bola 

vyhlásená za chránené územie. Pripravuje sa realizácia dvoch veľkých vodných 

elektrární VE Sereď (51 MW s výrobou 180 GWh/r) a VE Nezbudská Lúčka pri Strečne 

(22,5 MW s výrobou 72 GWh/r). Pre výstavbu malých vodných elektrární (MVE) je na 
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území SR ešte cca 50 perspektívnych lokalít s výkonom 1 - 3 MW, najmä na riekach 

Hron a Horný Váh. Na ostatných tokoch je veľké množstvo lokalít pre realizáciu MVE 

s výkonom do 1 MW. (Návrh energetickej politiky SR, 2004)76  

Energiu, ktorá sa v MVE vyrobí, je možné využiť priamo na mieste jej vzniku, napr. na 

pohon elektrických zariadení alebo osvetlenie (aj verejné). Odpadá tak preprava energie 

na dlhé vzdialenosti a výhodou MVE je aj to, majú dlhú životnosť – až 70 rokov. Ich 

podiel je prínosom najmä na regionálnom a lokálom zásobovaní energiou. (Vargová, 

2002, s.115) 77 

 

4.2.3 Slnečná energia 

Slnečnú energiu môžeme vyžiť troma základnými spôsobmi: 

1. Pasívne využitie vhodnou architektúrou, kde tvar a výstavba budov je navrhnutá tak, 

aby dopadajúce žiarenie, jeho skladovanie a distribúcia po budove viedli k 

maximálnemu efektu. 

2. Využitie slnečných kolektorov na prípravu teplej úžitkovej vody resp. vykurovanie  

priestorov. 

3. Výroba elektrickej energie fotovoltaickými článkami alebo inými systémami 

koncentrujúcimi slnečné žiarenie. 

 

Pasívne využitie 

Najjednoduchšou formou pasívneho využívania slnečnej energie je navrhovanie a 

stavba budov tak, aby množstvo dopadajúcej energie bolo čo najvyššie. Pre typickú 

budovu môže príspevok pasívneho slnečného dizajnu predstavovať až 15%-nú úsporu 

energie na vykurovanie. Slnečná architektúra predstavuje obrovský potenciál úspor, 

pretože na Slovensku sa až 40% spotrebovanej energie (v prípade domácností až 78 %) 

využíva na vykurovanie budov.  

Najväčší zisk z pasívneho využitia slnečného žiarenia, sa dá docieliť už pri projektovaní 

budovy. Zásadou býva, že všetky veľké okná by mali byť orientované na juh. Dom s 

takto orientovanými oknami potrebuje až o 10-20 % menej tepelnej energie ako 
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podobný dom s východo-západnou orientáciou okien. Ak je takáto orientácia okien 

kombinovaná s efektívnym rozložením obytných a neobytných/nevykurovaných 

priestorov domu, tak úspory bez vynaloženia dodatočných nákladov môžu dosiahnuť až 

50 %. Úspory energie sú najväčšie, ak je vnútorná časť domu vybudovaná z teplo - 

absorbujúcich materiálov a pri použití okien s dvojitým sklom. (Vargová, 2002, s.42)78 

 

Slnečné kolektory 

Najrozšírenejším spôsobom využitia slnečnej energie je ohrev vody slnečnými 

kolektormi. Aj keď sa tieto zariadenia dnes uplatňujú hlavne pri príprave teplej 

úžitkovej vody, je energiu nimi vyrobenú možné využívať aj na vykurovanie resp. 

prikurovanie v objektoch.  

Vykurovanie objektov slnečnými kolektormi je však v našich podmienkach často 

neekonomické, pretože je potrebné mať zálohový systém vykurovania. Príprava teplej 

úžitkovej vody sa i napriek pretrvávajúcim dotáciám do klasickej energetiky ukazuje 

ako podstatne ekonomickejšia. Kvalitné slnečné kolektory sú schopné ročne pokryť asi 

50% energie potrebnej na prípravu teplej vody pre drobné prevádzky, vykurovanie 

bazénov a pod.  

 

Fotovoltarické články 

Kým slnečné kolektory zachytávajú žiarenie a premieňajú ho na tepelnú energiu, 

fotovoltaické články, ktoré využívajú najnovšiu polovodičovú technológiu, túto energiu 

premieňajú na elektrinu.  

S ich využitím v malom rozsahu sa stretávame bežne, napr. kalkulačky, náramkové 

hodinky, záhradné svietidlá. V Bratislave sa začali malé fotovoltarické články používať 

na prevádzku verejných telefónnych automatov. Perspektívne sa dajú využiť aj na 

osvetlenie autobusových zastávok, diaľničných odpočívadiel, dopravných značiek a všade 

tam, kde nie j elektrická energia bežne dostupná. (Vargová, 2002, s.44)  

 

 

 

                                                 
78 VARGOVÁ I.: Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku, 2002 
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V nasledujúcom prehľade sú uvedené bežné aplikácie fotovoltaických článkov vo svete: 

Oblasť využitia Konkrétne použitie Rozsah príkonov (W) 
Telekomunikačná  
technika 

Reléové stanice 
Televízne prevádzače 
Vysielače 
Mobilný rozhlas 

10 – 7000 

Vodárenská technika Povrchové čerpadlá 
Studňové čerpadlá 
Úprava vody 

400 – 6000 

Napájanie na vidieku Napájanie samôt 
Lekárske stanice 
Malé závody 

40 – 15000 

Technika pre životné 
prostredie 

Meracie stanice 
Čistiarne odpadových vôd 

10-100.000 

Dopravná technika Bóje 
Výstražné svetlá 
Telef. automaty pre núdzové 
volanie 

20-500 

Napájanie domov Chaty 
Osamelé domy 

40-1000 

Slnečné elektrárne Dodávka prúdu do siete 
Hybridné systémy 
Výroba vodíka 

viac ako 100.000 

Volný čas Kempovanie 
Jachting 
Vetranie áut 
Elektronika 

1-200  

Zdroj: Bédi, 199879 

 

 

4.2.4 Veterná energia 

Veterná energia vzniká v dôsledku nerovnomerného zohrievania zemského povrchu 

slnečnými lúčmi a následnej cirkulácie vzduchu. Energia prúdenia vetra roztáča listy 

rotora a takto vytvorenú mechanickú energiu využíva generátor na výrobu elektrického 

prúdu. Súčasné veterné elektrárne majú rotor v princípe podobný tomu, ktorý sa 

používal v klasických veterných mlynoch. Vďaka technickým vylepšeniam dokáže dnes 

takáto elektráreň na vhodných miestach vyrobiť ročne 600 až 900 kWh z každého metra 

                                                 
79 BÉDI E.: Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku, 1998 
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štvorcového plochy, ktorú rotor pokrýva. Výkon turbín používaných na výrobu 

elektriny sa v súčasnosti pohybuje od 300 do 1000 kW. (Bédi, 1998, s.48)  

Asi 4300 km2 rozlohy Slovenskej republiky je z hľadiska poveternostných podmienok 

potenciálne vhodných pre výstavbu veterných elektrární, pretože priemerná ročná 

rýchlosť vetra na týchto miestach vo výške 10 m nad zemou prevyšuje rýchlosť 4 m/s. 

Pri tejto rýchlosti je už možné uvažovať o ekonomickom využití veternej energie. Z 

uvedenej rozlohy by však v súčasnej dobe bolo možné reálne využiť len asi 2 % (cca 86 

km2). Súvisí to s tým, že potenciálne vhodné lokality pre umiestňovanie veterných 

agregátov sa zväčša nachádzajú vo vyššie položených oblastiach, pričom tieto oblasti sú 

často veľmi vzdialené od najbližšieho vedenia elektrickej siete, na ktoré by mali byť 

napojené. Predĺženie vedenia k veternému agregátu znamená vždy zvýšenie nákladov 

na výrobu, čo spolu s nízkou výkupnou cenou má za následok, že mnoho vhodných 

oblastí je v súčasnosti prakticky nevyužiteľných. (Bédi, 1998, s.48) 80 

 

4.2.5 Geotermálna energia 

Teplá resp. horúca voda z geotermálnych vrtov sa vo svete bežne využíva na 

nasledujúce účely: 

• vykurovanie objektov (vrátane centralizovaného zásobovania teplom) 

• príprava procesného tepla 

• ohrev bazénov (kúpele) 

• v poľnohospodárstve  

• na výrobu elektrickej energie 

Horúca voda z vrtu sa vyznačuje vysokou koncentráciou minerálnych látok, ktoré 

spôsobujú relatívne rýchlu koróziu použitých materiálov. Je preto nevyhnutné použitie 

výmenníka s vysokou koróznou odolnosťou a vlastný vykurovací systém predstavuje 

sekundárny okruh s čistou vodou. Geotermálna voda cirkulujúca v primárnom okruhu, 

po tom čo stratila svoju energiu býva znova reinjektovaná do Zeme, nakoľko jej priame 

vypúšťanie do vodných tokov by mohlo znamenať ich znečistenie. 

V minulosti sa na Slovensku využívali termálne pramene hlavne v poľnohospodárstve. 

Použitá technológia bola veľmi jednoduchá, tepelné čerpadlá a kaskádové využitie 

zdroja sa uplatňovali iba výnimočne a energia vody bola využitá pomerne 
                                                 
80 BÉDI E.: Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku, 1998 
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nehospodárne. Mnohé z týchto zdrojov boli v posledných rokoch odstavené, nakoľko 

obsah minerálnych látok geotermálnej vody, ktorý sa pohyboval na úrovni 4 g/liter, 

viedol k podstatným zaťaženiam povrchových vôd. Nová hraničná hodnota - 0,8 g/liter 

znamená, že využívanie geotermálnej energie je možné vtedy, keď sa vyrieši problém s 

odpadnými vodami, či už reinjektážou alebo jej čistením.  

 

Medzi základné dokumenty, v ktorých SR deklaruje podporu obnoviteľným zdrojom 

energie, patrí Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktorú vláda 

schválila v roku 2003. Uvedený dokument vytvára základný rámec pre rozvoj 

využívania OZE, pretože sumarizuje využiteľný potenciál jednotlivých druhov 

obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, podáva analýzu stavu a načrtáva ďalšie 

možnosti rozvoja OZE. V rámci analýzy sú uvedené legislatívne nástroje na podporu 

obnoviteľných zdrojov energie, možnosti financovania, medzinárodné záväzky, trendy 

a bariéry. Tabuľka 9 uvádza predpokladaný rozvoj elektriny dodávanej z OZE do roku 

2010. Najvyšší prírastok sa predpokladá u biomasy, malých vodných elektrární 

a veterných elektrární. 

 

Tabuľka 9: Predpoklad výroby elektriny z OZE do roku 2010 na Slovensku 

Zdroj Výroba v roku 2002 [GWh] Výroba v roku 2010 [GWh] 

Veľké vodné elektrárne 4 924 5 000* 

Malé vodné elektrárne 245 350 

Biomasa 153 350 

Veterné elektrárne 0 100 

Geotermálna energia 0 1 

Bioplyn 6 52 

Slnečná energia 0 0 

SPOLU 5 328 5 853 

Zdroj: Návrh energetickej politiky SR, 200481 
* Je zarátaná celá výroba na VE Gabčíkovo - vrátane maďarského podielu 

 

 

 

 

                                                 
81 Návrh energetickej politiky SR, 2004  
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4.3 Kombinovaná výroba elektriny a tepla - kogenerácia 

 

Jednou z možností znižovania energetickej náročnosti priemyselných odvetví je 

zavádzanie kogeneračných technológií, teda spoločnej výroby tepelnej a elektrickej 

energie z primárnych energetických zdrojov v jednom procese (obr. 15). Rozvoj malej a 

strednej kogenerácie významne prispel k plneniu cieľov zvyšovania sebestačnosti v 

dodávke energií a znižovania emisií skleníkových plynov v Európe, čím výrazne 

napomohol k znižovaniu energetickej náročnosti a tým posilňovaniu konkurencie-

schopnosti jednotlivých odvetví národných hospodárstiev krajín EÚ.  

 

Obr. 15: Schéma fungovania kogeneračnej jednotky 

 
Zdroj: Energetické centrum Bratislava, 200482 

 

Na Slovensku je momentálne v prevádzke približne 150 malých (s výkonom do 1 MWe) 

kogeneračných jednotiek, ich podiel na celkovej výrobe elektrickej energie je však 

minimálny, aj napriek značnému záujmu o ich výstavbu a prevádzku. Hlavnou 

prekážkou širšieho uplatnenia je nevýhodné stanovovanie výkupných cien elektriny a 

                                                 
82 ENERGETICKÉ CENTRUM BRATISLAVA: Vzdelávanie v oblasti životného prostredia cez 
implementáciu programov úspory energie v školách – ENEDIS, 2004 
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nízke verejné povedomie o technológií. Za predpokladu, že kogeneračné zariadenie je 

projektované podľa optimálnych podmienok, jeho prínosy sú: 

• šetrí palivo v porovnaní s klasickými (oddelenými) spôsobmi výroby tepla či 

elektriny o 20 až 40 %, čo sa prejaví v úspore nákladov na výrobu energie; 

• redukuje emisie skleníkových plynov (v národnom hľadisku až o 700 000 t CO2 

ročne); 

• umožňuje využitie obnoviteľných zdrojov energie (napr. bioplynu); 

• efektívnou výrobou prispieva k znižovaniu závislosti na dovoze fosílnych palív; 

• predstavuje príležitosť prejsť na decentralizovanejšie formy výroby elektrickej 

energie, pri ktorých sa elektrárne navrhujú tak, aby uspokojili potreby 

miestnych spotrebiteľov, poskytujúce vysokú efektívnosť, redukujúce straty 

z prenosu a zvyšovanie flexibility systému. (Iliaš, 2004a)83 

Keďže doterajšia legislatíva neumožňovala stanoviť minimálne ceny výkupu elektriny z 

kogenerácie, kogeneračné jednotky sa budujú najmä za účelom pokrytia vlastnej 

spotreby elektriny a tepla konkrétnej prevádzky s minimálnym predajom elektriny do 

verejnej siete. Výkupná cena energie sa stanovuje nákladovou metódou, čo nemotivuje 

výrobcov energie znižovať náklady na výrobu napr. prostredníctvom kogenerácie, 

keďže sú nútení znížiť cenu energie o dosiahnuté úspory. 

 

Tabuľka 10: Odhad prínosov využitia ekonomického potenciálu pre kogeneráciu 
malého a stredného rozsahu na Slovensku do roku 2010 

 Potenciál 

 MWe MWt 

Energia celkom 565 880 

Úspora paliva (zem. plyn) v 
porovnaní s oddelenou výrobou 
elektriny a tepla 

32 %, cca. 2,4 mld. Sk/rok 

Zníženie emisií CO2 706 250 t 

Novovytvorené pracovné miesta 1 100 

Zdroj: Iliaš, 2004a

 

 

                                                 
83 ILIAŠ Igor: KOMBINELT.,2004  
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Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) stanovuje v súčasnosti len maximálnu 

cenu výkupu, čo je z hľadiska výkupu energie z kogenerácie úplne zbytočné. Nový 

zákon o regulácií v sieťových odvetviach však umožňuje úradu ÚRSO stanoviť pevnú 

cenu výkupu elektriny z kogenerácie, avšak zákon o energetike neurčuje povinnosť 

výkupu elektriny z kogenerácie, povinný bude len odber tepla z kogenerácie a 

obnoviteľných zdrojov, čo opäť zníži možnosti dodávky do verejnej siete. Prínosom pre 

rozvoj kogenerácie by mala byť prijatá európska smernica o kogenerácii, od ktorej sa 

bude odvíjať finančná podpora či už z domácich, alebo zahraničných zdrojov. (Iliaš, 

2004b)84 

 

V r. 2002 bolo v SR v prevádzke viac ako 40 zdrojov kombinovanej výroby elektriny a 

tepla s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom vyšším ako 20 MW, ktoré 

vyrobili viac než 70 GWh. Pre vlastnú spotrebu sa z týchto zdrojov využíva cca 72 % 

vyrobenej elektriny, zvyšok je dodaný do verejnej siete. (Návrh energetickej politiky 

SR, 2004)85 Vytvorenie podmienok na podporu a rozvoj kombinovanej výroby elektriny 

a tepla prispieva k zvýšeniu energetickej účinnosti a zlepšeniu bezpečnosti dodávky 

energie a je možné zlepšiť využiteľnosť energie a dosiahne sa aj jej úspora. 

 

 

4.4 Príklady realizovaných projektov energetickej efektívnosti, resp. 
využitia alternatívnych zdrojov 

 

Pre implementáciu energetických opatrení v konktrétnom prípade je najprv potrebné 

vykonať úvodnú analýzu, počas ktorej sa identifikuje problémová oblasť a možný 

potenciál úspor. Na to je potrebný tím odborníkov, resp. špeciálne vyškolení 

zamestnanci. Na Slovensku pôsobí viacero organizácií, ktoré energetické poradenstvo 

vykonávajú, napr.: Združenie Biomasa, Energetické centrum Bratislava, SCPC, SEVEn, 

EkoWATT a ďalšie. Najrozsiahlejšia fáza je vlastné hľadanie problémov a ich riešenie, 

vrátane výberu z prípadných alternatív. Výsledkom sú návrhy opatrení, ktorými sa 

zvyšuje efektívnosť výroby a tým aj konkurencieschopnosť podniku na trhu. Navrhnuté 

                                                 
84 ILIAŠ I.: Je kombinovaná výroba elektriny a tepla alternatívou? www.Changenet.sk, 6.12.2004 
85 Návrh energetickej politiky SR, 2004 
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opatrenia môžu byť prevádzkové, investičné s krátkou dobou návratnosti (menej ako 1 

rok) alebo s dlhšou dobou návratnosti. V prílohe E sú niektoré príklady z praxe 

realizácie energeticky efektívnych opatrení.  

V Bratislavskej Inchebe sa každoročne na jar spolu so stavebným veľtrhom Coneco, 

usporadúva aj Racioenergia – veľtrh energetickej efektívnosti a racionalizácie spotreby 

energie, kde sa prezentujú firmy, ktoré pôsobia v danej oblasti – či už ako poradné 

organizácie (vládne a súkromné), dodávatelia technológií, sprostredkovatelia informácií 

a kontaktov alebo realizačné firmy. Mottom celého Coneca 2005 bolo: „Inteligentná 

energia pre Slovensko“. 

 

Pre väčšinu subjektov sú napriek veľkému potenciálu na úsporu energie prioritné 

investície do sféry rozvoja ich nosných podnikateľských aktivít. V takýchto prípadoch 

je vhodný model financovania tzv. Manažmentom energetickej efektívnosti (MEE) 

z ang. Energy Performance Contracting. Organizácia poskytujúca tento model si 

prenajme energeticý zdroj alebo jeho časť a zmodernizuje ho. Zákazníkovi dodáva 

vyrobenú energiu, zvyčajne elektrinu a teplo. Dosiahnuté úspory sa delia medzi 

spoločnosť poskytujúcu MEE a zákazníka podľa dohodnutého kľúča. Po uplynutí 

zmluvnej doby (8 - 15 rokov) zákazník získa zrekonštruovanú technológiu za 

symbolickú cenu a môže z nej naďalej profitovať. (Iliaš, 2004a, s.31)86 

 

4.4.1 Príklad využitia biomasy a energetické úspory v obci Klokočov  

(Združenie Biomasa, 2003)87 

Obec Klokočov sa nachádza na severozápadnom Slovensku, v okrese Čadca. V rokoch 

2000 a 2001 združenie Biomasa so spolupracujúcimi organizáciami zrealizovalo projekt 

„Využívanie biomasy a energetické úspory v obci Klokočov". Projekt bol realizovaný 

v dvoch fázach. V jeseni roku 2000 bol inštalovaný 725 kW kotol na spaľovanie 

biomasy (drevné štiepky a pelety) a boli vybudované rozvody tepla v areáli školy a k 

dvom bytovkám. V druhej fáze boli pripojené teplovodom na kotolňu ďalšie objekty: 

Obecný úrad Klokočov a budova jeho prevádzky a boli zrealizované energetické 

                                                 
86 ILIAŠ I.: KOMBINELT, 2004 
87 ZDRUŽENIE BIOMASA: Využitie biomasy a úspory energie v obci Klokočov. 2003 
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úsporné opatrenia v hlavnej budove ZŠ Klokočov (zateplenie obvodových stien a 

povaly, výmena okien a dverí, radiátorov a vnútorná inštalácia). 

 

Obr. 16: Budova ZŠ v Klokočove a inštalovaný kotol na biomasu 

 
Zdroj: Združenie Biomasa, 2003 

 

Celkové investičné náklady predstavovali približne 14,7 mil. Sk vrátane úsporných 

energetických opatrení. Slovenské zdroje predstavovali 9,5 mil. Sk, ostatné zdroje boli 

získané ako grant z Dánskej agentúry životného prostredia DEPA. Technológia kotolne 

je vlastníctvom združenia Biomasa, ktoré zároveň zabezpečuje aj jeho prevádzku. 

Nový kotol na biomasu bol inštalovaný v priestoroch pôvodnej kotolne Základnej školy, 

ktorá dovtedy spaľovala uhlie. Palivo je pneumaticky dopravované z príručného skladu 

do kontajnera, ktorý má kapacitu 26 m3, čo predstavuje zásobu na 4 dni pri plnom 

výkone kotla. Z kontajnera je palivo pomocou posuvnej podlahy automaticky dodávané 

systémom závitníkových dopravníkov priamo do spaľovacej komory. Spaliny 

prechádzajú multicyklónom, kde prebieha ich čistenie a sú vyvedené cez komín. Popol 

je automaticky vynášaný do zberného kontajnera. Popol je možné ďalej využívať v 

poľnohospodárstve ako hnojivo. Riadenie je automatické prostredníctvom riadiacej 

jednotky umiestnenej priamo v kotolni. Jednotka umožňuje bezobslužnú prevádzku.  

Výkon kotolne 725 kW 

Účinnosť zariadenia 90 % 

Teplota vody 110/90 C 

Tlak v systéme 3 bar 
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Neskôr sa realizovalo aj zateplenie obvodových stien a povaly, výmena okien a dverí, 

radiátorov a vnútorná regulácia hlavnej budovy Základnej školy, ktoré prispeli k 

ďalšiemu zníženiu tepelných strát a zvýšeniu energetickej efektívnosti. 

Kotolňa do januára 2003 vyprodukovala 6 717,6 GJ tepla, čo predstavuje 2574 

prevádzkových hodín. Spálilo sa 444 t drevnej štiepky a 235 t drevných brikiet. Po 

vykonaní všetkých úsporných opatrení a následnom meraní spotreby tepla, bola zistená 

úspora energie o viac ako 50 %. Cena za 1 GJ vyrobeného tepla v roku 2002 bola  

321 Sk. 

Spaľovanie drevného odpadu v podobe drevných štiepok a brikiet predstavuje jednu 

z možností, ako znížiť spotrebu fosílnych palív a zároveň znížiť množstvo 

znečisťujúcich látok v ovzduší. Emisie oxidov síry, dusíka a uhlíka sú hlboko pod 

emisným limitom, podobne ako aj koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok (tabuľka 

12). Rekonštrukciou kotolne v Základnej škole Klokočov sa ročne ušetrí 503 t CO2. 

Nakoľko sa zariadenie nachádza v priestoroch základnej školy, je dobrým miestom pre 

environmentálne vzdelávanie zamerané na pochopenie trvalo udržateľného spôsobu 

života, správneho vzťahu k prírode a okoliu. 

 

Tabuľka 11: Koncentrácia znečisťujúcich látok v obci Klokočov 

koncentrácia emisný limit 
(mg/m3) 

skutočný stav 
(mg/m ) 

SO2 2 500 6,3 

NO ako NOX 650 161,3 

CO 850 226,1 

TOC 50 0,3 

TZL 250 177,3 

 

 

4.4.2 Inštalácia kogeneračnej jednotky do hotela Hubert, Vysoké Tatry Gerlachov  

(Iliaš, 2004a, s.24)88 

Hotel Hubert bol postavený v rokoch 1997-1998, kedy bola vybudovaná aj energetická 

centrála s 400 kVA transformátorom, 2 plynovými kotlami s výkonom 300 a 350 kW 

                                                 
88 ILIAŠ I.: KOMBINELT, 2004 
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a 2 kogeneračnými jednotkami s elektrickým výkonom 2 x 75 kW. Celkové investičné 

náklady projektu dosiahli 4 600 000 Sk. 

Elektrina vyrobená v kogeneračných jednotkách sa využíva prednostne v areáli a kryje 

85% spotreby hotela. Takúto prevádzku umožňuje nainštalovaný koncentrátor, ktorý 

zabezpečuje automatický štart jednotlivých strojov a riadenie výkonu podľa okamžitej 

spotreby objektu, čo umožňuje zásobu energie aj v čase výpadku verejnej siete. 

Vyrobené teplo sa využíva na vykurovanie a vzduchotechniku, na prípravu teplej 

úžitkovej vody a na ohrev vody v bazéne. 

Kombinovaná výroba tepla a elektriny prostredníctvom kogeneračných jednotiek 

podstatne zlepšila technickú úroveň energetického bloku a dosiahli sa výrazné úspory 

a ekonomický efekt pre prevádzku hotela. Kogeneračné jednotky priniesli úspory 

predovšetkým v nákupe elektriny. Vďaka vlastnej výrobe elektriny bolo možné zaradiť 

hotel do sadzby B 13, inak by hotel odoberal elektrickú energiu v sadzbe B 5 

s technickým maximom na úrovni 140 kW. Takto odpadajú aj poplatky za dohodnuté 

a namerané maximá. 

 

Tabuľka 12: Parametre odberu a výroby elektriny a tepla a dosiahnuté úspory 
v hoteli Hubert 

Parameter 1999 2000 

Celková spotreba elektriny v hoteli [kWh] 574 500 660 000 

Elektrina nakúpená zo siete [kWh] 96 000 91 000 

Elektrina vyrobená v kogeneračnej jednotke [kWh] 490 500 584 000 

Dodávka elektriny do siete [kWh] 12 000 15 000 

Teplo vyrobená v kogeneračnej jednotke [GJ] 4 072 4 795 

Náklady na prevádzku kogeneračnej jednotky (plyn, servis) [Sk] 775 000 1 067 000 

Úspory na elektrine [Sk] 1 290 000 1 396 000 

Úspory na teple [Sk] 815 000 959 000 

Úspory celkom [Sk] 2 105 000 2 355 000 

 

Náklady na výrobu 1 kWh elektriny predstavujú cca 0,703 Sk a na 1 GJ tepla 122,58 

Sk. Počas uvedených dvoch rokov boli kogeneračné jednotky v prevádzke viac ako  

20 000 hodín a spotrebovali 375 658 m3 zemného plynu.  

Celková úspora za dva roky prevádzky predstavuje sumu 4 460 000 Sk. 
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4.5 Ekologická ochranná známka - ekolabelling 

 

Väčšina spotrebičov energie je dnes poznačená veľmi nízkou účinnosťou využitia 

energie – klasické žiarovky alebo automobily využívajú často len 10-15% z dodanej 

energie. Nové technológie a spotrebiče ako napr. úsporné žiarovky (účinnosť až 80%) 

môžu výrazne znížiť spotrebu energie, prispieť k ozdraveniu životného prostredia a 

súčasne zabezpečiť udržateľný vývoj spoločnosti.  

• V USA sa ročne predajú nové elektrospotrebiče, ktoré pre svoju činnosť 

potrebujú 6000 MW (výkon 6 atómových elektrární). Ak by sa predávali len 

energeticky najúčinnejšie spotrebiče, klesla by ich spotreba len na 2000 MW.  

• Správa pre britskú vládu hovorí o tom, že spotrebu energie na jedného 

obyvateľa v tejto krajine je možné znížiť do roku 2025 o 40 %.  

• Nové technológie umožňujú stavať budovy, ktoré potrebujú o 75 % menej 

energie na vykurovanie ako budovy stavané kedysi. Pokiaľ by sa napr. v USA 

počas nasledujúcich 50 rokov stavali len takéto moderné domy, potom by tu 

bolo možné ušetriť toľko energie koľko sa vyrobí v 85 elektrárňach a koľko 

poskytnú dva aljašské ropovody. (Bédi, 2002, s.49)89 

Ekolabelling je dobrovoľná aktivita výrobcov, ktorí si sami zažiadajú o udelenie 

známky. Pokiaľ splnia kritéria a získajú právo známku užívať, vzniká im rad právnych 

povinností, vyplývajúcich z toho, že ide o známku, na ktorú sa vzťahujú predpisy pre 

ochranné známky. V súčasnej dobe je možné známku získať ku chladničkám, 

elektrickým svietidlám, umývačkam riadu, práčkam, rúram na pečenie, bojlerom 

a klimatizačným jednotkám. 

Elektrospotrebiče majú výrazný podiel na celkovej spotrebe elektriny v domácnostiach, 

ale ja vo firmách. Pri stále rastúcich sadzbách za elektrickú energiu má preto význam 

detailnejšie sa zaoberať ich energetickou spotrebou a už pri nákupe prihliadnuť k ich 

hospodárnosti, resp. včas vymeniť zastaralé zariadenia s vysokou spotrebou za 

úspornejšie. (SSE: Energetické štítkovanie)90 Medzi environmentálne výhody 

energeticky úsporných spotrebičov patrí efektívne využívanie energie a vody, 

                                                 
89 BÉDI E.: Klimatické zmeny, 2002 
90 SSE: Energetické štítkovanie 
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redukovanie spotreby prírodných energetických zdrojov, nižšie riziko použitia látok, 

ohrozujúcich ozónovú vrstvu a nižšia produkcia skleníkových plynov. 

Energetická efektívnosť A a B znamená, že ide o elektrospotrebiče s vysokou kvalitou, 

C až E predstavuje elektrospotrebiče priemerné a podpriemerné a energetická 

efektívnosť F a G znamená, že uvedené elektrické spotrebiče sú z energetického 

hľadiska málo odporúčané. 

Od roku 2001 sa vo všetkých členských krajinách EÚ používa univerzálna ekologická 

značka, tzv. „Eko-kvet“. Odvtedy bola značka udelená 19 rôznym skupinám výrobkov 

za niekoľko stoviek výrobkov v celej Európe. Táto má napomáhať spotrebiteľom 

a zákazníkom po celej Európe ľahšie identifikovať produkty, ktoré sú šetrné voči 

životnému prostrediu a napomáhajú k trvale udržateľnému rozvoju. 

Obrázok eko-kvetu a energetického štítku je znázornený v prílohe F. 



 

 85 

5 Záver 

 

Experti z oblasti energetiky, ktorí diskutovali v Davose na Svetovom ekonomickom 

fóre o zabezpečení dostatku energie v nasledujúcich 50 rokoch sa takmer jednomyseľne 

zhodli, že túto úlohu bude možné splniť len väčším rozvojom jadrovej energetiky. 

(TASR, 2004, s.9)91 Na druhej strane viaceré vyspelé európske krajiny majú pripravené 

programy ukončenia výroby elektrickej energie v jadrových elektrárňach a verejnosť 

nesúhlasí s výstavbou nových – predovšetkým v blízkosti vlastných sídel. Vzhľadom na 

bezpečnostné a technické normy, existujúce atómové elektrárne budú postupne 

uzatvárať svoje prevádzky. Riešenie situácie nie je jednoduché a svetová verejnosť dnes 

nie je zajedno. Podľa mnohých energia z obnoviteľných zdrojov nemá potenciál na 

zabezpečenie uspokojovania celkovej spotreby, ale rozhodne má potenciál prispieť 

k udržateľnému rozvoju a uspokojeniu spotreby na lokálnej úrovni.  

Pomer rezervy k produkcii fosílnych palív sú pre ropu 40 rokov, pre zemný plyn 60 

rokov a pre uhlie 200 rokov. (Clerici, 2004, s.12)92 Nerovnomerná distribúcia zdrojov 

po zemi však spôsobila, že niektoré krajiny disponujú veľkými zásobami nerastných 

surovín a iné ich majú kritický nedostatok. Potvrdené zásoby ropy vo svete sa síce 

zvýšili z približne 540 miliárd barelov v roku 1969 na niečo vyše 1000 miliárd barelov 

v roku 1992, ale to však v žiadnom prípade neznamená, že potenciálne rezervy sú 

nevyčerpateľné. Zem bola ropnými spoločnosťami preskúmaná veľmi 

podrobne. Najprístupnejšie a najsľubnejšie ložiská ropy už boli dávno objavené. 

(Energetické centrum Bratislava, 2004) 93  

Uhlie, ropa, zemný plyn alebo urán sú palivá, ktoré sú základom "fungovania" väčšiny 

krajín (obr. 17), Slovensko nevynímajúc. Tieto klasické zdroje energie príroda vytvorila 

počas mnoho miliónov rokov - dnes však vzhľadom na obrovské tempo ich spaľovania 

sú ich zásoby ohraničené na niekoľko desaťročí (ropa, plyn) resp. storočí (uhlie). 

Budúce generácie, nielenže tieto zdroje nebudú môcť využívať, ale budú zaťažené aj 

problémami, ktoré spaľovanie fosílnych palív zo sebou prináša. Globálne klimatické 

zmeny, kyslé dažde, tvorba rádioaktívnych a iných odpadov. Okrem morálneho a 

                                                 
91 TASR: Renesancia jadrovej energetiky? In: Magazín Energia č.1/2004 
92 CLERICI A.: WEC Survey of Energy resources, 2004  
93 ENERGETICKÉ CENTRUM BRATISLAVA: Vzdelávanie v oblasti životného prostredia cez 
implementáciu programov úspory energie v školách – ENEDIS, 2004 



 

 86 

ekologického aspektu má však závislosť na fosílnych zdrojoch, aj vplyv na ekonomickú 

závislosť krajín od producentov týchto palív. Slovensko je chudobné na vlastné zdroje, 

a preto je odkázané na ich dovoz zo zahraničia. Táto skutočnosť je hlavnou príčinou 

veľkého deficitu zahraničného obchodu, na ktorom sa dovoz palív podieľa 

najvýraznejšou mierou. (Bédi, 2002, s.43)94 

 

Obr. 17: Spotreba energie vo svete podľa zdrojov v roku 
1999 

 
Zdroj: Johansson - Goldemberg, 200295 

 

 

K zlepšeniu situácie v energetike je potrebné zamerať sa a plniť aj ciele Lisabonskej 

stratégie EÚ, ktorá vymedzuje pre túto oblasť do roku 2010 nasledujúce priority: 

- zosúladiť oblasti, ktoré vedú k ekonomickej efektívnosti, energetickej účinnosti 

používaných výrobkov, ako i využívanie zdrojov energie s priaznivým vplyvom na 

životné prostredie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie z dôvodu 

zabezpečenia vyrovnanej ponuky a dopytu po energii; 

- limitovať hospodársky rozvoj v súlade s prírodnými podmienkami a potenciálom; 

- racionálne využívať prírodné zdroje; 

- podporovať rozvoj kombinovanej dopravy. 

 

                                                 
94 BÉDI E.: Klimatické zmeny, 2002 
95 JOHANSSON, T. B. - GOLDEMBERG J.: Energy for Sustainable Development. A policy Agenda, 
2002 
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Vzhľadom na prírodné podmienky Slovenska a Rakúska nie je porovnávanie 

percentuálneho podielu využitia obnoviteľných zdrojov energie v týchto krajinách 

smerodajné. Obe krajiny deklarujú podporu a stotožnenie sa s cieľmi a politikou 

Európskej únie, každá s ohľadom na svoje možnosti. Rakúsko je obdarené prírodnými 

zdrojmi, ktoré ponúkajú omnoho vyšší potenciál pre užitočné spracovanie a energetické 

využitie. Rakúsko má dostatok „zelených“ zdrojov a to je jedným z dôvodov k tomu, že 

si môže dovoliť byť veľkým odporcom jadrových elektrární. Tento striktný postoj už 

neraz Rakúšania prejavili aj v súvislosti s jadrovými elektrárňami v susedných krajinách 

(Temelín v Českej republike, Jaslovské Bohunice na Slovensku).  

 

Slovenský minister hospodárstva Pavol Rusko začiatkom apríla 2005 v Bruseli vzdal 

boj o hľadanie riešenia, ktoré by umožnilo odstaviť oba bloky jadrovej elektrárne V-1 v 

Jaslovských Bohuniciach spoločne až v roku 2008. Brusel Slovensku jasne povedal, že 

otvorenie prístupovej zmluvy nepodporí. Bojí sa, že by tým vznikol nebezpečný 

precedens, podľa ktorého by v budúcnosti mohla ktorákoľvek členská krajina 

spochybňovať záväzky, ktoré na seba vzala. Odteraz sa slovenská snaha v otázke 

odstavenia reaktorov bude sústreďovať výlučne na maximalizáciu finančnej podpory z 

budúceho rozpočtu EÚ.  

Podľa prístupovej dohody s EÚ má Slovensko postupne odstaviť obe časti jadrovej 

elektrárne sovietskeho typu Jaslovské Bohunice - prvú koncom roku 2006 a druhú 

koncom roku 2008. Akákoľvek zmena termínov musí byť prerokovaná so všetkými 

členskými krajinami EÚ a tie ju musia aj ratifikovať. Podľa často opakovaného 

argumentu, ktorý použil aj minister hospodárstva Pavol Rusko, bude znamenať 

odstavenie elektrárne v dvoch fázach „zvýšenie rizika nehody“ a najvýhodnejšie je 

uzavretie oboch častí naraz v roku 2008. Minister sa neúspešne snažil presvedčiť 

komisára EÚ pre energetiku Andrisa Piebalgsa a ostatné členské krajiny EÚ. Vo 

všeobecnosti má v roku 2008 poklesnúť množstvo energie vyrábanej na Slovensku  

o 25 % a odstavenie elektrárne Jaslovské Bohunice tak môže spôsobiť vážny nedostatok 

energie. V roku 2003 vyrábali jadrové elektrárne 57% z celkovej slovenskej produkcie a 

len Jaslovské Bohunice pokrývali 22,6% spotreby energie v krajine. Dosiahnutie zmeny 

Asociačnej dohody však nebolo pravdepodobné. Mnohé krajiny EÚ, hlavne Rakúsko, 

poukazujú na bezpečnostné a ekologické riziká spojené s fungovaním atómových 

elektrární sovietskeho typu a tak sa nedalo očakávať, že budú ochotné zmenu 
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ratifikovať. Proti sa stavali aj environmentálne organizácie ako Greenpeace, či Priatelia 

Zeme. (Slovensko sa snaží..., 2005)96  

 

Rakúska energetická politika v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov a energetickej 

efektívnosti je v súlade s princípmi vytýčenými EÚ, Slovensko sa k spoločnej 

komunitárnej politike postupne približuje. Ciele, akčné plány a stratégie sú prijaté, 

otázkou zostáva ich plnenie. Efektívna realizácia by mala byť implementovaná nie len 

s cieľom splnenia plánov, ale aj v súlade s ekonomickou opodstatnenosťou projektov. 

Vláda by mala objektívne zhodnotiť, ktoré zdroje a opatrenia sa oplatí podporovať 

s dlhodobou víziou úspešnosti, a ktoré sa stanú iba drahou turistickou atrakciou. 

Stratégie a akčné plány je potrebné pravidelne prehodnocovať a aktualizovať. Kľúčové 

je prijatie zákonov, ktoré by podporili a motivovali verejnosť k prijímaniu efektívnych 

opatrení a realizácie svojich činností v súlade s trvalou udržateľnosťou (o kogenerácii, 

o energetickej efektívnosti budov,...). 

Cesta k úsporám energie v doprave je zameraná na uprednostňovanie železničnej 

dopravy pred cestnou dopravou a verejnej dopravy pred dopravou individuálnou, 

vzhľadom k obmedzenému rozsahu vodnej a leteckej dopravy v SR.  

 

Pre jednotlivé podniky je na výber viacej variantov, ako znižovať svoju energetickú 

náročnosť a zvyšovať tak konkurencieschopnosť. Nie vždy je ekológia nevyhnutne 

v rozpore s ekonomikou. S ohľadom na analýzy a konkrétne podmienky môže 

manažment zvoliť investične menej náročné opatrenia s kratšou dobou návratnosti, resp. 

rozhodnúť pre významnejšie zmeny. Pre perspektívne projekty ponúkajú finančnú 

i odbornú pomoc viaceré zdroje. Účinné energetické opatrenia prinášajú následne 

organizácii aj nepriame výhody – zlepšujú jej imidž, upútajú pozornosť zákazníka 

a verejnosti, získajú si ich priazeň a podporia šírenie myšlienky trvalej udržateľnosti. 

Racionálne riadenie spotreby energie môže taktiež podstatne ovplyvniť energetické 

výdavky firiem. Aj postupne sa sprísňujúca legislatíva na environmentálne požiadavky 

a kritériá pre činnosť podnikov prispievajú k modernizácii a výmene neefektívnych 

technológií. 

 

                                                 
96 Slovensko sa snaží zdržať zavretie Jaslovských Bohuníc, 11.4.2005 
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V krátkodobom horizonte (FAE, s. 6)97 

Pri realizácii odporúčaných opatrení je možné získať rôzne výhody, ako je posilnenie 

konkurencie schopnosti priemyslu, pretože podniky v dôsledku zníženia prevádzkových 

nákladov budú môcť zvýšiť svoje zisky, ďalej investovať, rozvíjať výrobnú kapacitu 

a zlepšiť kvalitu svojich výstupov. Zdravšie spoločnosti a vyššie zisky budú zase 

priťahovať domáci a zahraničný kapitál.  

Prijatie energeticky efektívnych opatrení a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie by 

malo tiež kladný dopad na výrobu efektívnych zariadení schopných rozšíriť existujúce, 

alebo vytvoriť nové možnosti pre výrobcov zariadení. Nižšie náklady domácností na 

energiu tiež znamenajú, že domácnosti budú môcť kúpiť iné tovary, ktoré sú na trhu, 

a tým podporiť domácu produkciu. 

Zlepšenie energetickej efektívnosti a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie majú aj 

významné sociálne výhody, ako zvýšenie zamestnanosti a kvalifikačnej úrovne 

pracovných síl, ako aj zlepšenie kvality života. Implementácia programov rekonštrukcie 

budov môže viesť k vytvoreniu nových pracovných príležitostí v sektore stavebníctva 

a pri servise budov. Rozvoj efektívnych technológií vytvorí pracovné príležitosti pre 

kvalifikovaných robotníkov v priemysle pre energeticky efektívne zariadenia a 

zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie.  

Zlepšenie energetickej efektívnosti a výraznejšie spoliehanie na obnoviteľné zdroje 

energie prispeje k zníženiu emisii znečisťujúcich látok, hlavne emisií CO2 ale aj SO2 a 

NOx, čím prispeje k plneniu záväzkov krajiny v rámci Kjótskeho protokolu, zlepší 

kvalitu ovzdušia a všeobecný blahobyt obyvateľstva.  

 

V dlhodobom horizonte (FAE, s. 8) 

Úspory energie sú nevyhnutné a prebiehajú často bez nejakého politického nátlaku len 

vďaka výmene starých technológií za nové a postupným utlmovaním vysoko 

energeticky náročných výrob. Navyše k úsporám dochádza aj v dôsledku rastúcich cien 

energií a odbúravaním dotácií palív. V procese ekonomického vyrovnávania sa s 

vyspelými krajinami EU bude zákonite dochádzať aj k zlepšovaniu energetickej 

účinnosti a značným úsporám energií.  

                                                 
97 FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE: Vízia roku 2050: Obnoviteľné zdroje energie.  
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Viac energeticky úspornejších technológií bude používaných v dôsledku prirodzenej 

výmeny starých spotrebičov za nové. Všetky dnes používané elektrospotrebiče budú do 

roku 2050 nahradené novými. Môžeme predpokladať, že energeticky najúčinnejšie 

technológie , ktoré sú na trhu dnes, sa stanú bežnými v budúcnosti.  

Takmer polovica dnešných budov bude nahradená novými, stavanými podľa nových, 

prísnejších predpisov na úspory energie, čo povedie k znižovaniu spotreby tepla.  

Je možné očakávať silné politické úsilie s cieľom znižovania spotreby energie na 

medzinárodnej scéne v dôsledku snáh na obmedzovanie emisií skleníkových plynov po 

roku 2012 alebo energetických kríz súvisiacich s nedostatkom lacnej ropy po roku 2020.  

 

Čo prinesie budúcnosť? 

Prioritami vo výskume a vývoji energetiky sú najmä nové a pokročilé technológie 

premien, dopravy a akumulácie energie (napr. vodíkové hospodárstvo, systémy 

centralizovaného zásobovania teplom,...) a systémová a regionálna energetika. V oblasti 

trvalo udržateľného rozvoja sú zaujímavé napríklad mikroregionálne systémy 

obnoviteľných zdrojov energie, alebo riadenie (demand side management) a 

racionalizácia spotreby energie. 

Insekticíd DDT bol zakázaný až po mnohých rokoch, počas ktorých sa používal a bol 

považovaný za vhodný prostriedok. Paul Muller, ktorý objavil možnosť jeho využitia 

ako insekticídu, dostal zaň v roku 1948 Nobelovu cenu. Uplynulo niekoľko rokov kým 

sa zistilo, že DDT sa uskladňuje v našich telách a môže spôsobovať napr. anomálie 

novorodencov. Podobné problémy môžu byť spojené aj s využívaním určitých druhov 

energie. (Energetické centrum Bratislava, 2004) 98 

Najväčšiemu vedeckovýskumnému ústavu na svete – švajčiarskemu Conseil Européen 

pour la Recherche Nucléaire (CERN) – sa nedávno podarilo vyrobiť prvé častice 

antihmoty. Antihmota je najsilnejší zo známych zdrojov energie. Uvoľňuje energiu so 

stopercentnou účinnosťou (jadrové štiepenie je účinné iba na 1,5 %). Antihmota 

nespôsobuje znečistenie ani radiáciu a jedna jej kvapka by mohla zásobovať New York 

energiou celý deň. (Brown, 2004)99 

                                                 
98 ENERGETICKÉ CENTRUM BRATISLAVA: Vzdelávanie v oblasti životného prostredia cez 
implementáciu programov úspory energie v školách – ENEDIS, 2004 
99 BROWN: Anjeli a démoni: Fakty. Bratislava, 2004 
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 i 

Príloha A 
 
Spotreba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (vrátane veľkých  
hydroelektrární) 

 1997 [%] 2002 [%] 
2010 [%] 

cieľ 
Rakúsko 72,7 63,6 78,1 
Belgicko 1,1 0,9 6,0 
Dánsko 8,7 19,3 29,0 
Fínsko 24,7 26,3 35,0 
Francúzsko 15,0 15,6 21,0 
Nemecko 4,5 8,9 12,5 
Grécko 8,6 7,6 20,1 
Írsko 3,6 6,0 13,2 
Taliansko 16,0 16,7 25,0 
Luxemburg 2,1 1,9 5,7 
Holandsko 3,5 2,4 12,0 
Portugalsko 38,5 22,6 45,6 
Španielsko 19,9 16,5 29,4 
Švédsko 49,1 53,1 60,0 
Veľká 
Británia 1,7 3,0 10,0 
EU15 spolu 13,9 13,4 22,1 

 

 

  2000 [%] Cieľ 2010 [%] 
Cyprus 0,1 6,0 
Česko 3,8 8,0 
Estónsko 0,2 5,1 
Maďarsko 0,7 3,6 
Lotyšsko 42,4 49,3 
Litva 3,3 7,0 
Malta 0,0 5,0 
Poľsko 1,6 7,5 
Slovensko 17,9 31,0 
Slovinsko 29,9 33,6 
Spolu 5,6 11,0 

Zdroj: Unterlinde, 2003, s.31100 
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 ii 

Príloha B  

Vývoj emisií skleníkových plynov v SR pre roky 1990 až 1999 

Rok  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Plyn CO2 ekvivalent (tis. ton) 

CO2 59 606 52 432 48 892 46 000 43 051 44 470 44 877 45 157 43 594 44 875 

CH4 6 767 6 182 5 635 5 253 5 114 5 212 5 336 5 056 4 689 4 690 

N2O 5 885 4 975 4 378 3 642 3 694 3 867 3 200 3 181 3 026 2 745 

HFC 0 0 0 0 3 25 45 70 44 65 

PFC 272 267 249 156 132 114 35 33 24 14 

SF6 0.03 0.03 0.04 0.06 9.27 9.91 10.76 11.34 12.24 12.68 

Spolu  72 530 63 856 59 152 55 051 52 003 53 697 53 503 53 509 51 389 52 401 

Zdroj: MŽP SR, 2001101 
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Príloha C 
 

Energetické ukazovatele Rakúska 

[Mtoe] 1990 1995 2001

Produkcia  8,08 8,62 9,70

Fosílne palivá 2,93 2,62 2,77

Nukleárna energia 0,00 0,00 0,00

Obnoviteľné zdroje 5,15 6,00 6,93

Čistý import 16,71 17,44 19,64

Pevné palivá 3,11 2,54 3,33

Ropa 9,15 9,69 11,32

Zemný plyn 4,44 5,40 5,03

Elektrina -0,04 -0,21 0,02

Hrubá spotreba 24,64 26,28 30,35

Pevné palivá 4,04 3,34 3,74

Ropa 10,27 10,82 12,74

Zemný plyn 5,19 6,32 6,97

Iné 5,14 5,81 6,90

Výroba elektriny [TWh] 50,29 56,59 64,07

Nukleárna energia 0,00 0,00 0,00

Obnoviteľné zdroje 33,57 39,63 45,45

Tradičná tepelná 16,72 16,96 18,62

Emisie CO2 [Mt] 51,56 54,46 61,51

  

Energetická náročnosť (toe/mil. EUR 95) 151,65 146,14 147,10

Závislosť od dovozu (%) 67,82 66,37 64,71

Zdroj: European Commission DG TREN, 2004, s.81102
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 Príloha D 
 
Ročný využiteľný potenciál biomasy na Slovensku 

 
 

 
Zdroj: Energetické centrum Bratislava, 2004103 
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implementáciu programov úspory energie v školách – ENEDIS, 2004  



 

 v 

Príloha E 
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Zdroj: www.scpc.sk 
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Príloha F 
 

Eko-kvet a energetický štítok 

 

 

Zdroj: SSE, 2005104 
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